
Basketbalový klub Strakonice

na dopravu a cestovné k soutěžním utkáním a turnajům mládeže, na ubytování při 
účasti na sportovních akcích mimo město Strakonice, úhradu nákladů za výkon 
rozhodčích včetně cestovného v rámci mládežnických soutěží, úhradu startovného v 
mládežnických soutěžích a sportovní vybavení pro mládež za období 1.1.-31.12. 2016

40 000 Kč

Tělocvičná jednota Sokol Strakonice
na úhradu provozních nákladů (energie, vodné, stočné), nákladů na dopravu a 
cestovné, sportovní vybavení pro mládež a pojištění majetku za období 1.1.-31.12. 
2016

22 000 Kč

Kanoistický klub Otava Strakonice, z. s.
na náklady spojené s cestovným při nominačních závodech a mistrovství republiky 
mládeže za období 1. 3.-31. 10. 2016

5 000 Kč

TJ Dražejov, z. s.

na zajištění činnosti jednotlivých fotbalových týmů, a to především na náklady spojené 
se startem v soutěžích (rozhodčí, doprava, vzdělávání trenérů, startovné atd.) a na 
obnovu a nákup sportovního vybavení jednotlivých celků pro mládež za období 1. 1.-
31. 12. 2016

14 000 Kč

SK Basketbal Strakonice, z. s.
na úhradu nákladů spojených s účastí na přípravných turnajích a mistrovských 
soutěžích mládežnických družstev za období 1. 1.-31. 12. 2016

23 000 Kč

Fbc Strakonice, z. s.
na rozlišovací trika a dresy, startovné, rozhodčí včetně cestovného, ubytování při 
turnajích mimo Strakonice pro mládež za období 1. 1.-31. 12. 2016

25 000 Kč

Sportovní klub JUDO 1990 Strakonice, z. s.
na náklady spojené s účastí na závodech mládeže, konkrétně cestovné, startovné a 
nocležné za období 1. 1.-31. 12. 2016

8 000 Kč

SKI - KLUB Strakonice, zapsaný spolek

na náklady spojené s dopravou, startovným a ubytováním  závodníků při celostátních 
závodech, dopravou na krajské závody a startovným, dopravou na lyžařské tréninky, 
nájemným v sokolovně, nákupem vosků a ostatního lyžařského materiálu za období 1. 
1.-31. 12. 2016

8 000 Kč

Tenis klub Strakonice, spolek
na náklady spojené s registrací družstev a registračních poplatků dětí u Českého 
tenisového svazu, na letní soustředí, na dopravu, ubytování, tenisové pomůcky, 
energie, vodné a stočné za období 1. 1.-31. 12. 2016

8 000 Kč

TJ ČZ Strakonice, oddíl badmintonu
na náklady spojené s dopravou k zápasům a turnajům mládeže, úhradou vkladů do 
soutěží a na náklady na rozhodčí při soutěžích mládeže za období 1. 1.-31. 12. 2016

4 000 Kč

Sportovní klub biatlonu Strakonice, z. s.

na dopravu, startovné, ubytování závodníků při celostátních závodech mládeže, na 
dopravu a startovné při krajských závodech mládeže, na nájemné střelnice a nákup 
materiálu (střelivo, lyžařské vybavení, vosky atd.) za období 
1. 1.-31. 12. 2016

7 000 Kč

TJ ČZ Strakonice, oddíl házené
na náklady na dopravu k zápasům a turnajům mládeže, ubytování sportovců při 
vícedenních turnajích, úhradu vkladů do soutěží, úhradu nákladů za rozhodčí při 
soutěžích mládeže za období 1.1.-31.12. 2016

74 000 Kč

HC Strakonice
na náklady spojené se sportovní činností mládeže a účastí na oficiálních soutěžích jako 
jsou náklady na dopravu, rozhodčí, zdravotnické zabezpečení a na nákup tréninkových 
pomůcek za období 1. 1.-31. 12. 2016

79 000 Kč

Tělovýchovné jednotě Fezko Strakonice, z. 
s.

na náklady spojené s cestovným a ubytováním mládeže za období 1. 1.-31. 12. 2016 52 000 Kč

Fotbalovému klubu Junior Strakonice, o. s.

na náklady na účast v soutěžích (startovné, řízení utkání), dopravu na soutěžní utkání 
mládežnických družstev a cestovné, technické vybavení pro mládež (míče, dresy, 
cvičební pomůcky), služby pro mládež (praní dresů, ozvučení turnajů, školení, 
rehabilitační cvičení) a náklady na minipřípravku za období 1. 1.-31. 12. 2016

81 000 Kč

Hodnoticí tabulka po schválení Zastupitelstvem města Strakonice dne 22. 6 .2016, č. usnesení 2102/2016

Dotační program m ěsta Strakonice na podporu t ělovýchovy, sportu a ostatních volno časových aktivit pro rok 2016
Opatření 4: Podpora sportovní činnosti mládeže do 18 let (včetně)

Žadatel Účel dotace Schválená částka

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


