
Návrh na rozdělení individuálních dotací a finančních darů v lednu 2022 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 18.1.2022 

1 18.11. 

2021 

Provoz záchranné 

stanice 

ČSOP ZO Nový Jičín, ZS 

Bartošovice 
5.000 3.000 (dar) 

Jedná se o žádost o finanční dar na provoz 

záchranné stanice zvířat. FV projednal 

žádost a navrhuje ZO schválit finanční dar 

ve výši 3.000, -Kč,  

2 26.7. 

2021 

Příspěvek na provozní 

náklady pobytových 

služeb  

Středisko sociálních služeb 

města Frýdlant nad 

Ostravicí 

50.000 
30.000 

(dar) 

FV projednal žádost o dotaci, která byla 

podána v roce 2021 na starém neplatném 

formuláři pro dotace. I z tohoto důvodu byla 

dotace zamítnuta a místo dotace FV 

navrhuje poskytnout SSS Frýdlant n/O 

finanční dar ve výši. 15.000, -Kč na 1 

občana obce umístěného ve středisku. Z 

žádosti vyplynulo, že v zařízení žili v době 

podání žádosti 2 občané Metylovic. FV 

navrhuje ZO schválit finanční dar v celkové 

výši 30.000,-Kč.   

3 23.11. 

2021 

Příspěvek na sociální 

služby pro občany 

s mentálním postižením 

Žirafa -Integrované centrum 

F-M, p.o. 

- 3.000 (dar) 

FV projednalo žádost o finanční dar jako 

příspěvek na sociální služby pro občany 

s mentálním postižením. Dle informací 

v žádosti docházel do stacionáře v roce 

2021 jeden občan Metylovic. FV navrhuje 

ZO schválit finanční dar v celkové výši 

3.000,-Kč.   .  

4 15.12. 

2021 

Pro volnočasové 

aktivity 

Svaz tělesně postižených 

Frýdlant n. O. 

- 2.400 (dar) 

FV projednalo žádost o finanční dar na 

volnočasové aktivity pro občany s tělesným 

postižením. Ze žádosti bohužel nevyplývá, 

kolik členů svazu je občanů z Metylovic a 

z tohoto důvodu FV navrhuje schválit ZO 

finanční dar ve výši 2.400 Kč stejně jako 

v roce 2021. 



Poř. 

číslo 

Datum 

podání 
Název Žadatel 

Výše dotace/daru (Kč) 
Komentáře 

Požadovaná Doporučená 

 

5 27.12. 

2021 

Podpora provozu 

mobilního hospice 

Andělé stromu života Nový 

Jičín, pobočný spolek 

5.000 5.000 (dar) 

Jedná se o žádost o dotaci. Z textu žádosti 

vyplývá, že službu mobilního hospice využil 

v roce 2021 1 občan obce. FV navrhuje 

žádost o dotaci z formálních důvodů 

zamítnout a místo ní navrhuje schválit 

finanční dar ve výši 5.000,-Kč.  

6 22.11. 

2021 

Podpora sportovní 

činnosti mládeže a 

hráčů tenisu 

Tenisový klub Karlický, z.s. 

16.000,- 
14.740,- 

 

Dle registrace u ČTS je registrováno celkem 

59 členů z toho 1 registrovaný hráč, 26 

členů mládeže a 32 dospělých aktivních 

členů. Dle výše posuzovaných kritérií 

navrhuje FV poskytnout dotaci 1.800,-Kč na 

1 registrovaného hráče,  9.100,-Kč na 

mládež (350 Kč/na dítě) a 3.840,-Kč na 

aktivní členy spolku (120,-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 výše schválené dotace na 

sportovní činnost nesmí překročit 60% výše 

celkových doložených nákladů. 

7 22.11. 

2021 

Pronájem tenisových 

kurtů a plnění 

nájemních 

podmínek 

Tenisový klub Karlický, z.s. 

20.000,- 14.035,- 

FV navrhuje poskytnout dotaci na provoz 

kurtů, a to ve formě spoluúčasti na úhradě 

antuky na období 4 let (nákup v roce 2022), 

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. 

 



Poř. 

číslo 

Datum 

podání 
Název Žadatel 
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Požadovaná Doporučená 

8 22.11. 

2021 

Podpora pořádání 

hudebních akcí 

v Bluegrass Theatre 

Tenisový klub Karlický, z.s. 

124.000,- 

 
18.000,- 

 

TK Karlický spolu se spolkem Ptačoroko, 

z.s. žádá o dotaci na celkem 8 společných 

plánovaných pořádaných akcí v roce 2022. 

FV navrhuje podpořit maximálně 3 skutečně 

pořádané akce a výše podpory je omezena 

maximální částkou 18.000, -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 60% výše celkových 

doložených nákladů. 

9 22.11. 

2021 

Podpora pořádání 

hudebních akcí 

v Bluegrass Theatre 

Ptačoroko, z.s. 

108.000,- 

 
0,- 

 

Ptačoroko z.s. spolu se spolkem s TK 

Karlický žádá o dotaci na celkem 8 

společných plánovaných pořádaných akcí 

v roce 2022. FV nenavrhuje poskytnout 

dotaci na tyto hudební akce spolku 

Ptačoroko a to z důvodu, že podpořil již 

jinou plánovanou akci od tohoto spolku a to 

pořádání akcí Bluegrassové kapky. 

10 22.11. 

2021 

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 2022 v kinosále 

v Metylovicích. Dle pravidel pro 

poskytování dotací na rok 2022 FV navrhuje 

podpořit maximálně 2 malé skutečně 

pořádané akce a výše podpory 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 60% výše celkových 

doložených nákladů. 

11 22.11. 

2021 

Letní kino Bluegrass 

Theatre 

Ptačoroko, z.s. 

20.000,- 
0,- 

 

Ptačoroko, z.s.  žádá o poskytnutí dotace na 

celkem 2 letní hudební kina v roce 2022 

v areálu TK Karlický v Metylovicích. FV 



Poř. 

číslo 

Datum 

podání 
Název Žadatel 

Výše dotace/daru (Kč) 
Komentáře 

Požadovaná Doporučená 

nenavrhuje poskytnout dotaci na letní kino 

spolku Ptačoroko a to z důvodu, že podpořil 

již jinou plánovanou akci od tohoto spolku a 

to pořádání akcí Bluegrassové kapky. 

Celková výše doporučených prostředků na dotace  58.775,-Kč  

Celková výše navržených finančních darů  43.400,-Kč   

Náklady celkem 102.175,Kč  

 

 

Dne 18.1.2022 za finanční výbor zapsal: Jaroslav Svolinský 


