
 Návrh na rozdělení individuálních dotací a finančních darů v v březnu 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 15.3.2022 

1 23.2. 

2022 

Podpora poradny pro 

zdravotně postižené ve 

Frýdku Místku 

Centrum pro zdravotně 

postižené Mskr 

- 
2.000,- 

(dar) 

Jedná se žádost o finanční dar. Z textu 

žádosti nevyplývá, že by službu využil 

v roce 2022 nějaký občan obce, avšak 

FV navrhuje podpořit poskytování této 

služby v roce 2022 stejnou částkou 

2.000, -Kč jako v roce 2021 a to jako 

příspěvek na provozní náklady poradny. 

2 28.2. 

2022 

Žádost o finanční 

podporu (dar) na 

provoz dětské krizové 

linky 

Linka bezpečí, z.s. 

7.500 2.000,-(dar) 

FV navrhuje poskytnout finanční dar na 

provoz linky bezpečí ve stejné výši jako 

v roce 2021.  

 

3 3.3. 

2022 

Podpora zajištění 

návštěv klaunů u 

hospitalizovaných dětí  

Zdravotní klaun, o.p.s. 

Praha 

- 
1.000,- 

(dar) 

Jedná se žádost o finanční dar. Z textu 

žádosti nevyplývá, že by službu 

zdravotních klaunů využil v roce 2021 

nějaký občan obce, avšak FV navrhuje 

podpořit poskytování této služby v roce 

2022 stejnou symbolickou částkou 

1.000,-Kč  jako v roce 2021. 

4 10.2. 

2022 

Celoroční podpora 

sociálních služeb 

občanům Metylovic 

Charita Frýdek Místek 

100.000,- 
12.000,- 

(dar) 

Jedná se o žádost o poskytnutí 

individuální dotace. Z textu žádosti 

vyplývá, že Charita poskytuje své 

sociální služby celkem 4 občanům obce. 

FV navrhuje žádost o dotaci z důvodu 

její komplikované administrace při 

vyúčtování zamítnout a místo ní FV 

navrhuje schválit finanční dar v celkové 

výši 12.000, -Kč (3.000, -Kč na 1 

občana) 



Poř. 

číslo 

Datum 

podání 
Název Žadatel 

Výše dotace/daru (Kč) 
Komentáře 

Požadovaná Doporučená 

5 21.2. 

2022 

Příspěvek na nákup 

upomínkových 

předmětů pro Psí školu 

Fénix 

Psí škola Fénix/Kristýna 

Barošová 

0 
0 

 

Jedná se o žádost o finanční dar, která 

však nesplňuje formální nedostatky. 

Navíc FV nemá dostatek informací o 

konkrétní činnosti žadatele a významu 

jeho veřejnoprospěšné činnosti vůči 

občanům obce.  

6 3.3. 

2022 

Příspěvek na terénní 

služby osobní asistence  

Podané ruce – osobní 

asistence, Frýdek-Místek, 

pobočný spolek 

75.000,- 
28.000, -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 2022 

je 1.400 hodin, skutečný objem v roce 

2021 byl cca 1.020 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 28.000, -

Kč, a to v rozsahu max. 1400 hodin.  

7 17.2. 

2022 

Podpora pořádání 

hudebních akcí 

v Bluegrass Theatre, 

Hudební kapky a 

Hudební letní kino  

Ptačoroko, z.s. 

339.000,- 

 
12.000,- 

 

Jedná se o žádost o poskytnutí dotace 

spolku Ptačoroko z.s. na organizování 

všech kulturních akcí v roce 2022 na 

území obce a to ad 1) akce Bluegrass 

Theatre, ad 2)  akce Hudební kapky, ad 

3) Hudební letní kino . FV navrhuje 

podpořit pouze akci ad)2 uvedené v 

žádosti a to 2 plánované akce Hudební 

kapky, které budou probíhat kdekoliv 

na území obce Metylovice a to ve 

smyslu nahrazení již  schválené dotace 

na Hudební kapky na zastupitelstvu 

obce dne 18.1.2022. Akci ad1) 

Bluegrass Theatre FV nenavrhuje 

podpořit, neboť již byla dříve 



Poř. 

číslo 

Datum 

podání 
Název Žadatel 

Výše dotace/daru (Kč) 
Komentáře 

Požadovaná Doporučená 

podpořena schválením dotace na tuto 

akci spolku Tenisový klub Karlický a 

akci ad3) Hudební letní kino FV taktéž 

nenavrhuje podpořit, a to z důvodu 

nezájmu občanů o tuto akci v roce 2021 

(nízká návštěvnost – pouze 4 diváci). 

Celková výše doporučených prostředků na dotace  12.000,-Kč  

Celková výše navržených finančních darů  45.000,-Kč   

Náklady celkem 57.000,Kč  

Dne 15.3.2022 za finanční výbor zapsal: Jaroslav Svolinský 


