
Návrh na rozdělení individuálních dotací a finančních darů v říjnu 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 ZO dne 25.10.2022 

1 17.10. 

2022 

Příspěvek na podporu 

hasičského sportu, 

volnočasových aktivit 

dětí a podpora výjezdové 

jednotky obce 

Sdružení 

dobrovolných hasičů 

Metylovice 

86.000,-Kč 
86.000, -Kč 

 

Celkem má SDH registrováno 105 členů. 

Jedná se o žádost o poskytnutí dotace na 

sportovní, kulturní a ostatní zájmovou 

činnost spolku. FV navrhuje poskytnout 

dotaci v maximální výši 86.000, -Kč. 

Podmínkou je, že výše schválené dotace na 

sportovní činnost (nákupy sportovního 

náčiní, výstroje, startovné, náklady na PHM) 

a úpravy startovací plochy na hřišti nesmí 

překročit 60% výše celkových doložených 

nákladů. 

 17.10. 

2022 

Žádost o dofinancování 

resp. zvýšení dotace na 

revitalizaci kuchyňských 

prostor a restauračního 

zařízení 

Tělocvičná jednota 

Sokol Metylovice p.s. 

30.000,- 30.000,- 

Jedná se o žádost o navýšení již dříve 

schválené poskytnuté dotace 84.000,-Kč 

z rozpočtu obce na revitalizaci kuchyňských 

prostor a restauračního zařízení v Sokolovně 

v Metylovicích. FV navrhuje poskytnout 

navýšení dotace o maximální výši 30.000, -

Kč tzn. na celkovou výši dotace 114.000,-

Kč. Podmínkou je, že celková poskytnutá 

dotace na revitalizaci kuchyňských prostor a 

restauračního zařízení v Sokolovně v 

Metylovicích nesmí překročit 60% výše 

celkových doložených nákladů. FV navrhuje 

navýšení dotace řešit formou dodatku k již 

platné veřejnoprávní smlouvě.  

 

 

 

 



Poř. 

číslo 

Datum 

podání 
Název Žadatel 

Výše dotace/daru (Kč) 
Komentáře 

Požadovaná Doporučená 

 29.9.2022 Žádost o finanční dar na 

úhradu faktury za 

zpracování zadání k 

vyhlášení veřejné 

zakázky na opravu 

sociálních zařízení 

Sokolovny 

Tělocvičná jednota 

Sokol Metylovice p.s. 

10.000,- 
10.000,-Kč 

(dar) 

Jedná se o žádost o finanční dar na úhrady 

faktury odborné firmě za zpracování zadání 

k vyhlášení veřejné zakázky. FV navrhuje 

poskytnout finanční dar ve  výši 10.000,-Kč. 

 29.9.2022 Žádost o finanční dar na 

úhradu části faktury za 

zpracování žádosti o 

dotaci u NSA na opravu 

sociálních zařízení 

Sokolovny 

Tělocvičná jednota 

Sokol Metylovice p.s. 

17.000,- 
17.000,-Kč 

(dar) 

Jedná se o žádost o finanční dar na úhradu 

části faktury odborné firmě za zpracování 

žádosti o dotaci u NSA. FV navrhuje 

poskytnout finanční dar ve  výši 17.000,-Kč. 

Celková výše doporučených prostředků na dotace  116.000,-Kč  

Celková výše navržených finančních darů  27.000,-Kč   

Náklady celkem 143.000,-Kč  

   

  Dne 25.10.2022 za finanční výbor zapsal: Jaroslav Svolinský 


