
 Návrh na rozdělení individuálních dotací a finančních darů v dubnu 2021 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 27.4.2021 

1 15.3. 

2021 

Příspěvek na instalaci 

ovládání a pohonu 

zvonů 

Římskokatolická farnost 

Metylovice 

120.000, - 120.000,-  

Jedná se o žádost o poskytnutí dotace 

na generální opravu ovládání a 

výměnu pohonů zvonů kostela 

v Metylovicích. Celkové náklady 

činily 173.913,-Kč. FV navrhuje 

poskytnout nejvýše 70% nákladů, což 

vyhovuje požadované částce 120 tis. 

Kč. 

2 26.3. 

2021 

Žádost na poskytnutí 

finančního příspěvku 

na sociální činnost 

Handicap centrum Škola 

života Frýdek-Místek, o.p.s. 

- 6.000,- (dar) 

Jedná se o žádost o finanční dar.. Dle 

informací v žádosti docházejí do 

stacionáře v roce 2020/2021 dva 

občané Metylovic. FV navrhuje dar ve 

výši 3.000 Kč/1 občana na 

poskytování ambulantních služeb.  

3 12.3. 

2021 

Příspěvek na terénní 

služby osobní asistence  

Podané ruce – osobní 

asistence, Frýdek-Místek, 

pobočný spolek 

45.000,- 
20.000, -Kč 

(dar) 

Jedná se o žádost o poskytnutí dotace. 

Dle informací v žádosti je v roce 2021 

poskytovaná terénní služba osobní 

asistence 2 občanům obce. 

Předpokládaný objem péče na rok 

2021 je 1.000 hodin, skutečný objem 

v roce 2020 byl cca 750 hodin. FV 

zamítá poskytnout dotaci, ale navrhuje 

poskytnout finanční dar ve výši 20,- 

Kč na 1 hodinu osobní asistence tzn.   

celkový finanční dar ve výši 20.000,-

Kč a to v rozsahu max. 1000 hodin.  

4 25.3. 

2021 

Letní kino Bluegrass 

Theatre 

Ptačoroko, z.s. 

127.050,- 
10.000,- 

 

Ptačoroko, z.s.  žádá o poskytnutí 

dotace na celkem 4 plánované letní 

kina v roce 2021 v areálu TK Karlický  



Poř. 

číslo 

Datum 

podání 
Název Žadatel 

Výše dotace/daru (Kč) 
Komentáře 

Požadovaná Doporučená 

v Metylovicích. V měsíci únoru 2021 

byly již spolku schválené 2 dotace 

v celkové výši 30.000,-Kč na 3 velké 

akce Bluegrass Theatre (18.000,-Kč) a 

2 malé akce Bluegrassové kapky 

(12.000,-Kč). FV navrhuje poskytnout 

dotaci pouze na pořádání 2 promítání 

letních kin a to 5.000,-Kč na jednu 

uskutečněnou akci. 

Podmínka je, že výše schválené dotace 

nesmí překročit 70% výše celkových 

doložených nákladů. 

Celková výše doporučených prostředků na dotace  130.000,-Kč  

Celková výše navržených finančních darů  26.000,-Kč   

Náklady celkem 156.000,-Kč  

Dne 27.4.2021 za finanční výbor zapsal: Jaroslav Svolinský 


