
 Schválené rozdělení individuálních dotací a finančních darů v roce 2021 na jednání zastupitelstva obce Metylovice 

 

Seznam projednaných žádostí o dotace zastupitelstvem obce (ZO), viz uvedené data. 
 

Poř. 

číslo 

Datum 

podání 
Název Žadatel 

Výše dotace/daru (Kč) 
Komentáře 

Požadovaná Doporučená 

Projednáno ZO dne 19.1.2021 

1 6.11. 

2020 

Provoz záchranné 

stanice 

ČSOP ZO Nový Jičín, ZS 

Bartošovice 
3.000 1.200 (dar) 

ZO projednalo a schválilo žádost o 

finanční dar ve výši 1.200, -Kč,  

2 4.9. 

2020 

Příspěvek na provozní 

náklady pobytových 

služeb  

Středisko sociálních služeb 

města Frýdlant nad 

Ostravicí 

50.000 
15.000 

(dar) 

ZO projednalo žádost o dotaci, která 

byla podána v roce 2020 na starém 

neplatném formuláři pro dotace. I 

z tohoto důvodu dotace nebyla 

schválena, ale místo dotace bylo 

zastupitelem P. Černochem navrženo 

poskytnout SSS Frýdlant n/O finanční 

dar ve výši. 15.000, -Kč. Z žádosti 

vyplynulo, že v zařízení žil v době 

podání žádosti 1 občan Metylovic. 

Bohužel uvedený občan na konci roku 

2020 zemřel.  

3 25.11. 

2020 

Příspěvek na sociální 

služby pro občany 

s mentálním postižením 

Žirafa -Integrované centrum 

F-M, p.o. 

- 3.000 (dar) 

ZO projednalo a schválilo žádost o 

finanční dar ve výši 3.000, -Kč, Dle 

informací v žádosti docházel do 

stacionáře v roce 2020 jeden občan 

Metylovic.  

4 16.12. 

2020 

Pro volnočasové 

aktivity 

Svaz tělesně postižených 

Frýdlant n. O. 

- 2.400 (dar) 

ZO projednalo a schválilo žádost o 

finanční dar ve výši 2.400, -Kč. 

Dle ověřených počtu členů v žádosti je 

jich 8 z Metylovice a ZO rozhodlo 

přispět na člena 300 Kč.  

 

5 15.1. 

2021 

Žádost o fin. daru na 

nákup speciální 

pomůcky na výuku   

Střední, základní a mateřská 

škola Frýdek-Místek,p.o. 
0 6.000 (dar) 

ZO projednalo a schválilo žádost o 

finanční dar ve výši 6.000, -Kč. 

Z textu žádosti vyplývalo, že SŠ, ZŠ, 

MŠ F-M p.o. navštěvují ve školním 



Poř. 

číslo 

Datum 

podání 
Název Žadatel 

Výše dotace/daru (Kč) 
Komentáře 

Požadovaná Doporučená 

roce 2020/21 2 žáci obce Metylovice. 

ZO rozhodlo poskytnout finanční dar ve 

výši 3.000 Kč/1 občana na nákup 

speciálních učebních pomůcek.  

 

6 6.11. 

2020 

Podpora sportovní 

činnosti mládeže a 

hráčů tenisu 

Tenisový klub Karlický, z.s. 

16.000,- 
0,- 

 

ZO projednalo žádost o dotaci, avšak ji 

neschválilo, neboť byla podána na již 

neplatném formuláři před schválením 

nových pravidel pro poskytování 

individuálních dotací a finančních darů 

na rok 2021, kde byly schváleny nové 

formuláře žádostí o dotace na rok 2021. 

Z tohoto důvodu ZO doporučilo žádost 

o dotaci odložit a vyzvat žadatele 

k přepracování a doplnění žádosti do 

nového platného formuláře na 

poskytování dotací roku 2021, aby šla 

žádost na konci projektu dle nových 

schválených pravidle roku 2021 

vypořádat. Po přepracování a doplnění 

bude žádost opětovně projednána na FV 

a ZO. 

7 6.11. 

2020 

Pronájem tenisových 

kurtů a plnění 

nájemních 

podmínek 

Tenisový klub Karlický, z.s. 

35.600,- 0,- 

Viz žádost č.6 

8 6.11. 

2020 

Podpora pořádání 

hudebních akcí 

v Bluegrass Theatre 

Tenisový klub Karlický, z.s. 
108.000,- 

 
0,- 

 

Viz žádost č.6 

9 6.11. 

2020 

Podpora pořádání 

hudebních akcí 

v Bluegrass Theatre 

Ptačoroko, z.s. 

108.000,- 

 
0,- 

 

Viz žádost č.6 
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10 6.11. 

2020 

Podpora pořádání 

hudebních akcí 

v Bluegrassové kapky 

Ptačoroko, z.s. 
12.000,- 

 

0,- 

 

Viz žádost č.6 

11 6.11. 

2020 

Podpora reklamy akcí 

Bluegrass 

Ptačoroko, z.s. 
37.260,- 

 

0,- 

 

Viz žádost č.6 

Celková výše doporučených prostředků na dotace  0,-Kč  

Celková výše navržených finančních darů  27.600,-Kč   

Náklady celkem 27.600,-Kč  

Dne 20.1.2021 za finanční výbor zapsal: Jaroslav Svolinský 


