
Účelové dotace pro rok 2015

Oblast: KULTURA

(schváleno Zastupitelstvem města Příbram, usnesení č. 157/2015/ZM dne 23.3.2015)

v Kč v %

1
Amavet, Q-klub, Příbram (IČ: 

42726433)
Celoroční činnost Q-klubu AMAVET Příbram

provozní náklady Q-klubu: plyn, el. energie, vodné, stočné, odvoz komunálního 

odpadu, ostatní sluţby
1 000 000,0 60 000,0 6 0,0

2
Autoklub Příbram v AČR, 

Příbram (IČ: 70541418) 
Den dětí na DDH Příbram

pronájem zábavních atrakcí, pojištění akce, ceny do soutěţí, zápůjčky, hudba, 

ozvučení, pohonné hmoty, nákup a výroba rekvizit
22 000,0 13 500,0 61 0,0

3

Cech příbramských horníků a 

hutníků, Příbram (IČ: 

48954390)

Celoroční činnost v oblasti hornicko-hutnických 

tradic

doprava, cestovní náhrady, ubytování, účastnické poplatky na akcích, členské 

příspěvky v organizacích, provozní náklady (kancel. potřeby, bank. poplatky, telefony, 

web, schránka, valné hromady, poštovné), pronájem sálů, pronájem kočáru, hudba, 

moderování akcí, výzdoba, propagace, údrţba krojů, věnce na pietní akty, pomůcky 

pro vystoupení, návrh na medaie a pamětní listy

423 000,0 169 200,0 40 100 000,0

4
Divadelní spolek Půlnoc, 

Příbram (IČ:  61903850)

Divadelní představení, koncerty, Příbramská 

neckyáda a jiné kulturní akce pořádané divadelním 

spolkem Půlnoc

ozvučení, osvětlení, honoráře, pronájmy, propagace (výroba, výlep, internetové 

sluţby), technické a materiálové zabezpečení divadelních představení (kulisy, rekvizity, 

doprava), technické a materiálové zabezpečení ostatních kulturních akcí, Příbramská 

neckyáda (materiálové náklady pro zázemí a náhradní plavidla, doprovodné sluţby), 

ceny do soutěţí

124 500,0 85 000,0 68 20 000,0

5
Dohnal Jiří, Příbram (IČ: 

13303759)
Jarní cena Hobby Dance - 2015 nájmy sálů, ceny do soutěţí 45 000,0 10 000,0 22 10 000,0

6
Dymák Michal, Konětopy, p. 

Milín (FO)
Činnost Fotoklubu URAN

částečné krytí nákladů na pořízení fotografií určených k veřejnému vystavení, pro 

soutěţe a věcné ceny, na materiál potřebný k prezentaci fotografií a na provoz 

webových stránek klubu, pronájem místnosti pro schůzky a zázemí klubu

12 000,0 8 000,0 67 8 000,0

7
Fans for fans, Příbram, (IČ: 

02343576) 
Fialka Fest 2015 technické zabezpečení - zvukař, osvětlení, podium 91 598,0 28 428,0 31 28 000,0

8
Fiedlerová Zdenka, Příbram 

(FO)

Celoroční činnost výtvarného krouţku dětí a 

mládeţe
nájemné, energie, nákup spotřebního výtvarného materiálu 35 000,0 20 000,0 57 20 000,0

9
Fousek Vlastimil, Příbram 

(FO) 

Celoroční činnost pěveckého sboru Codex 

Temporis

grafické zpracování a tisk propagačních materiálů, výlep plakátů, kopírování not, 

provozní náklady (kancelářské potřeby, nápln do tiskárny), kurzovné (poplatek za 

hlasovou výchovu), pronájmy, honoráře, cestovní výdaje, květiny, ozvučení, čištění a 

došití sborových hábitů

46 800,0 25 000,0 53 20 000,0

10
Ginevra music o.s., Kozičín 

(IČ: 22726853)
Příbramská svatohorská šalmaj

honoráře za vystoupení, cestovní výdaje, ozvučení, osvětlení, pronájmy (mobilní 

přístřešky, pódia, sedací soupravy, WC, topidla), poplatky OSA, video natáčení, 

pořadatelská sluţba, hlídací sluţba, zdravotnická asistence, úklidové práce a sluţby, 

doprava technického vybavení, reţijní náklady (dramaturgický plán, rozvoz plakátů, 

kancelářské potřeby, výroba kostýmů), doprovodné akce - sluţby (pronájem kočáru, 

koně, dravé ptactvo, historické atrakce, lukostřelba)

240 000,0 192 000,0 80 192 000,0

11

Gymnázium pod Svatou 

Horou, Příbram II, Balbínova 

328 (IČ: 61100404)

Malé svatohorské divadélko 2015

divadelní představení, honoráře kapel, ozvučení, osvětlení, reklama (výlep, reklama v 

lokálních médiích), spotřební materiál na tvorbu reklamních materiálů či pro zajištění 

chodu divadla (papír, tonery, lepící pásky, netkané textilie, parava)

95 000,0 75 000,0 79 45 000,0

Č. Žadatel Projekt Schváleno 

Výše požadované 

podporySpecifikace nákladů
Náklady 

projektu v Kč
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12
Gymnázium, Příbram, 

Legionářů 402 (IČ:  61100226)

Česko-německá výměna gymnaziálních 

studentských orchestrů Gymnázia Příbram a 

Gymnázia Aurich

náklady na dopravu 20 členného orchestru GymBandu 100 000,0 30 000,0 30 30 000,0

13
Hejkrlíková Jana, Příbram 

(FO) 

39. a 40. příbramský huntík Zdeňka Hejkrlíka, 

festival contry a folkové muziky
honoráře, tiskoviny, festivalové noviny Hunťa, zvukaři, poplatky OSA 63 000,0 35 000,0 56 35 000,0

14
Hovorka Josef, Příbram - Brod 

(FO)

Za příběhy Františka Zahrádky - Po stopách 

politických vězňů
tisk plakátů a mapek k projektu 25 000,0 10 000,0 40 10 000,0

15
Hovorková Jana, Příbram-

Brod (FO)
Zpívání u jesliček tisk propagačních materiálů (plakáty), dotisk zpěvníčků, kancelářské potřeby 21 000,0 5 000,0 24 5 000,0

16
Chairé, občanské sdruţení, 

Příbram (IČ: 26515172)

Koncerty pro seniory, pacienty a zdravotně 

postiţené
honoráře, partitury, kopírování 40 000,0 32 000,0 80 16 000,0

17

Integrovaná střední škola 

hotelového provozu, obchodu 

a sluţeb, Příbram, Gen. R. 

Tesaříka 114 (IČ:  00508268)

Příbramský anděl 2015
materiál na výrobu dárků, materiál na předváděcí akce, propag. materiál a ceny pro 

ţáky, keramická hlína na výrobu medailí a cen pro ţáky, potravinové ceny
13 000,0 10 000,0 77 5 000,0

18
Kiwanis Klub Příbram, Příbram 

(IČ:  69766711)
Celoroční činnost Kiwanis klubu Příbram

propagace akcí (tisk a výlep plakátů, tisk pozvánek, poštovné), zajištění a účast na 

akcích (cestovné, ubytování, PHM, pojistné), pronájem sálu, reţijní náklady 

(kopírování, fotodokumentace, videodokumentace, doména)

92 500,0 72 500,0 78 10 000,0

19
Klub Demka, Příbram (IČ: 

47072555)

Klub Demka -poznávání přírodních a kulturních 

památek

vstupné, doprava, materiál na psaní a rozmnoţování tisku, nákup počítačových 

doplňků, věcných cen a darů, nákup spotřebního materiálu do tiskárny (papír, 

cartridge)

15 000,0 10 000,0 67 0,0

20
Klub stomiků ILCO Příbram, 

Příbram (IČ: 26620545)
Kulturní vyţití členů Klubu Stomiků ILCO Příbram

vstupenky na kulturní akce, (Divadlo A. Dvořáka, další kulturní akce pořádané v městě 

Příbram), návštěva kulturních památek, vstupné, doprava
22 500,0 16 875,0 75 0,0

21

Klub vojenské historie 

Příbram, Příbram (IČ: 

67672965)

Činnost Klubu vojenské historie Příbram v roce 

2015

poštovné, kancelářské potřeby, telefonní hovory, poplatky spojené s činností klubu a 

organizováním akcí, náklady spojené s údrţbou a opravami pomníků a památníků 

obětí II. světové války ve VÚ Brdy, pohonné hmoty na zajišťování a průběh akcí, nákup 

munice a pyrotechniky, náklady na údrţbu a opravu techniky,  zápůjčky a pronájmy 

zbraní a techniky, náklady na přepravu techniky, náklady na ceny do soutěţe a střelby, 

květiny na pietní akty

170 000,0 130 000,0 76 40 000,0

22
Krejčová Jaroslava, Obecnice 

(IČ: 13301276)
Taneční vystoupení nákup látek a galanterie na kostýmy včetně úhrady za ušití 50 310,0 35 000,0 70 5 000,0

23
Krůtová Jarmila, Příbram (IČ: 

76495086)

Celoroční činnost Komorního smíšeného sboru 

Zdeňka Fouse

pronájmy, obnova a údrţba kostýmů, kancelářské potřeby, hudební nástroje, stojánky 

na noty, notový materiál, propagace, výroba a výlep plakátů, doprava, ubytování, 

honoráře, telekomunikační poplatky, poplatky OSA, OAZA

79 700,0 63 760,0 80 10 000,0

24
Machutová Iveta, Lhota u 

Příbramě  (FO)
Duhové divadlo Písek

nákup materiálu na výrobu kulis (barvy, látky, dřevěné konstrukce), výroba kostýmů 

(látky, výpomoc školní krejčové, půjčovné v kostymérně v Bohutíně), přeprava osob a 

kulis, účastnický poplatek

10 000,0 8 000,0 80 8 000,0
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25
Malhela Network s.r.o., Praha 

6 (IČ:  03237141)
HUMOR FEST

technické zajištění festivalu (mobilní toalety, nádrţe s pitnou vodou, mobilní sanitární 

přívěs, elektrocentrála, party stany, zastřešení a šapito, lavice, sedačky a stoly, zřízení 

scény, svoz odpadu), personální podpora (plavčík, poţární dozor, zdravotník, ostraha 

parkoviště, úklid areálu), pronájem areálu, vstupenky do aquaparku, ubytování, 

propagace

1 200 000,0 396 000,0 33 396 000,0

26
Matice Svatohorská, Příbram 

(IČ: 70829071)

Putovní výstava fotografií: Svatá Hora, místo 

přesahující hranice

plakáty, anketní lístky, výstavní zařízení a popisky, dotisk fotografií, doprava, odměny 

výhercům, kancelářské potřeby
42 000,0 15 000,0 36 15 000,0

27
Mojsejová Milada, Příbram 

(FO)
Výstavy výtvarného umění

propagace výstav - plakáty, poutače, pozvánky, materiální náklady, fotodokumentace, 

pojištění galerie, cestovné, odvoz a přívoz výtvarných děl, telefon, honoráře: kurátor, 

zápůjčky výtvarných děl, odměna za práci na výstavách, dozor na výstavách a 

přednášky na výstavách, odvlhčování, osvětlení a topení v galerii

179 000,0 60 000,0 34 60 000,0

28
MS VZS ČČK Příbram, 

Příbram (IČ: 22879676)

Ukázky činnosti MS VZS ČČK Příbram při 

kulturních akcích města Příbram a zajištění 

zdravotnických sluţeb

záchranářská zábava - kulturní akce (hudební produkce, pronájem sálu), pronájem 

bazénu a tělocvičny za účelem ukázkových činností a tréninku pro členy VZS i širokou 

veřejnost, ubytování (při sportovních akcích, cvičení a soustředění), ubytování hostů 

VZS při místních akcích

100 000,0 80 000,0 80 0,0

29
M-SPO s.r.o., Praha (IČ: 

26512459)
Hudební sezona 2015 v Junior klubu honoráře hudebních skupin 800 000,0 100 000,0 13 50 000,0

30
Multifest-SW, Příbram (IČ: 

27029671)

Mezinárodní hudební festival,,Hořejší Obora" 

Příbram 2015

honoráře umělců, autorské poplatky - OSA, technické zajištění (plovoucí podium, 

zvuková a světelná technika, reklama - plakáty, náklady na stavbu a demontáţ scény, 

náklady na přepravu podia a ostatní pomocné práce při stavbě)

480 000,0 384 000,0 80 0,0

31

Náboţenská obec Církve 

československé husitské v 

Příbrami VI - Březové Hory, 

Příbram (IČ: 61905291) 

15. výročí Komorního sboru M. Jakoubka ze 

Stříbra - koncerty, CD, 12. Festival pěv. sborů

cestovné sboru a sbormistryně (auta, autobus), ubytování sboru (zahraničí, 

soustředění), výlep plakátů, nahrání a vydání CD a jeho rozmnoţení k 15. výročí sboru, 

12. Festival pěveckých sborů Příbram - programy, diplomy, plakáty, nájem, DVD 

záznam a kopie pro sbory, fotografování a fotografie, moderace, ozvučení, květiny pro 

sbormistry, organizace festivalu, výlep plakátů, materiálové náklady - tel. karta, papír, 

náplň do kopírky, tiskárny, příspěvek na energie ve zkušebně

158 000,0 121 660,0 77 120 000,0

32
OB Třemošná - Březové Hory, 

Příbram (IČ:  00464759)

Rozvoj spolkové činnosti, celoroční činnost, akce 

pro děti a seniory

doprava, vstupné, ubytování, pronájem, kancelářský materiál (papír, tonery, psací 

potřeby, folie, desky), opravy a odkup krojů a svérázu, nákup darů členům k ţivotnímu 

výročí

80 000,0 40 000,0 50 10 000,0

33
Občanské sdruţení Drkolnov, 

Příbram (IČ: 22664131)

Dětský den na Drkolnově, pravidelné schůzky a 

činnost sdruţení

ceny na dětském dni (bonbóny, čokolády, tyčinky, autíčka, přívěsky, traktory, nákladní 

auta, panenky, pastelky, fixy, omalovánky, bločky, modelíny, obtisky, lepidla, balónky, 

památníčky, propisky, tuţky, barevné papíry, pexesa, krepové papíry, karty, kvarteta, 

vodové barvy, tiskárna, skicáky, jízdy na koních), pronájem stolů, ţidlí, pomůcky pro 

jednotlivá stanoviště (pytle na skákání, míče na basket, míč na kopanou, tenisové 

míčky, pingpongové míčky, pálky, vystřihovánky, brčka, lentilky, číselné bloky), 

telefonní kupony, propagace, plakáty, info na e-mailové adrese - doména, pohonné 

hmoty, barvy do tiskárny, papíry do tiskárny)

50 000,0 40 000,0 80 10 000,0

34
Občanské sdruţení Noţe-cz, 

Příbram (IČ: 22875972)
Doprovodné programy  výstavy NOŢE 2015 odměny hudebním skupinám, pronájem stanu, zhotovení fotografií a obrázků 44 200,0 20 000,0 45 10 000,0
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35

Občanské sdruţení pro rozvoj 

části města Příbram-Kozičin, 

o.s. (IČ:  22842934)

První kozičínské slavnosti spojené se zahájením 

provozu minipivovaru Kozičínský Klaban

pronájem sálu a klubovny, doprovodný program pro děti (soutěţe, věcné odměny, 

pronájem koně + cvičitel odborný dohled, krmení pro zvířátka, občerstvení pro děti, 

personální zajištění soutěţních aktivit), odměna přednášejících, pořadatel, obsluha, 

úklid, propagace, kancelářské potřeby, výroba kozičínského Klabana pro slavnost

14 000,0 11 200,0 80 5 000,0

36
Pazderka Petr, Lazec - 

Příbram (FO) 
Kulturní akce Lazec

pořízení věcných cen do dětské soutěţe, materiály pro přípravu soutěţí a výrobu májky 

a vánočního stromu
15 000,0 10 000,0 67 10 000,0

37
Ponton, občanské sdruţení, 

Plzeň (IČ: 64355756)
Bednění 2015

materiálové náklady (potraviny do soutěţí - bonbony, ţvýkačky, lízátka), věcné ceny do 

soutěţí (sprchové gely, deodoranty, biţuterie, MP3 přehrávače, sluchátka), výtvarné 

pomůcky (náplně do plackovače, pastelky, čtvrtky, fixy), sluţby (zábor plochy, výlep 

plakátů, tisk plakátů, workshopy: streetdance, beatbox, cirkus art, airbrush tatoo)

45 122,0 30 000,0 66 15 000,0

38
Příbramský Big band z.s., 

Příbram (IČ: 02682141)
Celoroční činnost Příbramského Big bandu z.s.

honoráře umělců, poplatky OSA, pronájem prostor na zkoušky a koncerty, pořízení 

notového materiálu
540 500,0 270 500,0 50 180 000,0

39
Příbramský městský orchestr, 

z.s., Příbram (IČ: 03544338) 
Z melodie do melodie aneb od Bacha po Vlacha

hudební aranţmá, cestovné, věcné dary pro účinkující (květiny, drobné upomínkové 

předměty), zajištění zvuku, finanční odměny pro hosty, sólisty, dirigenty a moderátory, 

provozní náklady (kancelářské potřeby, bankovní poplatky, tiskové náklady k vedení 

agendy, benzín, administrativní poplatky a pozvánky na akce)

95 000,0 76 000,0 80 50 000,0

40
Rakovnicko - Protivínská 

dráha, Příbram (IČ: 22676040)
Den ţeleznice v Příbrami 2015

náklady na zapůjčení, dopravu a zajištění provozu ţelezničních vozidel pouţitých při 

zvlášních vyhlídkových jízdách (pronájem vozidel, poplatky za pouţií ţelezniční 

dopravní cesty a přidělení její kapacity, pohonné hmoty a nutné provozní kapaliny, 

náklady na zapůjčení a dopravu kolejové šlapací drezíny, náklady na zapůjčení 

(pronájem) ţelezničního nákladního vozu (mobilní pódium), náklady na prezentaci 

akce, výroba, tisk a výlep plakátů, výroba a tisk pozvánek a propagačních letáčků, 

inzerce akce, kopírování souvisejících dokumentů, náklady na zajištění a zabezpeční 

pohybu návštěvníků akce, vyznačení přístupových tras a vyhrazených prostorů pomocí 

výstraţných bezpečnostích pásek, zábran, vývěsek a dopravních značek, výroba 

pamětního razítka, výroba pamětních jízdenek

25 000,0 14 000,0 56 14 000,0

41

Římsko katolická farnost 

Svatého Jakuba Staršího 

Příbram (IČ: 18609325)

Celoroční společenská a kulturní činnost farnosti

propagace aktivit (zakoupení bannerů, tisk materiálů, výlep), kancelářské potřeby 

(tonery, papír), program pro děti (příprava soutěţí, odměny do soutěţí - psací a 

výtvarné potřeby, kreativní materiál, dětské hry, sladkosti, drobné upomínkové 

předměty), tvorba webových stránek

39 000,0 22 000,0 56 10 000,0

42

Salamandr občanské sdruţení 

pro práci s dětmi a mládeţí, 

Příbram (IČ: 66326061)

LETOKRUHY 2015
částečná úhrada při nákupu nového vybavení a pomůcek na výtvarnou a hudební 

činnost, pronájem prostor a pozemků na akce, doprava
498 000,0 45 000,0 9 45 000,0

43

Sbor dobrovolných hasičů 

Březové Hory, Příbram (IČ: 

42731267)

Běh do Svatohorských schodů 2015
věcné ceny, pronájmy, honoráře, kancelářské potřeby, nákup PHM, grafické 

zpracování a výroba plakátů a diplomů, výlep plakátů, výroba roll-upu, zdravotní dozor
92 600,0 53 600,0 58 0,0

44

Sbor dobrovolných hasičů 

Příbram 1, Příbram (IČ: 

42731925) 

Jednorázové a opakující se akce kulturní a 

společenské činnosti
nákup 7 ks vycházkových stejnokrojů 31 000,0 24 800,0 80 0,0
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Náklady 
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45

Sdruţení občanů a přátel 

Zdaboře, Příbram (IČ: 

71284273)

Vydávání občasníku Zdabořský zpravodaj, 

shromaţďování podkladů, tisk a distribuce. Vedení 

kroniky Zdaboře, dokumentace pro kroniku.

spotřební materiál (papír, náplň tiskárny a kopírky, kancelářské potřeby, desky, obaly), 

úhrada za externí práce (tiskařské a vazačské), dokumentace (fotografie, tiskoviny, 

publikace), zpracování podkladů (přepis do počítače, zpracování pro tisk, korektury, 

třídění a zakládání příloh kroniky, distribuce zpravodaje do všech domácností a 

podnikatelským subjektům v obvodu)

20 000,0 16 000,0 80 16 000,0

46
Slezák František, Příbram 

(FO)

Autorská výstava Františka Slezáka – galerie 

města Sušice na téma  Boţská komedie a Elegie z 

Duina

technické a organizační zajištění akce (cestovní náklady, tisk pozvánek, tisk plakátů, 

fotodokumentace, ubytování)
15 200,0 10 200,0 67 10 000,0

47

Společnost občanů a přátel 

Březových Hor, Příbram (IČ: 

70898693)

Celoroční činnost -Společnost občanů a přátel 

Březových Hor

Březohorské střípky - příprava tisku (materiál, barva, papír, fotodokumentace), 

distribuce, Slivice-Březové Hory 2015, organizační zabezpečení, propagace, pojištění 

akce, doprava, ozvučení akce, dokumentace, historický hornický kříţ (očištění, 

odstranění starých nátěrů, výroba nových komponentů a jejich osazení, nátěrové 

hmoty, doprava, úprava okolí kříţe), společenské akce (květiny k pomníkům, 

pamětním deskám a hrobům), propagační materiály

90 000,0 72 000,0 80 50 000,0

48
SPOLEK PRAŢSKÉ ULICE, 

Příbram (IČ: 22742824)

Propagace historické části Příbrami, včetně 

obnovení tradice Praţské ulice, jako 

společenského a kulturního centra města

Dětské letní slavnosti, Zpátky do školy s úměvem anebo den plný zábavy pro děti a 

rodiče, Oslavy Adventu (pronájmy, honoráře účinkujícím, ceny do soutěţí, propagace, 

náklady na energie, autorské poplatky, pronájmy kostýmů)

170 000,0 85 000,0 50 50 000,0

49
Spolek Prokop Příbram, 

Příbram (IČ: 47074337) 
SPOLEK PROKOP PŘÍBRAM 2015

úhrada honorářů, pronájmů (pódia, kočáry, koně, tech. vybavení), propagace (výroba 

plakátů, výlep plakátů, inf. broţury, odznaky, sdělovací prostředky, inzerce, tisk), 

údrţba kostýmů (šití,opravy), ozvučení, věcné ceny (ceny do soutěţí na Čarodějnice a 

Dětský den), údrţba památek, doprava a ubytování

365 000,0 237 500,0 65 120 000,0

50
Spolek Třemošná v Orlově, 

Příbram (IČ: 47071613)

Kulturní a společenské akce pro děti, mládeţ a 

dospělé

odměna knihovnice, odměna kronikářky, materiál pro psaní kroniky, materiál pro 

tvořivá odpoledne v knihovně, propagace, plakáty, zprostředkování hudby, pronájem 

sálu, odměny pro děti, zajištění divadelního vystoupení pro děti, kancelářské potřeby, 

telefonní kupony, věcné ceny do soutěţí, odměna správce sítě

41 400,0 25 000,0 60 10 000,0

51
Spolek ve čtvrtek, Příbram (IČ: 

22821465)
SPOLEK VE ČTVRTEK

návrh, tisk a výlep plakátů, pronájmy sálů, ozvučení, aparatura, propagace (reklama, 

tisk, správa webu), kancelářské potřeby
95 000,0 30 000,0 32 30 000,0

52
Sport Action s.r.o., Chomutov 

(IČ: 25407449)

NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ SPORTOVEC ROKU OKRESU 

PŘÍBRAM
moderátor, zvuk, osvětlení, projekce, produkce 95 835,0 30 000,0 31 0,0

53

Střední průmyslová škola a 

Vyšší odborná škola, Příbram 

II, Hrabákova 271, Příbram 

(IČ: 61100234)

HORNICKO – HUTNICKÉ TRADICE

organizace a technické zajištění Lišáckého večera, hornického večera Skok přes kůţi 

(pronájem sálu a techniky, ozvučení, multimediáilní zajištění večera - kamery, přenos 

obrazu, projekce, materiální zajištění jednotlivých zkoušek, výzdoba sálu), doplnění 

dobových kostýmů, hornickcýh uniforem, jejich oprava a čištění, doplnění hornických 

relikvií (kanahy, švancary)

60 000,0 20 000,0 33 20 000,0

54

Středočeská společnost pro 

múzické vzdělávání, Praha 6 

(IČ: 24775517)

Koncert váţné hudby na Svaté Hoře v Příbrami 

18.7.2015
doprava, propagace, plakáty, výlep plakátů, varhanní spolupráce 10 000,0 5 000,0 50 5 000,0

55

Svaz tělesně postiţených v 

České republice, o.s., místní 

organizace č.2 Příbram, 

Příbram (IČ: 72052643)

Celoroční činnost organizace Svazu tělesně 

postiţených MO č. 2 Příbram v r. 2015

podpora pěveckého souboru (zajištění nákupu oděvních doplňků, materiálu na psaní a 

rozmnoţování textů, nákup počítačových doplňků a materiálu pro tiskárnu, nákup 

věcných cen, cestovné), podpora divadelních a koncertních představení na území 

města Příbram (nákup vstupenek, zakoupení permanentních vstupenek "S" do Divadla 

A. Dvořáka Příbram)

44 000,0 16 000,0 36 10 000,0
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56
Šmolík Pavel, Příbram (IČ: 

00927201) 

Celoroční kulturní činnost Komorního sboru a 

Příbramské filharmonie
honoráře, nájemné, pronájmy, doprava 315 000,0 205 000,0 65 100 000,0

57
Štěpánek Petr, Příbram - Brod 

(FO)
Zaţij Brod 2015 - kulturní akce v Brodě u Příbrami nákup dárků pro děti a mladé, drobné občerstvení, kancelářské potřeby, tisk plakátů 29 000,0 9 500,0 33 9 500,0

58
Urban Josef, Ţebnice, p. Plasy 

(FO)
Politický vězeň P. Josef Hynek

grafická příprava a tisk broţury (jazykový korektor, grafická příprava, předtisková 

příprava, tisk)
80 000,0 59 000,0 74 50 000,0

59 Vopička Jan, Příbram (FO)

Kulturní akce pořádané Místní radou ČRS 

společnosti v Příbrami. 1) 17. ročník festivalu 

mezinárodní přehlídky dětských a mládeţnických 

pěveckých a tanečních souborů Příbram 2015. 2) 

zabezpečení účasti a reprezentace města Příbrami 

na soutěţích a přehlídkách

nájemné, propagace, poštovné, ceny, květiny, cestovné, doprava, dary, vstupné, 

pozvánky, tisk plakátů
91 000,0 59 000,0 65 50 000,0

60

Waldorfská škola Příbram - 

mateřská škola, základní škola 

a střední škola, Příbram (IČ: 

42731259)

Vánoční betlém pro Příbram 2015
nákup materiálu, elektrického ručního nářadí, řezbářských dlát, seker, řezbářských 

teslic
31 350,0 25 080,0 80 15 000,0

61

Základní škola, Příbram VIII, 

Školní 75, Příbram (IČ: 

42730422)

Ţák roku a Talent roku diplomy, materiály (papír, kopírování, fixy), věcné ceny 30 000,0 24 000,0 80 0,0

62

Základní umělecká škola, 

Příbram I, nám. T. G. 

Masaryka 155, Příbram  (IČ: 

68997841)

Cyklus vzdělávacích seminářů v uměleckých 

oborech 2015

honoráře lektorům a umělcům, propagace, dokumentace (foto, video) akcí, pronájmy 

prostor
20 000,0 15 000,0 75 10 000,0

63 Záruba Josef, Příbram (FO) Hornická dechová hudba Březohorka honoráře, doprava, údrţba hornických stejnokrojů, údrţba hudebních nástrojů, telefony 12 100,0 8 107,0 67 8 000,0

8 980 215,0 3 909 410,0 2 180 500,0

Zpracovala: V. Šťastná, OŠKS

CELKEM
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