
 Návrh na rozdělení individuálních dotací a finančních darů v březnu 2020 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 31.3.2020 

1 2.3. 

2020 

Poskytnutí 

sponzorského daru na 

vybudování stoupací 

plošiny. 

Nestátní zdravotnické 

zařízení- Josef Fedák., 

Frýdek-Místek 

neuvedeno 
1.000,- 

(dar) 

Z textu žádosti nevyplývá, že by službu 

rehabilitace pro těžce zdravotně 

postižené využil nějaký občan obce 

Metylovice, nicméně není vyloučeno že 

nějaký občan tuto službu využijev 

budoucnosti a z tohoto důvodu FV 

navrhuje poskytnout zdravotnickému 

zařízení symbolickou podporu ve výši 

1.000,-Kč.  

 

2 2.3. 

2020 

Žádost o dotaci 

na nákup 25 ks 

polstrovaných židlí do 

myslivecké chaty 

Myslivecký spolek 

Metylovice, z.s. 

37.500 
26.250,- 

 

FV navrhuje poskytnout dotaci na 

nákup v maximální výši 26.250, -Kč na 

nákup 25 ks polstrovaných židlí do 

myslivecké chaty. Podmínka je, že výše 

schválené dotace na nákup nesmí 

překročit 70% výše celkových 

doložených nákladů. 

3 2.3. 

2020 

Žádost o dotaci na 

nákup pomůcek na 

činnost mysliveckého 

kroužku  

Jana Šimková 

13.000 9.100, -Kč  

Jedná se posouzení žádosti o poskytnutí 

dotace nákup pomůcek a materiálu na 

činnost mysliveckého kroužku. FV byl 

předložen seznam 16 navštěvujících 

dětí. FV navrhuje poskytnout dotaci na 

nákup v maximální výši 9.100, -Kč na 

nákup materiálu a pomůcek uvedených 

v žádosti. Podmínka je, že výše 

schválené dotace na nákup nesmí 

překročit 70% výše celkových 

doložených nákladů. 

 



Poř. 

číslo 

Datum 

podání 
Název Žadatel 

Výše dotace/daru (Kč) 
Komentáře 

Požadovaná Doporučená 

4 4.3. 

2020 

Poskytování pobytové 

sociální služby. 

Benjamín, příspěvková 

organizace., Petřvald 

120.000,- 
12.000,- 

(dar) 

Z žádosti vyplývá, že v sociálním 

zařízení pobývá 1 občanka Metylovic. 

FV navrhuje poskytnout finanční 

příspěvek na pobyt občanky v sociálním 

zařízení ve výši ročního daňového 

příjmu na občana.   

 

 

 

5 3.3. 

2020 

Žádost o finanční 

podporu (dar) na 

provoz dětské krizové 

linky 

Linka bezpečí, z.s. 

7.500 2.000,-(dar) 

FV navrhuje poskytnout finanční dar na 

provoz linky bezpečí ve  stejné výši 

jako v roce 2019.  

 

 

 

6 11.3. 

2020 

Žádost o dotaci 

na nákup sazenic, 

ochranných prostředků 

proti škůdcům a jiného 

zahrádkářského 

materiálu 

ZOČZS Metylovice z.s. 

15.000,- 10.500 

Jedná se posouzení žádosti o poskytnutí 

dotace nákup. FV navrhuje poskytnout 

dotaci na nákup sazenic, ochranných 

prostředků proti škůdcům a jiného 

zahrádkářského materiálu v maximální 

výši 10.500, -Kč na nákup materiálu a 

pomůcek uvedených v žádosti. 

Podmínka je, že výše schválené dotace 

na nákup nesmí překročit 70% výše 

celkových doložených nákladů. 

 

Celková výše doporučených prostředků na dotace  45.850,-Kč  

Celková výše navržených finančních darů  15.000,-Kč   

Náklady celkem 60.850,-Kč  

Dne 31.3.2020 za finanční výbor zapsal: Jaroslav Svolinský 


