
 Návrh na rozdělení individuálních dotací a finančních darů v listopadu 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 23.11.2021 

1 1.11.2021 Žádost o finanční 

dar z rozpočtu 

obce na náklady 

opravy stodoly 

Spolek pro faunapark, 

Frýdek - Místek 

- 2.000,- (dar) 

Jedná se o žádost o poskytnutí 

finančního daru na opravu 112 let staré 

stodoly ve faunaparku ve F-M. FV 

navrhuje poskytnout finanční dar na 

Spolku pro faunapark v částce 2.000,-

Kč.  

2 9.11. 

2021 

Žádost o dotaci  na 

rekonstrukci 

budovy moštárny a 

opravu motoru lisu 

a hydrauliky 

ZO Českého 

zahrádkářského svazu  

Metylovice z.s. 

33.000,- 0,- 

Jedná se o žádost o poskytnutí dotace 

z rozpočtu obce na rekonstrukci 

budovy moštárny a opravu motoru lisu 

a hydrauliky. FV navrhuje 

projednávání žádosti odložit z důvodu 

neaktuálních příloh žádosti. Po 

doplnění aktuálních příloh bude žádost 

opětovně FV projednána.  

3 11.11. 

2021 

Podpora kulturní a 

sportovní činnosti 

TJ Sokol 

Metylovice  

TJ Sokol Metylovice, p.s. 

59.900, -Kč 

 

41.300, -Kč 

 

Jedná se o žádost o poskytnutí dotace 

na nákup dataprojektoru, wifi systému 

a stolu na stolní tenis. FV navrhuje 

poskytnout dotaci v maximální výši 

41.300, -Kč. Podmínka je, že výše 

schválené dotace na nákup 

dataprojektoru, wifi systému a stolu na 

stolní tenis. Nesmí překročit 70% výše 

celkových doložených nákladů. 

4 15.11. 

2021 

Příspěvek na 

podporu 

hasičského sportu, 

volnočasových 

aktivit dětí a 

podpora výjezdové 

Sdružení dobrovolných 

hasičů Metylovice 

114.900 
80.400, -Kč 

 

Celkem má SDH registrováno 95 

členů. Jedná se o žádost o poskytnutí 

dotace na sportovní, kulturní a ostatní 

zájmovou činnost spolku navrhuje FV 

uznat do 70% výše prokazatelných 

nákladů a dotace na na nákupy 



Poř. 

číslo 

Datum 

podání 
Název Žadatel 

Výše dotace/daru (Kč) 
Komentáře 

Požadovaná Doporučená 

jednotky obce sportovního náčiní, výstroje FV 

navrhuje uznat max. do výše 70 % 

z doložených nákladů. Žádost těmto 2 

kritériím vyhovuje, proto FV navrhuje 

schválit dotaci v celkové požadované 

výši.  

5 22.12. Finanční dar za 

provádění hlášení 

v místním rozhlasu 

 

Návrh zastupitelstva obce - 3500 (dar) Dle rozhodnutí zastupitelstva obce 

 

Celková výše doporučených prostředků na dotace  121.700,-Kč  

Celková výše navržených finančních darů  5.500,-Kč   

Náklady celkem 127.200,-Kč  

Dne 23.11.2021 za finanční výbor zapsal: Jaroslav Svolinský 

 


