
 Návrh na rozdělení individuálních dotací a finančních darů v lednu 2023 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 20.12.2022 

1 4.11. 

2022 

Provoz záchranné 

stanice 

ČSOP ZO Nový Jičín, ZS 

Bartošovice 
5.000 

5.000  

(dar) 

Jedná se o žádost o finanční dar na 

provoz záchranné stanice zvířat. FV 

projednal žádost a navrhuje ZO schválit 

finanční dar ve výši 5.000, -Kč,  

2 22.8. 

2022 

Příspěvek na provozní 

náklady pobytových 

služeb  

Středisko sociálních služeb 

města Frýdlant nad 

Ostravicí 

180.000 60.000 (dar) 

Jedná se o žádost o poskytnutí dotace. 

Z administrativních důvodů FV 

navrhuje poskytnout SSS Frýdlant n/O 

místo dotace finanční dar ve výši 

20.000, -Kč na 1 občana obce 

umístěného ve středisku. Z žádosti 

vyplynulo, že v zařízení žili v době 

podání žádosti 3 občané Metylovic. FV 

navrhuje ZO schválit finanční dar v 

celkové výši 60.000,-Kč.   

3 14.11.

2022 

Podpora poradny pro 

zdravotně postižené ve 

Frýdku Místku 

Centrum pro zdravotně 

postižené Mskr 

4.000 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 2023 částkou 2.000,-Kč a 

to jako příspěvek na provozní náklady 

poradny. 

4 22.11. 

2022 

Žádost o dotaci 

z rozpočtu obce na 

náklady celoročního 

provozu 

Domov se zvláštním 

režimem Pohoda Dolní 

Domaslavice 

- 
20.000,- 

(dar) 

Jedná se o žádost o poskytnutí dotace 

z rozpočtu obce. Dle informací 

v žádosti je v roce 2022 ubytován 

v sociálním zařízení jeden občan obce. 

FV navrhuje z administrativních 

důvodů zamítnout poskytnutí dotace, 

ale místo dotace navrhuje poskytnout 

žadateli finanční dar ve výši 20.000,-Kč 



Poř. 

číslo 

Datum 

podání 
Název Žadatel 

Výše dotace/daru (Kč) 
Komentáře 

Požadovaná Doporučená 

jako příspěvek na náklady spojené 

s celoročním ubytováním občana obce 

v tomto soc. zařízení. 

5 8.11. 

2022 

Žádost o finanční 

příspěvek na vydávání 

časopisu 

Kulturně vlastivědný 

spolek Království Lašské 

z.s. 
- 

5.000,- 

(dar) 

Jedná se o žádost o finanční dar na  

vydávání časopisu. FV projednal žádost 

a navrhuje ZO schválit finanční dar ve 

výši 5.000, -Kč. 

6 15.11.

2022 

Žádost o dotaci 

z rozpočtu obce na 

náklady celoročního 

provozu 

Global Partner Péče z.ú. 

Praha 

40.000,- 
15.000,- 

(dar) 

Jedná se žádost o poskytnutí dotace. Z 

textu žádosti nevyplývá, že by službu 

využil v roce 2022 nějaký občan obce, 

ale dalším šetřením bylo zjištěno, že 

v roce 2022 poskytli péči v rozsahu cca 

600 hodin pro 2 občany obce. FV 

navrhuje podpořit poskytování této 

služby 25,-Kč na hodinu na 

předpokládaných 600 hodin péče v roce 

2023 celkovým finančním darem 

15.000, -Kč.  

7 5.12. 

2022 

Podpora provozu 

mobilního hospice 

Strom života Nový Jičín, 

života pobočný spolek 

- 3.000 (dar) 

Jedná se o žádost o dotaci. Z textu 

žádosti nevyplývá, že by službu 

mobilního hospice využil v roce 2022 

občan obce. Jelikož v minulých letech 

tyto služby občané obce využívali, FV 

navrhuje dále zachovat podporu 

poskytování této služby i v roce 2023 a 

to formou poskytnutí finančního daru ve 

výši 3.000,-Kč.   

8 6.11. 

2022 

Podpora sportovní 

činnosti mládeže a 

hráčů tenisu 

Tenisový klub Karlický, 

z.s. 

16.000,- 
16.000,- 

 

Dle registrace u ČTS je registrováno 

celkem 61 členů z toho 2 registrovaní 

hráči, 23 členů mládeže a 36 dospělých 

aktivních členů. Dle výše posuzovaných 

kritérií navrhuje FV poskytnout dotaci 

v plné výši 16.000,-Kč. FV navrhuje 

poskytnout dotaci na sportovní činnost, 



Poř. 

číslo 

Datum 

podání 
Název Žadatel 

Výše dotace/daru (Kč) 
Komentáře 

Požadovaná Doporučená 

a to ve formě spoluúčasti na úhradě 

nákladů dle rozpočtu uvedeného v 

článku 4. žádosti o poskytnutí dotace. 

Podmínka je, že výše schválené dotace 

na sportovní činnost nesmí překročit 

60% výše celkových doložených 

nákladů tzn. 28.000,-Kč. 

9 6.11. 

2022 

Pronájem a provoz 

tenisových kurtů a 

plnění nájemních 

podmínek 

Tenisový klub Karlický, 

z.s. 

20.000,- 12.300,- 

FV navrhuje poskytnout dotaci na 

provoz kurtů. FV navrhuje poskytnout 

dotaci na provoz antukových kurtů, a to 

ve formě spoluúčasti na úhradě nákladů 

dle rozpočtu uvedeného v článku 4. 

žádosti o poskytnutí dotace. Podmínka 

je, že výše schválené dotace na provoz a 

údržbu nesmí překročit 30% výše 

celkových doložených nákladů tzn. 

41.100,-Kč. 

 

10 6.11. 

2022 

Podpora pořádání 3 

hudebních akcí 

v Bluegrass Theatre 

Tenisový klub Karlický, 

z.s. 

66.000,- 

 
20.000,- 

 

TK Karlický žádá o dotaci na 3 

koncerty z 8 plánovaných akcí v roce 

2023, které bude spolupořádat se 

spolkem Ptačoroko.z.s. FV navrhuje 

podpořit maximálně 3 skutečně 

pořádané akce a to ve formě spoluúčasti 

na úhradě nákladů dle rozpočtu 

uvedeného v článku 4. žádosti o 

poskytnutí dotace. Výše podpory je 

omezena maximální částkou 20.000, -

Kč za rok a nesmí překročit 60% výše 

celkových doložených nákladů. Dotace 

bude poskytnuta předem a celá výše 

dotace může být proúčtována v rámci 1 

akce.  



Poř. 

číslo 

Datum 

podání 
Název Žadatel 

Výše dotace/daru (Kč) 
Komentáře 

Požadovaná Doporučená 

11 6.11. 

2022 

Podpora pořádání 

hudebních 8 akcí 

v Bluegrass Theatre 

Ptačoroko, z.s. 

158.000,- 

 
20.000,- 

 

Ptačoroko z.s. spolu se spolkem s TK 

Karlický žádá o dotaci na celkem 8  

plánovaných pořádaných akcí v roce 

2023. FV navrhuje podpořit maximálně 

3 skutečně pořádané akce a to ve formě 

spoluúčasti na úhradě nákladů dle 

rozpočtu uvedeného v článku 4. žádosti 

o poskytnutí dotace. Výše podpory je 

omezena maximální částkou 20.000, -

Kč za rok a nesmí překročit 60% výše 

celkových doložených nákladů. Dotace 

bude poskytnuta předem a celá výše 

dotace může být proúčtována v rámci 1 

akce. 

12 6.11. 

2022 

Podpora 

veřejného promítání 

letního kina v 

Bluegrass Theatre 

Ptačoroko, z.s. 

58.000,- 
8.000,- 

 

Ptačoroko, z.s.  žádá o poskytnutí 

dotace na celkem 4 letní promítání kina 

v roce 2023 v areálu TK Karlický v 

Metylovicích. FV navrhuje poskytnout 

dotaci na 1 uskutečněné letní kino 

spolku Ptačoroko a to ve formě 

spoluúčasti na úhradě půjčovného filmu 

a s tím spojených dalších poplatků. 

Podmínkou je, že výběr promítaného 

titulu bude se souhlasem kulturního 

výboru obce. Maximální výše dotace je 

8.000,-Kč a nesmí překročit 60% výše 

celkových doložených nákladů. 

Celková výše doporučených prostředků na dotace  76.300,-Kč  

Celková výše navržených finančních darů  110.000,-Kč   

Náklady celkem 186.300,-Kč  

Dne 22.12.2022 za finanční výbor zapsal: Jaroslav Svolinský 


