Dotační program města Strakonice na podporu tělovýchovy, sportu a ostatních volnočasových
aktivit pro rok 2018
Opatření 4 - Podpora sportovní činnosti mládeže do 18 let (včetně)
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

FK Junior Strakonice, z. s.

Kanoistický klub Otava
Strakonice, z. s.

SK Basketbal Strakonice, z. s.

TJ Dražejov, z. s.

SK Fight Pro Strakonice, z. s.
Fbc Strakonice, z. s.

TJ ČZ Strakonice, spolek,
oddíl házené

TJ ČZ Strakonice, spolek,
oddíl nohejbalu
TJ ČZ Strakonice, spolek,
oddíl badmintonu
HC Strakonice, z. s.
HC Strakonice, z. s.,
krasobruslení
Sportovní klub JUDO 1990
Strakonice, z. s.
Tělovýchovná jednota Fezko
Strakonice, z. s.

Účel dotace

na dopravu mládeže k soutěžním utkáním autobusovou
dopravou, náklady na děti do 6 let, které ještě nehrají pravidelné
soutěže, na materiálové vybavení (míče, dresy), náklady na
služby (praní dresů, trenérské služby), náklady na sportovní
činnost (startovné, řízení utkání)
na cestovné, startovné na soutěže mládež, na tréninky a
soustředění, ubytování mimo území města Strakonice, náklady
na rozhodčí v rámci mládežnických soutěží, nájemné sportovišť
pro mládež - slalomové kanály, neinvestiční sportovní vybavení,
pojištění majetku
na úhradu nákladů mládežnických družstev spojených s účastí na
přípravných turnajích a letních soustředěních, nákladů spojených
s účastí v mistrovských soutěžích (doprava, ubytování, rozhodčí,
materiální vybavení).
na zajištění činnosti jednotlivých fotbalových týmů - na úhradu
nákladů spojených se startem v soutěžích (rozhodčí, doprava,
vzdělávání trenérů, startovné), na obnovu sportovního vybavení
(sportovní pomůcky, dresy) a náklady na trenéry (úhrada dopravy
na tréninky a zápasy, drobná odměna)
na sportovní vybavení pro mládež (překážky, kuželky, TRX,
odpor. Gumy, medicinbaly), startovné
na startovné k soutěžím, dopravu na soutěže, ubytování, na
rozhodčí, vybavení (florbalové míčky, dresy, branky, mantinely)
na zajištění pravidelné organizované sportovní činnosti dětí a
mládeže - náklady na dopravu a cestovné k soutěžním utkáním
a turnajům, náklady na ubytování při účasti na sportovních akcích,
při sportovní přípravě (soustředění), náklady za výkon rozhodčích
a delegátů vč. cestovného v rámci mládežnických soutěží,
náklady na úhradu startovného v mládežnických soutěžích a na
turnajích dětí a mládeže, na obnovu a nákup sportovního
vybavení (míče, dresy, rozlišovací dresy, posilovací a balanční
pomůcky)
na nákup dresů, míčů, sítí, cestovné k přátelským a mistrovským
zápasům, úhrada části nákladů na letní soustředění mládeže
na dresy, certifikované míče do soutěží, náklady na cestovné a
startovné
na náklady spojené se sportovní činností mládeže a účastí na
oficiálních soutěžích, jako jsou náklady na dopravu, na rozhodčí,
na zdravotnické zabezpečení, na nákup tréninkových pomůcek
na náklady spojené se sportovní činností mládeže a účastí na
oficiálních soutěžích, jako jsou náklady na dopravu, na rozhodčí,
na zdravotnické zabezpečení, na nákup tréninkových pomůcek

Částka (Kč)

90 000

20 000

35 000

50 000

15 000
80 000

90 000

10 000
15 000
90 000

15 000

na cestovné, startovné, nocležné

15 000

na cestovní náhrady a ubytování

90 000

Tělocvičná jednota Sokol
Strakonice, p. s.

Basketbalový klub Strakonice,
z. s.

SKI KLUB Strakonice, z. s.

Biatlon Strakonice,
z. s.
SH ČMS - SDH Strakonice I
Cobra Ryu Strakonice, z. s.

na finanční krytí nákladů na soutěže (startovné, doprava atd.),
náklady na rozhodčí, sportovní vybavení pro mládež, pojištění,
energie, vodné-stočné
na dopravu a cestovné k soutěžním utkáním a turnajům mládeže,
na úhradu nákladů za ubytování mládeže při účasti na
sportovních akcích, na úhradu nákladů za rozhodčí v rámci
mládežnických soutěží, na úhradu startovného v mládežnických
soutěžích a na sportovní vybavení pro mládež
na dopravu, startovné, ubytování závodníků a trenérů při
celostátních závodech, doprava a startovné na krajských
lyžařských závodech, doprava na lyžařské tréninky (StrakoniceVimperk a zpět), nájemné v sokolovně, nájemné pro sklad
lyžařského materiálu, nákup lyží, holí, vosků a ostatního
lyžařského materiálu, ubytování závodníků a trenérů na
týdenních letních a zimních soustředěních v roce 2018
na startovné na soutěžích, ubytování na soutěžích a
soustředěních, nájem nebo nákup sportovního vybavení, náklady
na dopravu a cestovné na soustředění a soutěže
na soustředění, startovné a dresy
na celoroční pronájem sportoviště (tělocvičny) pro sportovní
přípravu mládeže, na letní soustředění zaměřené na sportovní
přípravu mládeže, na startovné na sportovních soutěžích
mládeže, náklady na dopravu na turnaje a soutěže mládeže
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