
 Schválené rozdělení individuálních dotací a finančních darů v únoru 2021 zastupitelstvem obce Metylovice 

 

Seznam projednaných žádostí o dotace ZO, viz uvedené data. 
 

Poř. 

číslo 

Datum 

podání 
Název Žadatel 

Výše dotace/daru (Kč) 
Komentáře 

Požadovaná Doporučená 

Projednáno na ZO dne 16.2.2021 

1 6.11. 

2020 

Podpora sportovní 

činnosti mládeže a 

hráčů tenisu 

Tenisový klub Karlický, z.s. 

16.000,- 
6.930,- 

 

Dle registrace u ČTS je registrováno 

celkem 33 členů z toho 15 členů 

mládeže a 18 dospělých aktivních 

členů. Dle výše posuzovaných kritérií 

navrhuje FV poskytnout dotaci 4.950,-

Kč na mládež (330Kč/na dítě) a 1.980,-

Kč na aktivní členy spolku (110,-Kč/na 

1 aktivního člena). FV navrhuje 

poskytnout dotaci na sportovní činnost, 

a to ve formě spoluúčasti na úhradě 

tenisových potřeb jako jsou tenisové 

míče soutěžní, trenérské pomůcky, 

drobné tenisové pomůcky pro děti, 

tenisové sítě, náčiní kurtů apod. 

Podmínka je, že výš schválené dotace 

na sportovní činnost nesmí překročit 

70% výše celkových doložených 

nákladů. 

2 6.11. 

2020 

Pronájem tenisových 

kurtů a plnění 

nájemních 

podmínek 

Tenisový klub Karlický, z.s. 

35.600,- 12.460,- 

FV navrhuje poskytnout dotaci na 

provoz kurtů, a to ve formě spoluúčasti 

na úhradě antuky na období 3 let (nákup 

v roce 2019), spoluúčasti na úhradě 

energií, nákladů na provoz mobilního 

WC a opravy a obnovu zařízení kurtů 

apod. Podmínka je, že výše schválené 

dotace na provoz a údržbu nesmí 

překročit 35% výše celkových 

doložených nákladů. 
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3 6.11. 

2020 

Podpora pořádání 

hudebních akcí 

v Bluegrass Theatre 

Tenisový klub Karlický, z.s. 

108.000,- 

 
18.000,- 

 

TK Karlický spolu se spolkem 

Ptačoroko, z.s. žádá o dotaci na celkem 

8 plánovaných akcí v roce 2021. Dle 

pravidel pro poskytování dotací na rok 

2021 FV navrhuje podpořit maximálně 

3 skutečně pořádané akce od jednoho 

spolku a výše podpory je omezena 

maximální částkou 36.000, -Kč za rok. 

Z důvodu žádosti dvou spolků na jednu 

společnou akci bude dotace rozdělena 

na 2 části a to pro TK Karlický ve výši 

18.000, -Kč a pro spolek Ptačoroko z.s. 

taktéž ve výši 18.000, -Kč. Dotace bude 

poskytnuta předem a celá výše dotace 

může být proúčtována v rámci 1 akce. 

Podmínka je, že výše schválené dotace 

nesmí překročit 70% výše celkových 

doložených nákladů. 

4 6.11. 

2020 

Podpora pořádání 

hudebních akcí 

v Bluegrass Theatre 

Ptačoroko, z.s. 

108.000,- 

 
18.000,- 

 

Ptačoroko, z.s.  spolu se spolkem TK 

Karlický z.s.. žádá o dotaci na celkem 8 

plánovaných akcí v roce 2021. Dle 

pravidel pro poskytování dotací na rok 

2021 FV navrhuje podpořit maximálně 

3 skutečně pořádané akce od jednoho 

spolku a výše podpory je omezena 

maximální částkou 36.000,-Kč za rok. 

Z důvodu žádosti dvou spolků na jednu 

společnou akci bude dotace rozdělena 

na 2 části a to pro TK Karlický ve výši 

18.000,-Kč a pro spolek Ptačoroko z.s. 

taktéž ve výši 18.000,-Kč. Dotace bude 

poskytnuta předem a celá výše dotace 

může být proúčtována v rámci 1 akce. 

Podmínka je, že výše schválené dotace 
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nesmí překročit 70% výše celkových 

doložených nákladů. 

5 6.11. 

2020 

Podpora pořádání 

hudebních akcí 

v Bluegrassové kapky 

Ptačoroko, z.s. 

14.000,- 

 

12.000,- 

 

Ptačoroko, z.s.  žádá o dotaci na celkem 

4 plánované malé akce v roce 2021 

v kinosále v Metylovicích. Dle pravidel 

pro poskytování dotací na rok 2021 FV 

navrhuje podpořit maximálně 2 malé 

skutečně pořádané akce od jednoho 

spolku a výše podpory na malou akci je 

omezena maximální částkou 12.000,-Kč 

za rok. Dotace bude poskytnuta předem 

a celá výše dotace může být 

proúčtována v rámci 1 akce. Podmínka 

je, že výše schválené dotace nesmí 

překročit 70% výše celkových 

doložených nákladů. 

6 6.11. 

2020 

Podpora reklamy akcí 

Bluegrass 

Ptačoroko, z.s. 

15.000,- 

 

0,- 

 

Ptačoroko, z.s.  žádá o dotaci na 

podporu reklamu akcí Bluegrass. Dle 

Pravidel pro poskytování dotací lze 

žádat o dotaci pouze na konkrétní 

projekty a v rámci těchto žádostí je 

možné uplatnit i náklady spojené s 

propagací těchto projektů. Náklady na 

reklamu projektů Bluegrass roku 2021 

byly již zohledněny v jednotlivých 

žádostech od spolků TTK a Ptačoroko,  

7 10.2.2

021 

Žádost o finanční 

příspěvek na provoz 

sociálního automobilu 

Náš svět, p.o. MSK, Pržno 

5.000,- 
1.000,- 

(dar) 

Jedná se o žádost o finanční dar pro 

provoz sociální vozidla sloužící 

k přepravě mentálně postiženým 

klientům ústavu Náš Svět v Pržně. 

Příspěvek je formou reklamy na vozidle 

na dobu 5 let. Z žádosti nevyplývá, že 

by sociální služby užíval  občan 
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Metylovic a z tohoto důvodu FV 

navrhuje poskytnout finanční dar pouze 

symbolické částce 1.000,-Kč 

Celková výše doporučených prostředků na dotace  67.390,-Kč  

Celková výše navržených finančních darů  1.000,-   

Náklady celkem 68.390,-Kč  

Dne 17.2.2021 za finanční výbor zapsal: Jaroslav Svolinský 


