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

Opatření 7 – Podpora jednorázových akcí pořádaných v rámci oslav 650 let založení města Strakonice 
 

 

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

 

Žadatel, IČO Účel dotace 
Schválená částka 

(Kč) 

Tenis klub Strakonice 

IČO 16820037 

na navýšení výher vítězům (1.-4. místo), výrobu dvou 

pohledových plachet na ploty na celostátní tenisový 

turnaj mužů a žen kategorie B konaný 8.-11.7.2017 
8 000 

SKI KLUB Strakonice 

IČO 60090022 

na materiálně-technické zajištění akce, poháry, medaile, 

ceny, výdaje za časomíru, pronájem sportovního zařízení 

na Strakonický duatlon - 1. ročník Strakonice-Habeš, 

který se uskuteční 26. 8. 201.  

8 000 

SK Basketbal Strakonice 

IČO 22728911 

na materiálně-technické zajištění akce, poháry, medaile, 

ceny, rozhodčí, pronájem sportovního a volnočasového 

zařízení, zdravotní zabezpečení, úrazové pojištění a 

pojištění odpovědnosti za škodu na letní basketbalový 

turnaj O pohár 650 let města Strakonice konaný 23.-25. 

6. 2017 na hřištích při ZŠ Povážská 

8 000 

TJ ČZ Strakonice, oddíl 

badmintonu 

IČO 00475921 

na ceny a rozhodčí na badmintonový turnaj GPD 

dospělých konaný 25. 3. 2017 3 000 

TJ ČZ Strakonice 

IČO 00475921 

na odměny pro soutěžící, rozhodčí, pronájem 

technického zařízení pro evidenci výsledků a ozvučení 

prostoru startu a cíle, honorář pro účinkující v 

doplňkovém programu Běhu městem Strakonice, který se 

uskuteční 21. 8. 2017 

20 000 

TJ ČZ Strakonice, oddíl 

nohejbalu 

IČO 00475921 

na ceny a rozhodčí při turnaji trojic mužů v Habeši, který 

se koná 17. 6. 2017 4 000 

Fbc Strakonice 

IČO 02596938 

na nájem sportoviště, ceny, poháry, florbalové míčky na 

5. ročník florbalového turnaje Memoriál Petra Adlera a 

sportovní program pro děti, který se koná  v termínu 9.-

11. 6. 2017 

10 000 

Tělocvičná jednota Sokol 

Strakonice 

IČO 60829265 

na odměny pro příchozí na akci Noc sokoloven, 22. 9. 

2017 3 000 

SK Fudochi-Kan 

IČO 02488191 

na materiálně-technické zabezpečení akce (zapůjčení 

sportovního náčiní a vybavení, příprava stanovišť), na 

pořízení cen, medailí a pohárů, na rozhodčí a 

zdravotnické zabezpečení a na pronájem letního 

plaveckého areálu STARZ na akci Bestie open - 

10 000 



crossfitové závody k 650. výročí založení města 

Strakonice, které se konají 27. 5. 2017 

HC Strakonice 

IČO 46687769 

na zajištění rozhodčích, časomíry, zdravotnické služby a 

na zapůjčené střelecké plochy, měřiče rychlosti střel, 

zajištění ozvučení a velkého stanu pro akci Oslavy 650. 

výročí města Strakonice s hokejovým klubem HC 

Strakonice, která se uskuteční v srpnu 2017 

13 000 

TJ Fezko Strakonice 

IČO 16820088 

 

na poháry, medaile, výdaje na rozhodčí na turnaj 

mládeže ve vodním pólu O pohár 650 let města 

Strakonice, plavecký areál Na Sádkách, 24.-25.6.2017 
8 000 

TJ Fezko Strakonice 

IČO 16820088 

 

na poháry, medaile a výdaje za rozhodčí na jarní a 

podzimní turnaj v kuželkách neregistrovaných hráčů k 

výročí 650 let města Strakonice konaný  ve dnech 19.-22. 

4., 1. 11., 8.-9. 11. 2017 

5 000 

 


