
Dotační program města Strakonice na podporu tělovýchovy, sportu a ostatních 
volnočasových aktivit pro rok 2020 – Opatření 1, Podpora na nájemné a služby 
spojené s nájmem ve sportovních zařízeních města Strakonice pro mládež - 
spravovaných STARZem Strakonice 

 

 ŽADATEL ÚČEL DOTACE 
SCHVÁLENÁ 

ČÁSTKA 

1. 
FK Junior  

Strakonice, z. s. 

na úhradu nájemného a služeb v 
zařízeních STARZ (hřiště Na Křemelce, u 

Lidlu, Na Sídlišti, fotbalové hřiště UMT, 
tělocvična Lidická, sportovní hala STARZ, 

plavecký stadion, sportoviště Na 

Muškách, atletické sektory Na Sídlišti)  

1 040 000 Kč 

2. 
Kanoistický klub  

Otava Strakonice z.s. 

na úhradu nájemného a služeb v 

zařízeních STARZ (plavecký stadion) 
38 400 Kč 

3. 
SKI KLUB  

Strakonice, z. s. 

na úhradu nájemného a služeb v 
zařízeních STARZ (atletické sektory Na 

Sídlišti) 

10 000 Kč 

4. Fbc Strakonice, z. s. 
na úhradu nájemného a služeb v 
zařízeních STARZ  (tělocvična Lidická, 

házenkářská hala) 

320 000 Kč 

5. 
SK Basketbal  

Strakonice, z. s. 

na úhradu nájemného a služeb v 

zařízeních STARZ (sportovní hala STARZ, 

tělocvična TJ ČZ) 

187 000 Kč 

6. TJ Dražejov z.s. 

na úhradu nájemného a služeb v 

zařízeních STARZ  (tělocvična Lidická, 

fotbalové hřiště UMT, hřiště u Lidlu, 
sportovní hala STARZ) 

75 000 Kč 

7. 

TJ ČZ Strakonice, spolek 
- oddíl atletiky, 

badmintonu, házené, 

nohejbalu, volejbalu 

na úhradu nájemného a služeb v 
zařízeních STARZ  (volejbal - tělocvična 

Lidická, atletika - házenkářská 

(oblouková) hala,tělocvična TJ ČZ, 
atletické sektory Na Sídlišti; házená, 

badminton, nohejbal, volejbal - 
tělocvična TJ ČZ) 

1 127 000 Kč 

8. 
Basketbalový klub 

Strakonice 

na úhradu nájemného a služeb v 

zařízeních STARZ (sportovní hala 
STARZ) 

560 000 Kč 

9. 
SK Fight Pro  

Strakonice, z.s. 

na úhradu nájemného a služeb v 

zařízeních STARZ (tělocvična Lidická) 
230 000 Kč 

10. 
Tělovýchovná jednota 

Fezko Strakonice, z.s. 

na úhradu nájemného a služeb v 

zařízeních STARZ (plavecký stadion) 
1 046 000 Kč 

11. Potápěči Strakonice 
na úhradu nájemného a služeb v 
zařízeních STARZ (plavecký stadion) 

8 000 Kč 

12. HC Strakonice z.s. 
na úhradu nájemného a služeb v 

zařízeních STARZ (zimní stadion) 
1 138 400 Kč 

13. 
Dům dětí a mládeže 

Strakonice 

na úhradu nájemného a služeb v 

zařízeních STARZ (plavecký stadion) 
35 000 Kč 

 

 

 

 



Dotační program města Strakonice na podporu tělovýchovy, sportu a ostatních 

volnočasových aktivit pro rok 2020 – Opatření 2, Podpora na nájemné ve 

sportovních zařízeních města Strakonice pro mládež v tělocvičnách základních 

škol zřizovaných městem Strakonice 

 

 
ŽADATEL ÚČEL DOTACE 

SCHVÁLENÁ 
ČÁSTKA 

1. 
FK Junior  

Strakonice, z. s. 

na úhradu nájemného v tělocvičnách 

základních škol (ZŠ F. L. Čelakovského - 
Jezerní 1280, ZŠ Povážská Strakonice) 

60 000 Kč 

2. FBC Strakonice, z. s. 

na úhradu nájemného v tělocvičnách 

základních škol (ZŠ Povážská 
Strakonice) 

9 600 Kč 

3. 
SK Basketbal  

Strakonice z. s. 

na úhradu nájemného v tělocvičnách 

základních škol (Zš Povážská Strakonice, 
ZŠ Strakonice, Krále Jiřího z Poděbrad) 

49 400 Kč 

4. TJ Dražejov z.s. 

na úhradu nájemného v tělocvičnách 
základních škol (ZŠ F. L. Čelakovského - 

Jezerní 1280, ZŠ Povážská Strakonice, 

ZŠ Dukelská) 

18 900 Kč 

5. 
TJ ČZ Strakonice, spolek 

- oddíl atletiky 

na úhradu nájemného v tělocvičnách 

základních škol (ZŠ Povážská 

Strakonice) 

8 000 Kč 

6. 
TJ ČZ Strakonice, spolek 

- oddíl volejbalu 

na úhradu nájemného v tělocvičnách 

základních škol (ZŠ F. L. Čelakovského - 
Jezerní 1280, ZŠ Povážská Strakonice) 

65 000 Kč 

7. 
TJ ČZ Strakonice, spolek 

- oddíl stolního tenisu 

na úhradu nájemného v tělocvičnách 

základních škol (ZŠ F. L. Čelakovského - 
Chelčického 555) 

40 000 Kč 

8. 
Sportovní klub JUDO 

1990 Strakonice z. s. 

na úhradu nájemného v tělocvičnách 

základních škol (ZŠ Strakonice, Dukelská 
166) 

12 880 Kč 

9. 
Basketbalový klub 

Strakonice 

na úhradu nájemného v tělocvičnách 

základních škol (ZŠ Strakonice, Krále 
Jiřího z Poděbrad 882) 

27 300 Kč 

10. 
Institut poradenské 

psychologie z.s. 

na úhradu nájemného v tělocvičnách 

základních škol (ZŠ F. L. Čelakovského, 
Strakonice - Jezerní 1280) 

10 000 Kč 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dotační program města Strakonice na podporu tělovýchovy, sportu a ostatních 
volnočasových aktivit pro rok 2020 – Opatření 4, Podpora sportovní činnosti 
mládeže 

 

 
ŽADATEL ÚČEL DOTACE 

SCHVÁLENÁ 
ČÁSTKA 

1. 
FK Junior  

Strakonice, z. s. 
na zajištění sportovní činnosti mládeže - 
dopravu, sportovní vybavení a startovné 

127 000 Kč 

2. 
Kanoistický klub  

Otava Strakonice z.s. 

na zajištění sportovní činnosti mládeže - 

cestovné, startovné, ubytování při 
soutěžích a soustředění, obnova 

sportovního vybavení, pronájem 
sportovních zařízení - tréninky na 

slalomových kanálech  

7 500 Kč 

3. 
SKI KLUB  

Strakonice, z. s. 

na zajištění sportovní činnosti mládeže - 
doprava, startovné, ubytování a strava 

závodníků a trenérů při celostátních 

závodech, doprava a startovné na 
krajských lyžařských závodech, dopravu 

na lyžařské tréninky, nájemné v 
Sokolovně, nájemné pro sklad 

lyžařského materiálu, nákup lyží, holí, 
vosků a ostatního lyžařského materiálu, 

ubytování a stravování závodníků a 

trenérů na týdenní letních a zimních 
soustředěních v roce 2020 

28 750 Kč 

4. FBC Strakonice, z. s. 

na zajištění sportovní činnosti mládeže - 

startovné, doprava a výplaty rozhodčích, 
doprava mládeže, vybavení (florbalové 

míčky, výbava pro brankáře, mantinely), 
mezinárodní turnaj Prague games 

(startovné a ubytování)    

57 000 Kč 

5. 
SK Basketbal  

Strakonice, z. s. 

na zajištění sportovní činnosti mládeže - 
doprava, cestovné k soutěžním utkání, k 

turnajům mládeže a na tréninky, 
ubytování mládeže při její účasti na 

sportovní akci mimo území města 

Strakonice a při sportovní přípravě 
(soustředění), výkon rozhodčích a 

delegátů včetně cestovného v rámci 
mládežnických soutěží, nájemné 

sportovišť pro mládež, odměny a 
mzdové náklady trenérů včetně odvodů, 

trenérské služby, startovné v soutěžích a 

turnajích mládeže, sportovní vybavení 
pro mládež (neinvestiční), energie 

30 500 Kč 

6. 
Cobra Ryu  

Strakonice, z. s. 

na zajištění sportovní činnosti mládeže - 

pronájem sportoviště, ubytování na 
letním soustředění, startovné, odměny 

trenérů, náklady na dopravu na turnaje 
a soutěže, sportovní vybavení 

27 800 Kč 

7. TJ Dražejov z. s. 

na zajištění sportovní činnosti mládeže - 

úhrada nákladů spojených se startem v 
soutěžích, doprava, startovné, odměny a 

vzdělávání trenérů, nákup a obnova 
sportovního vybavení  

19 000 Kč 



8. 
TJ ČZ Strakonice, spolek 

- oddíl nohejbalu 

na zajištění sportovní činnosti mládeže - 
doprava a cestovné k soutěžním 

utkáním a turnajům, startovné v 
soutěžích a na turnajích dětí a mládeže, 

pronájem sportovišť a nebytových 

prostor, ubytování při akcích mimo 
město Strakonice, soustředění, nákup a 

obnova sportovního vybavení a 
tréninkové pomůcky, potřebný materiál    

3 800 Kč 

9. 
Sportovní klub JUDO 

1990 Strakonice z. s. 

na zajištění sportovní činnosti mládeže - 

cestovné, startovné, nocležné 
5 300 Kč 

10. 
Basketbalový klub 
Strakonice z. s. 

na zajištění sportovní činnosti mládeže - 

doprava a cestovné k soutěžním 

utkáním a turnajům mládeže, ubytování 
na sportovních akcích mimo město 

Strakonice, náklady za rozhodčí v rámci 
mládežnických soutěžích, úhrada 

startovného a sportovního vybavení  

77 900 Kč 

11. 
Tenis klub  

Strakonice, spolek 

na zajištění sportovní činnosti mládeže - 
doprava a cestovné k soutěžím družstev 

či  individuálním turnajům, startovné v 
individuálních soutěžích, odměny 

trenérům na DPP a trenérské služby 

OSVČ, sportovní vybavení pro děti a 
mládež (tenisové pomůcky, sportovní 

nářadí), pořízení dresů, úhrada registrací 
svazového orgánu, energie, vodné a 

stočné, organizace turnajů a soutěží 

28 800 Kč 

12. 
Tělocvičná jednota  
Sokol Strakonice 

na zajištění sportovní činnosti mládeže - 
startovné, doprava k soutěžím, 

ubytování mládeže při účasti na akcích 
mimo město Strakonice, trenéři, 

rozhodčí a delegáti včetně cestovného v 

rámci mládežnických soutěží  

18 800 Kč 

13. 
TJ ČZ Strakonice, spolek 

- oddíl házené 

na zajištění sportovní činnosti mládeže - 

doprava, cestovné k soutěžním utkání, k 

turnajům mládeže a na tréninky, 
ubytování mládeže při její účasti na 

sportovní akci mimo území města 
Strakonice a při sportovní přípravě 

(soustředění), výkon rozhodčích a 
delegátů včetně cestovného, startovné, 

obnova a nákup sportovního vybavení, 

zdravotnického materiálu a tréninkových 
pomůcek, odměny trenérů včetně 

odvodů, trenérské služby, pronájem 
sportovišť 

76 200 Kč 

14. 
TJ ČZ Strakonice, spolek 

- oddíl atletiky 

na zajištění sportovní činnosti mládeže - 

doprava, cestovné k závodům, 
ubytování mládeže při její účasti na 

sportovní akci mimo území města 
Strakonice a při sportovní přípravě 

(soustředění), startovné na závodech, 

obnova a nákup sportovního vybavení, 
zdravotnický materiál a tréninkové 

pomůcky pro děti, odměny trenérů 
včetně odvodů 

6 700 Kč 



15. 
TJ ČZ Strakonice, spolek 

- oddíl volejbalu 

na zajištění sportovní činnosti mládeže - 
doprava, cestovné k soutěžním utkáním 

a turnajům, tréninky, ubytování mládeže 
při její účasti na sportovní akci mimo 

území města Strakonice a při sportovní 

přípravě (soustředění), výkon rozhodčích 
včetně cestovného, startovné v 

soutěžích a turnajích, obnova a nákup 
sportovního vybavení, zdravotnický 

materiál a tréninkové pomůcky pro děti, 
odměny trenérů včetně odvodů 

pronájem sportovišť 

11 500 Kč 

16. 
Tělovýchovná jednota 

Fezko Strakonice, z.s. 

na zajištění sportovní činnosti mládeže - 
doprava, cestovné k soutěžním utkáním, 

k turnajům mládeže a na tréninky, 

ubytování mládeže při její účasti na 
sportovní akci mimo území města 

Strakonice a při sportovní přípravě 
(soustředění), výkon rozhodčích a 

delegátů včetně cestovného, nájemné 
sportovišť a nebytových prostor, 

odměny a mzdové náklady trenérů 

včetně odvodů, trenérské služby, 
startovné v soutěžích a turnajích, 

sportovní vybavení, energie, vodné-
stočné  

116 300 Kč 

17. HC Strakonice z.s. 

na zajištění sportovní činnosti mládeže - 

doprava, rozhodčí, zdravotnické 
zabezpečení, nákup tréninkových 

pomůcek a výplaty trenérů 

97 000 Kč 

18. HC Strakonice z.s. 
na zajištění sportovní činnosti mládeže 
oddílu krasobruslení - nákup 

tréninkových pomůcek a výplaty trenérů 

30 700 Kč 

19. 
SK Fight Pro  

Strakonice, z.s. 

na zajištění sportovní činnosti mládeže - 
nákup sportovního vybavení a pomůcek, 

nákup klubových dresů, ručníků 

10 700 Kč 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dotační program města Strakonice na podporu tělovýchovy, sportu a ostatních 

volnočasových aktivit pro rok 2020 – Opatření 5, Podpora volnočasové 
činnosti mládeže 

 

 
ŽADATEL ÚČEL DOTACE 

SCHVÁLENÁ 
ČÁSTKA 

1. 

Česká tábornická unie - 

TK Podskalí Strakonice, 
p. s. 

zajištění celoročního provozu táborové 
základny v Kadově a klubovny ve 

Strakonicích - sportovní materiál na 

činnost, pomůcky na hry, benzín do 
elektrocentrál, revize elektrozařízení, 

materiál na údržbu a vybavení, 
tábornické vybavení, elektrika, technická 

kontrola přívěsu 

30 000 Kč 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dotační program města Strakonice na podporu tělovýchovy, sportu a ostatních 
volnočasových aktivit pro rok 2020 – Opatření 6, Podpora jednorázových 
sportovních a volnočasových akcí pořádaných na území města Strakonice 

 

 
ŽADATEL ÚČEL DOTACE 

SCHVÁLENÁ 
ČÁSTKA 

1. 
Kanoistický klub  

Otava Strakonice z.s. 

na úhradu rozhodčích, počtářů výsledků, 
ceny pro mládež, technické zajištění 

závodu Strakonické slalomy  

6 000 Kč 

2. 
SKI KLUB  

Strakonice, z. s. 

na organizační a materiálové zajištění - 
ceny, medaile, poháry pro nejlepší 

závodníky, propagace závodu, pronájem 
sálu, ozvučení areálu, nákup zahradního 

stanu pro rozhodčí, propagační vlajky, 

plakety pro zasloužilé členy při závodu 
Běh okolo Kuřidla 2020 

12 500 Kč 

3. 
SKI KLUB  

Strakonice, z. s. 

na organizační a materiálové zajištění - 

ceny, medaile, poháry pro nejlepší 
závodníky, propagaci závodu, pronájem 

sálu, ozvučení areálu při závodu 
Strakonický duatlon 2020 

8 000 Kč 

4. Jan Váňa 

propagační materiál akce, sportovní 

textil s potiskem, sportovní výbava, 
odměny a ceny, diplomy, poštovní 

služby, cestovné a doprava, nájemné 
sportoviště, ozvučení akce Sportovní den 

mládeže s TAJV 

4 000 Kč 

5. 

SH ČMS - Okresní 

sdružení hasičů 
Strakonice 

zajištění materiálně technického 
vybavení formou propagačních 

předmětů s logy Otavského plamínku 
2020 a čísly 112 a 150 ve formě 

drobných cen v disciplíně Požární útok   

8 000 Kč 

6. Fbc Strakonice, z. s. 

materiálně technické zajištění akce, 
nájemné, individuální ceny, poháry, 

odměny rozhodčím a cestovné při akci 

8. ročník florbalového turnaje Memoriál 
Petra Adlera 

24 000 Kč 

7. 
SK Basketbal  

Strakonice, z. s. 

materiálně technické zajištění akce, 
poháry, medaile, ceny, cestovní výdaje, 

rozhodčí, zdravotní zajištění, pitný režim 

při akci Neděli bez basketbalu si neumím 
představit 

4 000 Kč 

8. 
SK Basketbal  

Strakonice, z. s. 

materiálně technické zajištění akce, 

poháry, medaile, ceny, cestovní výdaje, 
rozhodčí, zdravotní zajištění a pitný 

režim při akci Vánoční turnaj  

12 000 Kč 

9. 
SK Basketbal  

Strakonice, z. s. 

materiálně technické zajištění akce, 
poháry, medaile, ceny, cestovní výdaje, 

rozhodčí, zdravotní zajištění a pitný 
režim při akci Minibasketbalový turnaj 

škol Strakonice 

8 000 Kč 

10. 
SK Basketbal  

Strakonice, z. s. 

materiálně technické zajištění akce, 
poháry, medaile, ceny, cestovní výdaje, 

výdaje za rozhodčí, zdravotní pojištění a 
pitný režim při akci Přípravné turnaje 

U13, U15, U19 

12 000 Kč 



11. TJ Dražejov z.s. 
zabezpečení atrakcí a doprovodného 
programu, drobné ceny pro účastníky při 

akci Dětské sportovní odpoledne 

3 000 Kč 

12. 
TJ ČZ Strakonice, spolek 

- oddíl nohejbalu 

ceny pro soutěžící, pronájem sálu pro 
zázemí sportovců, odměny rozhodčích 

při akci Turnaj trojic mládeže v 
nohejbalu 

2 000 Kč 

13. 
TJ ČZ Strakonice, spolek 

- oddíl nohejbalu 

ceny pro soutěžící, pronájem sálu pro 

zázemí sportovců, odměny rozhodčích 
při akci Turnaj trojic mužů a mládeže v 

nohejbalu 

4 000 Kč 

14. TJ ČZ Strakonice, spolek  

odměny pro soutěžící, pitný režim 
sportovců, kancelářské potřeby, 

pronájem technického zařízení pro 
evidenci výsledků a ozvučení areálu, 

honorář pro účinkující v doplňkovém 
programu při akci 26. ročník Běhu 

městem Strakonice 

20 000 Kč 

15. 
  EKONOMICKÉ SLUŽBY 

- BH spol. s r.o. 

nájem sportovní haly, odměny 
rozhodčím, míče a ceny pro soutěžící při 

akci 22. ročník  halového fotbalového 

turnaje Senioři a mládež proti drogám 

7 000 Kč 

16. 
Tělocvičná jednota  
Sokol Strakonice 

pronájem haly, poháry, odměny pro 

všechna družstva při akci 23. ročník 
turnaje v malé kopané „Memoriál 

Františka Roučky" 

5 600 Kč 

17. 
Tělocvičná jednota  

Sokol Strakonice 

materiálně technické zajištění akcí, 
poháry, medaile, cestovní výdaje, 

rozhodčí při akci Bodovací a žebříčkové 

turnaje mládeže ve stolním tenise 

10 000 Kč 

18. 
Tělocvičná jednota  
Sokol Strakonice 

propagační materiály, odměny pro 

příchozí i členy TJ Sokol při akci Noc 

Sokoloven 

4 000 Kč 

19. 
TJ ČZ Strakonice, spolek 

- oddíl házené 

materiálně technické zabezpečení 

turnaje, výdaje na rozhodčí a 
časoměřiče, ceny pro účastníky při akci 

Krajský turnaj minižactva a přípravek v 

házené 4+1 

8 400 Kč 

20. 
Tělovýchovná jednota 

Fezko Strakonice, z.s. 

materiálně technické zajištění akce, 

poháry, medaile, ceny, výdaje na 

rozhodčí, pronájem sportovního zařízení 
při plaveckých závodech „Vánoční cena 

2020"  

35 000 Kč 

21. Martin Chylík 

nákup cen, pronájem hrací plochy, 

odměny pro rozhodčí a organizační 

pracovníky při akci Turnaj mladších a 
starších přípravek v kopané 

9 000 Kč 

22. 
Aeroklub  

Strakonice z.s. 

ceny pro vítěze, náhrady rozhodčích, 

letové hodiny, organizační zajištění akce 
Mistrovství České republiky v 

parašutismu v klasických disciplínách 

40 000 Kč 

23. Andrea Sedláčková 

materiálně technické zajištění akce, 

poplatky spojené se závěrečným 

vyhlášením soutěže a ocenění výherců 
při akci Do práce na kole  

8 000 Kč 



24. 
Svaz diabetiků ČR, 

pobočný spolek 

Strakonice 

nájemné, poháry, diplomy, kancelářské 
potřeby, barva do tiskárny při akci 

Vánoční turnaj v kuželkách 

2 000 Kč 

25. 
HC Strakonice z.s. - 

oddíl krasobruslení 

nákup cen pro účastníky, zajištění 
zvukaře, zdravotníka, pořadatelů a 

rozhodčích při akci Vánoční mezioddílové 
závody krasobruslení 

8 000 Kč 

26. HC Strakonice z.s. 

nákup cen pro účastníky, zajištění 

zvukaře, zdravotníka, pořadatelů při akci 
Vánoční karneval na bruslích 

4 000 Kč 

 


