
 Návrh na rozdělení individuálních dotací a finančních darů v dubnu 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 12.4.2022 

1 4.4. 

2022 

Finanční dar na 

pořádání dětského 

dne  

Spolek rodičů Metylovice 

z.s. 

9.000,- 
9.000,- 

(dar) 

Jedná se žádost o finanční dar na 

náklady spojené s pořádáním dětského 

dne pro děti místní ZŠ/MŠ. FV navrhuje 

finanční dar schválit v plné výši. Spolek 

poslední 2 roky o žádný finanční dar 

z rozpočtu obce nežádal.     

2 7.4. 

2022 

Žádost o dotaci na 

revitalizaci 

kuchyňských prostor 

a restauračního 

zařízení 

Tělocvičná jednota Sokol 

Metylovice p.s. 

84.000,- 84.000,- 

Jedná se o žádost o poskytnutí dotace 

z rozpočtu obce na revitalizaci 

kuchyňských prostor a restauračního 

zařízení v Sokolovně v Metylovicích. 

FV navrhuje poskytnout dotaci v 

maximální výši 84.000, -Kč v celém 

rozsahu prací uvedených v žádosti o 

poskytnutí dotace. Podmínkou je, že 

výše schválené dotace na revitalizaci 

kuchyňských prostor a restauračního 

zařízení v Sokolovně v Metylovicích 

nesmí překročit 60% výše celkových 

doložených nákladů. 

3 6.4. 

2022 

Žádost o dotaci 

z rozpočtu obce na 

náklady spojené s 

celoroční péči 

občanům obce 

Metylovice 

Domov se zvláštním 

režimem Pohoda Dolní 

Domaslavice 

- 
30.000,- 

(dar) 

Jedná se o žádost o poskytnutí dotace 

z rozpočtu obce. Dle informací 

v žádosti jsou v roce 2022 ubytováni 

v sociálním zařízení 2 občané obce. FV 

navrhuje zamítnout poskytnutí dotace z 

formálních důvodu (nebyl použit platný 

formulář žádosti o dotaci), ale místo 

dotace navrhuje poskytnout žadateli 

finanční dar v celkové výši 30.000,-Kč 

jako příspěvek na náklady spojené 



Poř. 

číslo 

Datum 

podání 
Název Žadatel 

Výše dotace/daru (Kč) 
Komentáře 

Požadovaná Doporučená 

s celoročním ubytováním dvou občanů 

obce v tomto soc. zařízení (15.000,-

Kč/1 občana). 

Celková výše doporučených prostředků na dotace  84.000,-Kč  

Celková výše navržených finančních darů  39.000,-Kč   

Náklady celkem 123.000,Kč  

Dne 12.4.2022 za finanční výbor zapsal: Jaroslav Svolinský 


