
 Návrh na rozdělení individuálních dotací a finančních darů v roce 2018 pro jednání zastupitelstva obce Metylovice 

 

Seznam projednaných žádostí o dotace finančním výborem (FV), viz uvedené data. 
 

Poř. 

číslo 

Datum 

podání 
Název Žadatel 

Výše dotace/daru (Kč) 
8Komentáře 

Požadovaná Doporučená 

Projednáno FV dne 17.12.2018 

1 20.10. 

2018 

Podpora pořádání 

hudebních akcí 

v Bluegrass Theatre 

Tenisový klub Karlický, z.s. 

108.000,- 

 
0,- 

 

Jelikož v den zasedání zastupitelstva 

dne 17.12.2018 nebyly ještě schváleny 

pravidla pro poskytování individuálních 

dotací a finančních darů obcí 

Metylovice na rok 2019, bude žádost 

projednána na dalším zasedání 

zastupitelstva dne 21.1.2019 a to jen 

v případě schválení „Pravidel pro 

poskytování individuálních dotací a 

finančních. darů na rok 2019“. 

Zastupitelstvo vzalo informaci FV na 

vědomí. 

2 20.10. 

2018 

Podpora pořádání 

hudebních akcí 

v Bluegrass Theatre 

Ptačoroko, z.s. 

108.000,- 

 

0,- 

 

Jelikož v den zasedání zastupitelstva 

dne 17.12.2018 nebyly ještě schváleny 

pravidla pro poskytování individuálních 

dotací a finančních darů obcí 

Metylovice na rok 2019, bude žádost 

projednána na dalším zasedání 

zastupitelstva dne 21.1.2019 a to jen 

v případě schválení „Pravidel pro 

poskytování individuálních dotací a 

finančních. darů na rok 2019“. 

Zastupitelstvo vzalo informaci FV na 

vědomí. 



Poř. 

číslo 

Datum 

podání 
Název Žadatel 

Výše dotace/daru (Kč) 
8Komentáře 

Požadovaná Doporučená 

3 26.11.

2018 

Žádost o mimořádnou 

finanční. dotaci na 

pořádání Mistroství ČR 

v turistickém závodě 

Turistický oddíl mládeže – 

Žlutý Kvítek Palkovice 

- 0,- 

Jelikož v den zasedání zastupitelstva 

dne 17.12.2018 nebyly ještě schváleny 

pravidla pro poskytování individuálních 

dotací a finančních darů obcí 

Metylovice na rok 2019, bude žádost 

projednána na dalším zasedání 

zastupitelstva dne 21.1.2019 a to jen 

v případě schválení „Pravidel pro 

poskytování individuálních dotací a 

finančních. darů na rok 2019“. 

Zastupitelstvo vzalo informaci FV na 

vědomí. 

4. 6.12. 

2018 

Žádost o rozšíření 

předmětu veřejnoprávní 

smlouvy o poskytnutí 

neinvestiční dotace 

z rozpočtu obce 

Metylovice 

Spolek rodičů Metylovice, 

z.s. 

- - 

Spolek rodičů Metylovice požaduje 

rozšíření předmětu veřejnoprávní 

smlouvy na poskytnutí dotace kromě   

projektu na „Maškarní ples“ i na další 

akce - Dětský den, Halloween a výlety, 

které pořádali v roce 2018, aby výdaje 

spojené s těmito dalšími akcemi mohli 

uplatnit v rámci již schválené dotace na 

rok 2018 (20.000 Kč).  FV souhlasí 

s rozšířením předmětu veřejnoprávní 

smlouvy o další akce spolku rodičů.  

Celková výše doporučených prostředků na dotace ke dni 17.12.2018 0.000,-Kč  

Celková výše navržených finančních darů ke dni 17.12.2018 0.00,-Kč   

Náklady celkem 0.000,-Kč  

 

 

Dne 17.12.2018 

Za finanční výbor zapsal: Jaroslav Svolinský 


