
 Návrh na rozdělení individuálních dotací a finančních darů v květnu 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 24.5.2022 

1 14.4.2022 Žádost o finanční dar 

k nákupu krmiva pro 

zvěř 

Myslivecký spolek 

Metylovice, z.s. 

15.000 
15.000 

(dar) 

Jedná se o žádost o finanční dar na 

nákup jádrového krmiva pro zvěř. FV 

navrhuje poskytnout finanční dar ve  

výši 15.000,-Kč.  

 

 

2 25.4.2022 Žádost o finanční dar na 

krajské kolo hry 

Plamen v požárním 

sportu 

Okresní sdružení hasičů 

F-M 

1.000 
1.000 

(dar) 

Jedná se o žádost o finanční dar na 

krajské kolo v požárním sportu konáné 

10.-12.6.2022 na stadionu Slezan F-M. 

FV navrhuje poskytnout finanční dar ve 

výši 1.000,-Kč a to z důvodu účasti 

členů SDH Metylovice na této akci.  

  

3 27.4.2022 Žádost o finanční dar na 

činnost pěveckého 

spolku 

Pěvecké sdružení ECHO 

Frýdlant nad Ostravicí 

- 
1.000 

(dar) 

Jedná se o žádost o finanční dar na 

činnost pěveckého spolku, jehož členy 

jsou 2 občanky z Metylovic. FV 

navrhuje poskytnout finanční dar ve 

výši 1.000,-Kč z důvodu dlouhodobé 

spolupráce s tímto sdružením. 

4 18.5.2022 Žádost na poskytnutí 

finančního příspěvku na 

sociální činnost 

Handicap centrum Škola 

života Frýdek-Místek, 

o.p.s. 
- 

3.000 

 (dar) 

Jedná se o žádost o finanční dar.. Dle 

informací v žádosti dochází do 

stacionáře v roce 2021/2022 jeden 

občan Metylovic. FV navrhuje dar ve 

výši 3.000 Kč pro občana na 

poskytování ambulantních služeb.  

5 12.5.2022 Podpora projektu 

Revolution train 

Nadační Fond – Nové 

Česko 
10.000 

10.000 

(dar) 

Jedná se o žádost o poskytnutí 

individuální dotace na podporu projektu 

„Protidrogový vlak“ týkající se primární 

protidrogové prevence především cílené 



Poř. 

číslo 

Datum 

podání 
Název Žadatel 

Výše dotace/daru (Kč) 
Komentáře 

Požadovaná Doporučená 

na mládež. FV navrhuje žádost o dotaci 

zamítnout a místo ní poskytnout 

finanční dar ve výši 10 tis. Kč stejně 

jako v roce 2019.  

Celková výše doporučených prostředků na dotace  0,-Kč  

Celková výše navržených finančních darů  30.000, -Kč   

Náklady celkem 30.000, -Kč  

Dne 24.5.2022 za finanční výbor zapsal: Jaroslav Svolinský 


