
Dotační program města Strakonice na podporu tělovýchovy, sportu a ostatních 
volnočasových aktivit pro rok 2017  

Opatření 6 – Podpora jednorázových sportovních a volnočasových akcí 
 

 

Přehled přidělených dotací schválených Radou města Strakonice dne 26. 4. 2017, 
č. usnesení 3376/2017 

 

Žadatel, IČO Účel dotace 
Schválená částka 

(Kč) 

František Burda, 

Šumavská 250, 

Strakonice 

 

na ceny pro jednotlivce i družstva, rozhodčí a organizační 

náklady na V. ročník Memoriálu Jaroslava Sovy - turnaj 

veteránů v ledním hokeji, který se konal 1. 4. 2017 na 

zimním stadionu 

2 000 

Kanoistický klub Otava 

Strakonice 

IČO 46668152 

na ceny pro mládež a technické zajištění 28. ročníku 

veřejných závodů ve vodním slalomu Strakonické 

slalomy, které se konají 8.-9. 7. 2017 na ostrově - 

Podskalí 

5 000 

OFS Strakonice 

IČO 22882511 

 

na uhrazení nájemného, ceny pro zúčastněná družstva 

na halové turnaje mládeže O pohár OFS Strakonice 2017 

- 18. 2., 25. 2., 11. 3. - v hale STARZ v Máchově ulici 
6 000 

Klub svazu civilní 

ochrany 

IČO 67188826 

na poháry, medaile pro první tři vítězná družstva v každé 

kategorii Krajského kola soutěže Mladý záchranář - 

Dokaž, že umíš, které se koná 3. 5. 2017 na plaveckém 

stadionu ve Strakonicích 

3 000 

Okresní sdružení Česká 

unie sportu 

IČO 00435449 

na nákup cen pro vyhodnocené sportovce akce 

"Sportovec okresu Strakonice za rok 2016" konané 2. 2. 

2017 
15 000 

SH ČMS okresu 

Strakonice, Podsrpenská 

438, Strakonice 

IČO 63293234 

 

na nákup pohárů na okresní soutěž v požárním sportu 

mužů a žen, konané 3. 6. 2017. 3 000 

Sdružení hasičů ČMS 

okresu Strakonice, 

Podsrpenská 438, 

Strakonice 

IČO 63293234 

na předměty s logy a materiálně-technické zajištění 

soutěže Otavský plamínek konané 6. 5. 2017  v letním 

areálu plaveckého stadionu ve Strakonicích 
6 000 

SK Basketbal Strakonice 

IČO 22728911 

na ceny pro nejlepší hráče a hráčky, rozhodčí, materiální 

a technické zabezpečení akce Sever proti jihu… s 

basketbalem do školy, konané v květnu 2017 ve 

sportovní hale STARZ 

3 000 

SK Basketbal Strakonice 

IČO 22728911 

na ceny, rozhodčí, materiální a technické zabezpečení 

turnaje minibasketbalových přípravek ve sportovní hale 

STARZ konané v tělocvičně TJ ČZ dne 26. 5. 2017 
2 000 



SK Basketbal Strakonice 

IČO 22728911 

na ceny pro nejlepší hráče a družstva, rozhodčí, 

materiální a technické zabezpečení akce Jihočeský 

streetbalový víkend 2017, který se koná 10.-11. 6.2017 

na sportovním hřišti při ZŠ Dukelská 

 

3 000 

Sportovní klub Cyklo-

Macner Strakonice 

IČO 60094150 

na poháry a ceny pro nejlepší závodníky 26. ročníku 

Velké ceny Cyklo-Macner, závodu horských kol cross-

country ve Strakonicích, 18. 6. 2017 
3 000 

Sportovní klub Cyklo-

Macner Strakonice 

IČO 60094150 

na poháry a ceny pro nejlepší závodníky 21. ročníku 

Velké ceny Cyklo-Macner, silničního cyklistického závodu 

ve Strakonicích, 14. 5. 2017 
2 000 

Český rybářský svaz, 

místní organizace 

Strakonice 

IČO 46666231 

na medaile, poháry, věcné ceny a organizační zajištění 

tradičních rybářských závodů pro děti a mládež ve věku 

do 18 let konaných 27. 5. 2017 
4 000 

Sdružení zdravotně 

postižených v ČR, 

územní sdružení 

Strakonice 

IČO 00436593 

na nájem kuželny a nákup věcných cen a pohárů na VII. 

ročník kuželkového turnaje pro zdravotně postižené a 

seniory konaného v kuželně TJ Fezko ve Strakonicích 

27. 4. 2017 

2 000 

Sdružení zdravotně 

postižených v ČR, 

územní sdružení 

Strakonice 

IČO 00436593 

na nákup věcných cen a pohárů, materiál na zajištění 

akce, výdaje na rozhodčí na VIII. ročník turnaje v 

pétanque pro zdravotně postižené a seniory. Akce se 

bude konat v letním areálu plaveckého stadionu ve 

Strakonicích 24. 5. 2017 

2 000 

TJ ČZ Strakonice, oddíl 

nohejbalu 

IČO 00475921 

na nákup pohárů a odměn, výdaje na rozhodčí na turnaj 

trojic mládeže konaný 26. 8. 2017 v areálu Habeš 2 000 

TJ ČZ Strakonice, oddíl 

házené 

IČO 00475921 

na materiálně-technické zabezpečení turnaje, výdaje na 

rozhodčí, na pořízení cen na Krajský turnaj minižactva a 

přípravek v házené 4+1, který se koná 10. 6. 2017 

 

2 000 

TJ Dražejov 

IČO 60650796 

na nákup drobných cen, přípravu sportoviště, úhradu 

nákladů na doprovodný program, nákup potřeb na 

jednotlivé atrakce na Dětský sportovní den na Virtě 

konaný 2. 6. 2017 

1 500 

TJ Dražejov 

IČO 60650796 

na nákup drobných cen, přípravu sportoviště a rozhodčí 

na fotbalový turnaj starších žáků, který se koná na 

fotbalovém hřišti Na Virtě 24. 6. 2017 
1 500 

TJ Dražejov 

IČO 60650796 

na nákup drobných cen pro účastníky akce, přípravu 

sportoviště a rozhodčí na fotbalový turnaj minipřípravek, 

který se koná 18. 6. 2017 
1 500 

HC Strakonice 

IČO 46687769 

na ceny, rozhodčí, zdravotníka, pronájem ledové plochy 

na hokejový turnaj 3. tříd konaný 18.-19. 2. 2017 2 000 

Fbc Strakonice 
na odměny účastníkům, rozhodčí, časomíru na 

Prácheňskou ligu přípravek 2 000 



IČO 02596938 

Fbc Strakonice 

IČO 02596938 

na rozhodčí, ceny pro účastníky Školní ligy, která se 

bude konat v rozmezí 1. 1. -9. 6. 2017 

 

3 000 

Martin Chylík 

IČO 46669787 

na nákup cen a pronájem hřiště pro Noimak Cup 

Strakonice konaný 17. 6. 2017 2 500 

Ekonomické služby-BH  

IČO 46679855 

na nájem haly STARZ, na rozhodčí, míče a ceny pro 

týmy i jednotlivce účastnící se 19. ročníku fotbalového 

turnaje Senioři a mládež proti drogám konaného v lednu 

2017 

2 000 

TJ Fezko Strakonice 

IČO 16820088 

na poháry, medaile, pronájem sportovního zařízení, 

výdaje za rozhodčí na turnaj mini póla O pohár města 

Strakonic, konaný v plaveckém areálu Na Křemelce 17.-

18.6.2017 

6 000 

TJ Fezko Strakonice 

IČO 16820088 

na poháry, medaile, pronájem sportovního zařízení, 

výdaje za rozhodčí na plaveckých závodech Zlatý fez 

města Strakonic, který se koná v plaveckém areálu Na 

Křemelce v květnu 2017 

11 000 

Myslivecký spolek Banín 

Dražejov 

IČO 71227458 

na věcné ceny, medaile, poháry pro děti na Dětský den 

spojený s rybářskými závody pro děti a celodenním 

zábavným a soutěžním programem ve Starém Dražejově 

3. 6. 2017 

2 000 

 


