
Dotační program města Strakonice na podporu tělovýchovy, sportu a ostatních 
volnočasových aktivit pro rok 2018 

Opatření 1 - Podpora na nájemné ve sportovních zařízeních pro mládež - spravovaných STARZem 
Strakonice 

Přehled přidělených dotací, které schválila Rada města Strakonice dne 6. 3. 2018, č. usnesení 4658/2018 a 
zastupitelstvo města dne 18. 4. 2018 č. usnesení 735/ZM/2018 

 

Název klubu Účel dotace Částka (Kč) 

FK Junior Strakonice, z. s. 
nájemné na hřištích Na Křemelce, u Lidlu, Na Sídlišti, UMT, za 
sportovní halu Lidická a zimní stadion 

1 040 000 

Kanoistický klub Otava 
Strakonice, z. s. 

na nájemné za plavecký stadion 38 400 

Dům dětí a mládeže, kroužek 
mladý záchranář 

nájemné za plavecký stadion 35 100 

Dům dětí a mládeže, kroužek 
potápění 

nájemné za plavecký stadion 35 100 

SK Basketbal Strakonice, z. s. nájemné za SH STARZ a tělocvičně TJ ČZ 187 000 

SK Fight Pro Strakonice, z. s. nájemné za tělocvičnu STARZ v Lidické ul.  230 000 

TJ Dražejov, z. s. 
nájemné za tělocvičnu v Lidické ul., fotbalové hřiště UMT, 
sportoviště Na Muškách, sportovní hala STARZ 

42 280 

Basketbalový klub Strakonice, 
z. s. 

na nájemné za sportovní halu STARZ, Máchova ul., popř. hala 
TJ ČZ 

560 000 

Potápěči Strakonice, o. s. na nájemné za plavecký stadion 7 000 

TJ ČZ Strakonice, spolek, 
oddíl atletiky 

na nájemné v atletických sektorech stadionu Na Sídlišti, 
oblouková hala Máchova  

54 000 

TJ ČZ Strakonice, spolek, 
oddíl volejbalu 

na nájemné v tělocvičně Lidická 10 000 

TJ ČZ Strakonice, spolek, 
oddíl házené 

na nájemné v házenkářské hale 570 000 

Manta-diving, p. s. na nájemné za plavecký stadion 36 000 

Fbc Strakonice, z. s. na nájemné v házenkářské hale a v tělocvičně v Lidické ul. 320 000 

HC Strakonice, z. s. na nájemné za zimní stadion 1 138 400 

Tělovýchovná jednota Fezko 
Strakonice, z. s. 

na nájemné za plavecký stadion 1 046 000 

Sportovní klub policie 
Strakonice, z. s. 

na nájemné za sportovní halu v Máchově ul. 27 000 

 


