
Žádosti o finanční podporu na r. 2015  

Oblast: Rozvoj a údržba sportovišť
(z rozpočtu města lze podpořit max. 80 % uznatelných nákladů vynaložených na projekt)

v Kč v %

1
Auto klub Příbram v AČR                               

IČ: 70541418

Obnova vodorovného a svislého značení na 

DDH Příbram

zakoupení svislých dopravních značek včetně sloupků, výkopové a betonářské práce včetně 

materiálu, opravy automatiky semaforu
27 000 21 000 78 0

2
SK SPARTAK Příbram                                

IČ: 61904899
SK SPARTAK Příbram - areál

správa areálu, provozní náklady, drobné opravy, nátěry, sedačky, energie, vodné, regenerace UMT, 

úklid sněhu, regenerace pískového hřiště, zavlažovací zařízení - rekonstrukce, opravy a úpravy 

budov - WC, sklad, restaurace a klubovna

1 320 000 720 000 54,5 0

3
Šedivý Tomáš, Bc., Příbram                                    

IČ: 87470870
Zkvalitnění zázemí pro návštěvníky Padáku

nákup materiálu - dřevo, trámky, latě, spojovací materiál, barva, terénní úpravy, zajištění přívodu 

elektřiny, pořízení herních prvků (házedla, sedadla, prolejzátka, boby, jezdící kola)
76 000 38 000 50 0

4

Tělocvičná jednota SOKOL 

Příbram                                           

IČ: 42726077

Opravy v příbramské sokolovně

1. Opravy šaten, zásahy proti vlhkosti, opravy omítek, oprava a údržba podlahy, malování, zastínění 

malého sálu,                                                                                                          2. Oprava a nátěr 

fasády čelní stěny Sokolovny,                                                   3. Demolice plotu, rekonstrukce 

schodiště, rekonstrukce osvětlení

1 140 000 305 000 27 300 000

5

TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA 

BANÍK PŘÍBRAM                                                          

IČ: 00664502

Dokončení výstavby sociálního zařízení ke 

hřištím na plážový volejbal

Dostavba a uvedení do provozu šaten a sociálního zařízení ke kurtům na volejbal (dokončení fasády, 

vnitřní vybavení sociálního zařízení, podlahy, vnitřní omítky a obklady, nátěry)
700 000 550 000 79 300 000

6
TJ AMASOMA Příbram                                 

IČ: 18608671

Rozvoj sportovního areálu TJ AMASOMA 

Příbram

zpracování dokumentace pro územní řízení a stavební povolení vč. poplatků a náklady na výstavbu 

areálu a budov dle dodaných položkových rozpočtů celého projektu - viz příloha k žádosti
12 457 589 9 872 589 79 0

15 720 589 11 506 589 600 000

Zpracovala: Stanislava Walenková
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