
 Návrh na rozdělení individuálních dotací a finančních darů v listopadu 2019 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) 
Komentáře 

Požadovaná Doporučená 

Projednáno FV dne 27.11.2019 

1 8.11. 

2019 

Příspěvek na podporu 

hasičského sportu, 

volnočasových aktivit 

dětí a podpora 

výjezdové jednotky 

obce 

Sdružení dobrovolných 

hasičů Metylovice 

63.573 
63.573, -Kč 

 

Celkem má SDH registrováno 90 členů. 

Dotace na sportovní a aktivní činnost 

členů spolku navrhuje FV uznat do 70% 

výše prokazatelných nákladů a dotace 

na provoz spolku FV navrhuje uznat 

max. do výše 70 % z doložených 

nákladů. Žádost těmto 2 kritériím 

vyhovuje, proto FV navrhuje schválit 

dotaci v celkové požadované výši.  

2 19.11. 

2019 

Podpora kulturní 

činnosti TJ Sokol 

Metylovice – 

dokončení ozvučení 

kinosálu zvukovým 

systémem 

TJ Sokol Metylovice, p.s. 

34.958, -Kč 

 

34.958, -Kč 

 

Dotace na provoz, resp. materiální 

vybavení majetku spolku FV navrhuje 

uznat max. do výše 70 % z prokazatelně 

doložených nákladů. Žádost toto 

kritérium splňuje, a proto FV navrhuje 

schválit dotaci v celkové požadované 

výši i s ohledem na budoucí využití 

ozvučení i pro jiné kulturní akce konané 

v kinosále např. pořádané obcí, ZŠ či 

spolky. 

3 25.11.

2019 

Příspěvek na celoroční 

činnost spolku rodičů 

Metylovice, z.s. 

Spolek rodičů Metylovice, 

z.s. 

25.000,-Kč 25.000,-Kč 

Dotace na činnost spolku FV navrhuje 

uznat max. do výše 70 % z prokazatelně 

doložených nákladů. Žádost toto 

kritérium splňuje, a proto FV navrhuje 

schválit dotaci v celkové požadované 

výši. 

4 26.11.

2019 

Finanční dar za sociální 

služby (návštěva 

jubilantů) pro dvě 

občanky 

Návrh zastupitelstva obce - 4000 (dar) Dle návrhu a rozhodnutí zastupitelstva 

obce 

 



Poř. 

číslo 

Datum 

podání 
Název Žadatel 

Výše dotace/daru (Kč) 
Komentáře 

Požadovaná Doporučená 

5 26.11.

2019 

Finanční dar za 

provádění hlášení v 

místním rozhlasu 

 

Návrh zastupitelstva obce - 4000 (dar) Dle návrhu a rozhodnutí zastupitelstva 

obce 

 

 

 

 

6 26.11.

2019 

Finanční dar za 

zpracovávání kroniky 

obce  

Návrh zastupitelstva obce - 3000 (dar) Dle návrhu a rozhodnutí zastupitelstva 

 obce 

 

Celková výše doporučených prostředků na dotace  123.531,Kč  

Celková výše navržených finančních darů  11.000,Kč   

Náklady celkem 134.531,Kč  

 

Dne 27.11.2019 za finanční výbor zapsal: Jaroslav Svolinský 


