
Schválené rozdělení individuálních dotací a finančních darů v roce 2019 zastupitelstvem obce Metylovice 

 

Seznam projednaných žádostí o dotace a finanční dary zastupitelstvem obce Metylovice viz uvedené data. 

 

Poř. 

číslo 

Datu

m 

podá

ní 

Název Žadatel 
Výše dotace/daru (Kč) 

Komentáře 
Požadovaná Doporučená 

Projednáno a schváleno zastupitelstvem dne 21.1.2019 

1 20.1

0. 

2018 

Podpora pořádání 

hudebních akcí 

v Bluegrass Theatre 

Tenisový klub Karlický, z.s. 

108.000,- 

 
12.000,- 

 

Jedná se o žádost o dotaci na společný 

projekt se spolkem Ptačoroko z.s. 

Dotace bude proplacena zpětně na 

základě předložených a uhrazených 

faktur za honoráře umělců. Budou 

podpořena max. 3 z celkových 8 akcí a 

výše dotace nepřekročí jednotlivě 

částku 4.000 Kč za 1 akci. 

2 20.1

0. 

2018 

Podpora pořádání 

hudebních akcí 

v Bluegrass Theatre 

Ptačoroko, z.s. 

108.000,- 

 

12.000,- 

 

Jedná se o žádost o dotaci na společný 

projekt se spolkem Ptačoroko z.s. 

Dotace bude proplacena zpětně na 

základě předložených a uhrazených 

faktur za honoráře umělců. Budou 

podpořena max. 3 z celkových 8 akcí a 

výše dotace nepřekročí jednotlivě 

částku 4.000 Kč za 1 akci. 

 

3 26.1

1.20

18 

Žádost o mimořádnou 

finanční. dotaci na 

pořádání Mistroství ČR 

v turistickém závodě 

Turistický oddíl mládeže – 

Žlutý Kvítek Palkovice 

- 15.000,-(dar) 

Schválená žádost o dotaci na konání 

Mistroství ČR v turistickém závodě 

v areálu sjezdovky v Palkovicích dne 

22.6.2019. Podmínkou dotace je 

uveřejnění finanční podpory obcí 

Metylovice reklamní formou. 

 

Projednáno a schváleno zastupitelstvem dne 25.2.2019 

4 14.1. 

2019 

Pro volnočasové aktivity Svaz tělesně postižených 

Frýdlant n. O. 
- 1.800 (dar) 

Dle ověřených počtu členů v žádosti - 

9, dle aktivit uvedených v žádosti, 200 

Kč na občana Metylovic 

 



Poř. 

číslo 

Datu

m 

podá

ní 

Název Žadatel 
Výše dotace/daru (Kč) 

Komentáře 
Požadovaná Doporučená 

5 14.8. 

2018 

Příspěvek na provozní 

náklady  

Středisko sociálních služeb 

města Frýdlant nad 

Ostravicí 

50.000 30.000 (dar) 

Z žádosti vyplývá, že v zařízení žije 1 

občanka Metylovic. FV navrhuje 

uplatnit všeobecné pravidlo, že 

příspěvek na 1 sociálně potřebného 

občana obce bude v roce 2019 o 

maximální výši 30.000,-Kč ročně resp. 

2500,-Kč/měsíčně. 

6 12.1

1. 

2018 

Provoz záchranné 

stanice 

ČSOP ZO Nový Jičín, ZS 

Bartošovice 3.000 1.200 (dar) 

Dle popisu činností a výše darů 

v předchozím období. 

7 22.1. 

2019 

Denní stacionář Škola 

života 

Handicap centrum Škola 

života Frýdek-Místek, o.p.s. 
- 5.000 (dar) 

Dle informací v žádosti docházejí do 

stacionáře v roce 2019 dva občané 

Metylovic. FV navrhuje dar ve výši 

2500 Kč/1 občana.  

8 13.1

2.20

18 

Občanská poradna Centrum nové naděje 

Frýdek-Místek 
2.412,- 0 

Z žádosti vyplývá, že poradnu 

nevyužil žádný občan obce, tzn., že 

není důvod se podílet na úhradě 

poskytnutých služeb.  

9 7.12. 

2018 

Podpora na provoz sběru 

šatstva 

Diakonie Broumov, sociální 

družstvo, Broumov 

- 0 

FV nenavrhuje finanční podporu soc. 

družstvu, FV považuje současnou 

podporu formou umožnění 

bezplatného umístění sběrových 

kontejnerů šatstva soc. družstvu v obci 

za dostatečnou. 

10 19.1

1.20

18 

Podpora provozu 

mobilního hospice 

Strom života Nový Jičín, 

života pobočný spolek 10.000 2.500 (dar) 

Z textu žádosti vyplývá, že službu 

mobilního hospice využil v roce 2018 

jeden občan obce.  

11 24.1. 

2019 

Žádost o fin. daru na 

nákup speciální 

pomůcky na výuku   

Střední, základní a mateřská 

škola Frýdek-Místek,p.o. 

0 2.500 (dar) 

Z textu žádosti vyplývá, že SŠ,ZŠ,MŠ 

F-M p.o. navštěvuje ve školním  roce 

2018/19 jeden žák obce Metylovice. 

FV navrhuje dar ve výši 2500 Kč/1 

občana na nákup speciálních pomůcek.  

 

 



Poř. 
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Datu

m 

podá

ní 

Název Žadatel 
Výše dotace/daru (Kč) 

Komentáře 
Požadovaná Doporučená 

 

 

12 26.1. 

2019 

Podpora sportovní 

činnosti mládeže a hráčů 

tenisu 

Tenisový klub Karlický, z.s. 

28.000 0 

Při posuzování výše dotace spolkům 

FV bere zřetel na plněním kritérií, jako 

je počet aktivních členů spolku, počet 

aktivních členů mládeže, počet 

registrovaných soutěžních družstev či 

jednotlivců. Pro náležité posouzení 

žádosti požaduje FV po žadateli 

doplnit žádost o výše uvedené kritéria, 

jmenný seznam registrovaných členů a 

jmenný seznam mládeže. Po obdržení 

výše uvedených informací bude žádost 

opětovně projednána FV. 

13 26.1 

2019 

Pronájem tenisových 

kurtů a plnění nájemních 

podmínek 

Tenisový klub Karlický, z.s. 

17.500 0  

Při posuzování výše dotace spolkům 

FV bere zřetel na plněním kritérií, jako 

je počet aktivních členů spolku, počet 

aktivních členů mládeže, počet 

registrovaných soutěžních družstev či 

jednotlivců. Pro náležité posouzení 

žádosti požaduje FV po žadateli 

doplnit žádost o výše uvedené kritéria, 

jmenný seznam registrovaných členů a 

jmenný seznam mládeže. Po obdržení 

výše uvedených informací bude žádost 

opětovně projednána FV. 

14 15.2. 

2019 

Prosba o podporu 

charitativní akce – 

setkání opuštěných 

postižených dětí. 

Benjamín, příspěvková 

organizace., Petřvald 

0 0 

Z žádosti nevyplývá, že by se sekání 

měl zúčastnit nějaký občan obce 

Metylovice. FV navrhuje 

neposkytnout finanční příspěvek na 

tuto charitativní akci.   

 

 

 



Poř. 

číslo 
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m 

podá

ní 

Název Žadatel 
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15 15.2.

2019 

Podpora projektu 

Revolution train 

Nadační Fond – Nové česko 

10.000 10.000 (dar) 

Jedná se o žádost o podporu projektu 

„Protidrogový vlak“ týkající se 

primární protidrogové prevence 

především cílené na mládež.  

 

16 20.1

0. 

2018 

Podpora pořádání 

hudebních akcí 

v Bluegrass Theatre 

Tenisový klub Karlický, z.s. 

- 

 
- 

 

Byla schválena změna podmínek 

veřejnoprávní smlouvy pro TKK 

Karlický z.s., dotace bude poskytnuta 

předem, schválená výše dotace ve výši 

12 000,- Kč nemusí být rozdělená na 3 

akce, ale výdaje mohou být 

vyúčtovány na 1 akci. 

17 20.1

0. 

2018 

Podpora pořádání 

hudebních akcí 

v Bluegrass Theatre 

Ptačoroko, z.s. 

- 

 

- 

 

Byla schválena změna podmínek 

veřejnoprávní smlouvy pro Ptačoroko 

z.s., dotace bude poskytnuta předem, 

schválená výše dotace ve výši 12 000,- 

Kč nemusí být rozdělená na 3 akce, ale 

výdaje mohou být vyúčtovány na 1 

akci. 

Projednáno FV dne 15.3.2019 

18 15.3. 

2019 

Pro volnočasové aktivity 

dětí 

Myslivecký kroužek 

17.514 0 

Dle schválených pravidel může být 

poskytnuta dotace nebo finanční dar 

pouze registrovaným sportovním 

klubům, občanským sdružením, 

neziskovým a jiným organizacím. 

Z tohoto důvodu dotaci či dar nelze 

poskytnout zájmovému kroužku. FV 

navrhuje začlenit myslivecký kroužek 

pod Myslivecký spolek Metylovice 

nebo pod ZŠ Metylovice nebo pod 

Spolek rodičů, které patří do možného 

okruhu žadatelů o finanční dar (mají 

své IČ). Z těchto výše uvedených 

důvodů FV nenavrhuje finanční 



Poř. 
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m 

podá

ní 

Název Žadatel 
Výše dotace/daru (Kč) 

Komentáře 
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podporu žadateli poskytnout. 

 

 

 

 

19 26.1. 

2019 

Podpora sportovní 

činnosti mládeže a hráčů 

tenisu 

Tenisový klub Karlický, z.s. 

28.000 0 

Jedná se o opětovné posouzení žádosti 

po výzvě k jejímu doplnění. FV vyzval 

žadatele k zaslání jmenného seznamu 

všech členů spolku a jmenného 

seznamu mládeže. Zaslán byl pouze 

jmenný seznam 6 členů spolku 

(souhlasí se zápisem valné hromady 

spolku), ale jmenný seznam dětí 

žadatel odmítl dodat z důvodu jejich 

osobní bezpečnosti. Dle dat uvedených 

na stránkách Českého tenisového 

svazu (ČTS) mají platnou registrací na 

rok 2019 pouze 2 členové spolku 

(Karlický Josef a Jan), ostatní 4 

členové již delší období nemají 

platnou registraci.  V žádosti nebylo 

uvedeno, zdali se TTK účastní nějaké 

soutěže družstev organizované ČTS, 

nebo že by pořádal veřejné nebo 

soutěžní turnaje ve svém areálu. 

Z těchto výše uvedených důvodů FV 

nenavrhuje finanční podporu TTK 

poskytnout. 
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Datu

m 

podá

ní 
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20 26.1 

2019 

Pronájem tenisových 

kurtů a plnění nájemních 

podmínek 

Tenisový klub Karlický, z.s. 

17.500 0  

Jedná se o opětovné posouzení žádosti 

po výzvě k jejímu doplnění. FV vyzval 

žadatele k zaslání jmenného seznamu 

všech členů spolku a jmenného 

seznamu mládeže. Zaslán byl pouze 

jmenný seznam 6 členů spolku 

(souhlasí se zápisem valné hromady 

spolku), ale jmenný seznam dětí 

žadatel odmítl dodat z důvodu jejich 

osobní bezpečnosti. Dle dat uvedených 

na stránkách Českého tenisového 

svazu (ČTS) mají platnou registrací na 

rok 2019 pouze 2 členové spolku 

(Karlický Josef a Jan), ostatní 4 

členové již delší období nemají 

platnou registraci.  V žádosti nebylo 

uvedeno, zdali se TTK účastní nějaké 

soutěže družstev organizované ČTS, 

nebo že by pořádal veřejné či soutěžní 

turnaje ve svém areálu. Z těchto výše 

uvedených důvodů FV nenavrhuje 

finanční podporu TTK poskytnout. 

Projednáno FV dne 15.4.2019 

21 26.3. 

2019 

Linka bezpečí, z.s. Žádost o finanční podporu 

dětské krizové linky 

7.500 2.000,-(dar) 

FV navrhuje poskytnout finanční dar 

ve  stejné výši jako v roce 2018.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Poř. 
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m 
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ní 
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Projednáno FV dne 27.5.2019 

22 15.3. 

2019 

Pro volnočasové aktivity 

dětí 

Jana Šimková 

17.514 8.000, -Kč  

Jedná se o opětovné posouzení žádosti 

o poskytnutí dotace pro dětský 

myslivecký kroužek. FV byl předložen 

seznam 20 dětí + 1 vedoucí 

docházejících do kroužku. Dle 

posuzovaných kritérií navrhuje FV 

poskytnout dotaci 300,-Kč na jedno 

dítě a 2.000,-Kč na vedoucího tzn., FV 

navrhuje poskytnout celkovou dotaci 

ve výši 8.000,-Kč určený k nákupu 

materiálu a pomůcek pro činnost 

mysliveckého kroužku. Podmínka 

dotace je jeho řádné vyúčtování a 

využití výrobků v rámci honitby 

Metylovice. 

 

23 26.1. 

2019 

Podpora sportovní 

činnosti mládeže a hráčů 

tenisu 

Tenisový klub Karlický, z.s. 

28.000 
4.000,- 

 

Jedná se o opětovné posouzení žádosti, 

kdy dne 24.4.2019 byla doplněna 

žádost žadatelem formou nahlédnutí 

do oficiální elektronické databáze 

registrovaných členů TK Karlický z.s. 

u Českého tenisového svazu (ČTS). 

Dle registrace u ČTS je registrována 

celkem 22 členů z toho 9 členů 

mládeže a 13 aktivních členů. Dle 

výše posuzovaných kritérií navrhuje 

FV poskytnout dotaci 2.700,-Kč na 

mládež (300Kč/na dítě) a 1.300,-Kč na 

aktivní členy spolku (100,-Kč/na 1 

aktivního člena). FV navrhuje 

poskytnout dotaci na sportovní činnost 

a to ve formě spoluúčasti na úhradě 

tenisových potřeb jako jsou dětské 
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m 
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ní 
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tenisové míče zpomalené,  tenisové 

míče soutěžní, trenérské pomůcky, 

drobné tenisové pomůcky pro děti 

nebo tenisové sítě. 

 

 

24 26.1 

2019 

Pronájem tenisových 

kurtů a plnění nájemních 

podmínek 

Tenisový klub Karlický, z.s. 

17.500 9.000,- 

Jedná se o opětovné posouzení žádosti 

po výzvě k jejímu doplnění. FV 

navrhuje poskytnout dotaci na provoz 

kurtů a to ve formě spoluúčasti na 

úhradě nové antuky na období 3 let, 

úhrady energií a provoz mobilního 

WC. 

25 25.4. 

2019 

Myslivecký spolek 

Metylovice, z.s. 

Žádost o finanční dar 

k nákupu krmiva pro zvěř  

10.000 
10.000,- 

(dar) 

FV navrhuje poskytnout finanční dar 

ve stejné výši 10.000,-Kč jako v roce 

2018 na nákup jádrového krmiva pro 

zvěř.  

 

 

 

26 27.5. 

2019 

Divadelní spolek Sokol 

na prknech Metylovice 

Žádost o finanční dar na 

náklady vystoupení v 

Luhačovicích  

6.500 
6.500,- 

(dar) 

Jedná se o žádost o příspěvek na 

dopravu kulis a propagaci vystoupení 

divadelního spolku na minifestivalu 

ochotnických divadel v Luhačovicích 

dne 14. 6. 2019. FV navrhuje 

poskytnout žadateli finanční dar v plné 

výši 6.500,-Kč. 

Celková výše doporučených prostředků na dotace ke dni 27.5.2019 45.000,-Kč  

Celková výše navržených finančních darů ke dni 27.5.2019 86.500,-Kč   

Náklady celkem 131.500,-Kč  

Dne 28.5.2019 

Za finanční výbor zapsal: Jaroslav Svolinský 


