
Tělovýchovná jednota Fezko Strakonice, z. s.
na poháry, medaile, pronájem sportovního zařízení a výdaje na rozhodčí při plaveckých závodech 
Zlatý fez města Strakonice konaných v plaveckém areálu Na Křemelce ve Strakonicích dne 25. 6. 
2016

13 500 Kč

Okresní sdružení Česká unie Sportu 
Strakonice, z. s.

na organizaci, ceny pro sportovce a kolektivy při Vyhlášení nejlepších sportovců okresu Strakonice za 
rok 2015 v Rytířském sále strakonického hradu dne 4. 2. 2016 15 000 Kč

Martin Chylík, Strakonice
na ceny při fotbalovém turnaji mladších a starších přípravek pořádaný na fotbalovém hřišti ve 
Strakonicích dne 18. 6. 2016 2 500 Kč

Fbc Strakonice, z. s.
na pokrytí nájmu sportoviště, na ceny pro účastníky turnaje během 4. ročníku florbalového turnaje 
Memoriál Petra Adlera konaného ve dnech 10.-12. 6. 2016 5 000 Kč

SK Basketbal Strakonice, z. s.
na ceny pro zúčastněná družstva a hráče, rozhodčí, pitný režim a materiálně-technické zabezpečení 
turnaje minibasketbalových přípravek konaného ve sportovní hale STARZ Strakonice a v tělocvičně 
TJ ČZ Strakonice ve dnech 28.-29. 5. 2016

3 500 Kč

Klub svazu civilní ochrany České republiky,      
o. s.

na poháry a medaile při krajském kole soutěže ,,Mladý záchranář - dokaž, že umíš" pořádané na 
plaveckém stadionu ve Strakonicích dne 11. 5. 2016 2 000 Kč

Fbc Strakonice, z. s.
na pokrytí nájmu sportoviště během 2. ročníku školní florbalové ligy pořádané v obloukové sportovní 
hale v Máchově ulici ve Strakonicích ve dnech 3. 3. 2016, 10. 3. 2016 a 10. 6. 2016 3 000 Kč

TJ Dražejov, z. s.
na nákup drobných cen pro účastníky akcí, na rozhodčí, přípravu sportoviště, úhradu doprovodných 
akcí při akci Červen patří dětem (Sportovní dětský den 3. 6. 2016 a fotbalové turnaje mládeže v 
období 11. 6.-26. 6. 2016) konané ve sportovním areálu na Virtě

3 000 Kč

   SH ČMS - Okresní sdružení hasičů 
Strakonice

na zajištění materiálně-technického vybavení a drobných cen při akci Otavský plamínek 7. 5. 2016 5 000 Kč

Sdružení zdravotně postižených v ČR, z. s.,                                                  
územní sdružení Strakonice 

na nákup materiálu, pohárů a věcných cen pro soutěžící při VII. ročníku petangového turnaje 
pořádaného v letním areálu plaveckého stadionu dne 25. 5. 2016 2 000 Kč

Sdružení hasičů ČMS okresu Strakonice
na nákup pohárů pro vítězná družstva a jednotlivce při okresní soutěži v požárním sportu mužů a žen 
na stadionu Na Sídlišti ve Strakonicích dne 4. 6. 2016 3 500 Kč

Dům dětí a mládeže, Strakonice, Na Ohradě 
417

na zajištění Dne dětí v Rennerových sadech dne 1. 6. 2016 a na zajištění Dne dětí se zvířátky dne 2. 
6. 2016 v zahradě CEV Podskalí 1 000 Kč

Sportovní klub biatlonu Strakonice, z.s.
na věcné ceny, diplomy, medaile, cestovné pro rozhodčí a technického delegáta, pronájem mobilního 
WC a nájem závodiště při 6. ročníku Pootavského biatlonu konaného v areálu ACCC ve Střelských 
Hošticích dne 8. 5. 2016

4 000 Kč

Okresní fotbalový svaz Strakonice
na ceny a materiál při fotbalových turnajích pro kategorie přípravka mladší a starší a žáci ve 
sportovní hale STARZ ve dnech 13. 2., 27. 2. a 12. 3. 2016 7 000 Kč

SK Basketbal Strakonice, z. s.
na ceny pro nejlepší družstva a hráče, rozhodčí a materiálně-technické zabezpečení akce Jihočeský 
streetbalový víkend 2016 pořádaný na sportovním hřišti Základní školy Strakonice, Dukelská 166 ve 
dnech 11.-12. 6. 2016

3 500 Kč

Žadatel Účel dotace Schválená částka

Dotační program m ěsta Strakonice na podporu t ělovýchovy, sportu a ostatních volno časových aktivit pro rok 2016
Opatření 6: Podpora jednorázových sportovních a volnočasových akcí

Hodnoticí tabulka po schválení Radou města Strakonice dne 11. 5 .2016, č. usnesení 2102/2016 



Myslivecký spolek Banín Dražejov
na ceny, medaile a poháry při rybářských závodech pro děti na rybníku Banín spojených s 
celodenním zábavným a soutěžním programem dne 4. 6. 2016 2 000 Kč

HC Strakonice
na rozhodčí a ceny pro závodníky při VI. ročníku mezioddílových krasobruslařských závodů 
pořádaných na zimním stadionu ve Strakonicích dne 27. 3. 2016 3 000 Kč

Svaz diabetiků ČR - Územní organizace svazu 
diabetiků ČR Strakonice, pobočný spolek

na zajištění II. ročníku turnaje v kuželkách pro seniory a zdravotně postižené občany města 
Strakonice v kuželně TJ Fezko Strakonice dne 28.1. 2016 1 000 Kč

Rodinné centrum Beruška Strakonice, z. s.
na výdaje za rozhodčí, zdravotníka, moderátora, hudební poplatky OSA, ceny pro soutěžící a 
poplatky za uzavření silnice, pronájem značek, technické zabezpečení akce při závodech kočárků - 
strollering - pořádaných ve Strakonicích dne 10. 4. 2016

2 000 Kč

Fotbalový klub Junior Strakonice, o. s.
na nákup pohárů, medailí a věcných cen pro turnaje v kopané mladších žáků a dorostu v hale TJ 
Osek ve dnech 16. 1., 6. 2. a 5. 3. 2016 2 500 Kč

Sportovní klub CYKLO-MACNER Strakonice, 
z. s.

na poháry a ceny pro nejlepší závodníky při 25. ročníku cyklistických závodů horských kol Velká cena 
Cyklo-Macner konaného ve Strakonicích dne 26. 6. 2016 3 000 Kč

Sportovní klub CYKLO-MACNER Strakonice, 
z. s.

na poháry a ceny pro nejlepší závodníky při 20. ročníku cyklistického silničního závodu Velká cena 
Cyklo-Macner pořádaného ve Strakonicích dne 15. 5. 2016 2 000 Kč

TJ ČZ Strakonice
na odměny pro soutěžící a náklady na rozhodčí při setkání dětí a rodičů na závěr sezony 2015/2016 v 
areálu TJ ČZ Strakonice v červnu 2016 1 000 Kč

Manta - diving, o. s.
na ceny, pronájem přírodního koupaliště, foukání tlakových lahví vzduchem, náklady na dopravu a 
personál při Dnu dětí pod hladinou pořádaným na přírodním koupališti Lomeček u Domažlic v červnu 
2016

3 000 Kč

Sdružení zdravotně postižených v ČR, z. s.,                                               
územní sdružení Strakonice 

na nákup materiálu, pohárů a věcných cen pro soutěžící při VI. ročníku kuželkového turnaje 
pořádaného v kuželně TJ Fezko Strakonice dne 24. 4. 2016 2 000 Kč

Tělovýchovná jednota Fezko Strakonice, z. s.
na úhradu moderátora a zajištění ozvučení včetně pronájmu techniky a dopravní obsluhy při 6. 
ročníku Novoročního plavání na řece Otavě u lávky ve Strakonicích dne 1. 1. 2016 1 000 Kč

Český rybářský svaz, z. s.,                                    
místní organizace Strakonice

na pořízení medailí, pohárů, věcných cen a organizační zajištění tradičních rybářských závodů pro 
děti a mládež ve věku do 18 let na rybochovném zařízení MO ČRS Strakonice dne 7. 5. 2016 2 000 Kč

František Burda, Strakonice
na rozhodčí a poháry při IV. ročníku turnaje veteránů "50 let" ledního hokeje - Memoriál Jaroslava 
Sovy - pořádaného na zimním stadionu ve Strakonicích dne 12. 3. 2016 2 000 Kč


