
LS Radost Strakonice, z.s.                                       
IČO: 608292206

obnovení a doplnění ozvučovací a osvětlovací techniky; výroba loutek, kostýmů a 
realizace scény nové pohádky

11 000 Kč

Nadační fond Gymnázia Strakonice                                 
IČO: 60090031 

úhrada nákladů spojených s koncerty, soutěžemi a soustředěními Pěveckého sboru 
Gymnázia Strakonice

16 000 Kč

Jiří Záhorský                                                                
IČO: 47257954

úhrada nákladů za energie při zkouškách, propagace kapely v mediích, stolní a 
kapesní kaledáře, údržba a obnova krojů, nástrojů a prvků aparatury a zabezpečení 

zkoušek Dechové kapely Nektarka
5 500 Kč

Občanské sdružení STRAKOBAND                                       
IČO: 01352075

vedení tanečního kroužku romské mládeže ,,Strakoband" - nákup tanečních úborů, 
cestovné, výherní ceny, podnájem prostor

5 000 Kč

Skupina historického šermu Vendetta, z. s.                                                               
IČO: 27014762

nájemné a energie v pronajatých prostorách (klubovna a tělocvična); nákup, výroba, 
obnova kostýmů, zbraní, rekvizit; cestovní náhrady, propagační materiál na jednotlivá 

vystoupení, www. stránky
6 000 Kč

Klub přátel Základní umělecké školy ve Strakonicích, 
z. s.                                                                        

IČO: 65954688

úhrada nákladů spojených s koncerty, soutěžemi a soustředěním Dětského pěveckého 
sboru Fere Angeli ZUŠ Strakonice

16 000 Kč

Martina Bílková                                                                  
IČO: 03226956

ušití nových tanečních kostýmů, autobusová doprava na soutěže, startovné na 
soutěžích pro taneční studio RM Dance

35 000 Kč

Miloš Vondrášek soutěžní poplatky, ubytování, cestovní náklady na soutěž trubačů v Pelhřimově 2016 3 000 Kč

Jednota Karla Havlíčka Borovského                                                   
IČO: 02367246

pohřebné, nájemné, cestovné 4 000 Kč

Prácheňáček, z. s.                                                                  
IČO: 65053800

doprava na vystoupení, pojištění, tvorba webových stránek, pronájem šatny, obnova 
krojů, nákup rekvizit, údržba hudebních nástrojů

20 000 Kč

Rodinné centrum Beruška, z. s.                                          
IČO: 27006107

částečná úhrada nájmu a energií za prostory v budově bývalé školy Lidická 194, 
Strakonice

15 000 Kč

Mladá dudácká muzika                                                       
IČO: 22728287

obnova krojového inventáře, údržba nástrojů, doprava na vystoupení 4 000 Kč

Taneční skupina ROZÁLIE Strakonice                                                     
IČO: 26992019

úhrada nájmů za prostory na pravidelné tréninky, semináře a soustředění taneční 
skupiny 

9 000 Kč

Divadelní soubor Čelakovský Strakonice                                                           
IČO: 62519751

zajištění představení Strakonický dudák na strakonickém hradě; rekvizity, kostýmy, 
autorská práva, cestovné, nocležné

11 500 Kč

CTS Sluníčko Strakonice                                          
IČO: 22871365

náklady spojené s provozem zkušebny v Lidické ulici (nájemné, elektřina, voda, teplo); 
nákup spotřebního materiálu a částečně na nákup a výrobu nových kostýmů

8 000 Kč

Dům dětí a mládeže, Strakonice, Na Ohradě 417 podpora strakonických mažoretek - reprezentace města a kulturní soutěže 2016 7 000 Kč
Prácheňský soubor písní a tanců Strakonice                                            

IČO: 60650427
zajištění materiálního vybavení a úhrada dopravy na vystoupení (pořízení a obnova 

lidových krojů, oprava hudebních nástrojů, doprava)
20 000 Kč

Skupina historického šermu Markýz ze Strakonic                                                                
IČO: 26525208

provozní náklady spolku, úhradu nájmu a záloh na energie, nákup spotřebního 
materiálu, oprava kostýmů, nákup nového vybavení

4 000 Kč

Dotační program m ěsta Strakonice na podporu kultury v roce 2016
Opatření 1 - Podpora celoroční činnosti v oblasti kultury v roce 2016

Hodnoticí tabulka po schválení Radou města Strakonice dne 13. 4. 2016, č. usnesení 1969/2016 

Schválená částkaŽadatel, IČO Účel dotace


