
Žádosti o finanční podporu na r. 2015  

Oblast: Vrcholový a výkonnostní sport
(z rozpočtu města lze podpořit max. 80 % uznatelných nákladů vynaložených na projekt)

v Kč v %

1
1.FK PŘÍBRAM, a.s.                      

IČ: 28410491

Sportovní činnost, organizování sportovních 

soutěží.

zajištění provozu sportovních ploch, technického zázemí, budov a areálu včetně odměn a energií, 

sportovní vybavení včetně pomůcek, doprava, soustředění, metodická činnost, odměny trenérů, 

poskytování sportovní činnosti, ubytování, pitný režim, výživa, vyšetření, testy, lékařské služby, 

fyzioterapeutické, regenerační, masérské služby, odměny rozhodčí, materiální vybavení, pronájem umělé 

plochy

13 800 000 11 040 000 80 4 688 000

2
Cykloklub Příbram, o.s.                   

IČ: 48954021
Celoroční činnost mládežnických družstev

pronájem hal a nebytových prostor, sportovní oblečení, velomateriál, ubytování na závodech, nevratné 

startovné, tréninkové kempy, údržba vozového parku, odměny trenérů, pohonné hmoty, věcné ceny
3 277 000 1 500 000 45 588 000

3
Černý Jan, Příbram                                             

fyz. os.

Cesta Jana Černého za titulem mistra světa v 

rally - část 2015.
částečná úhrada pronájmu závodního vozu, fyzická a psychická příprava jezdce 9 939 836 1 789 170 18 0

4
Kuchařík Vladimír, Příbram, fyz. 

os.

Provoz a zabezpečení v serialu 8 závodů v 

přeboru ČR silničních motocyklů v kat. mini GP 

80 jun. a Jawa RS 50

nevratné startovné, tréninkové 200 000 20 000 10 16 000

5

PLAVECKÝ KLUB PŘÍBRAM 

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ                                              

IČ: 18608213

Podpora sportovců zařazených do užšího 

celorepublikového výběru a reprezentace ČR.
cestovní výdaje, sportovní materiál pro střelbu, šerm, plavání, běh 30 000 10 000 33 0

6
Powerlifting klub Takis Příbram                                 

IČ: 01185811
Podpora mládeže v silových disciplínách vybavení pro trénink a závody, nevratné startovné 97 500 25 000 26 20 000

7
Volejbalový klub Příbram o.s.                                                                        

IČ: 01832158
S vlastními odchovanci na volejbalový Olymp!

pronájem sportovišť, nájemné za pronajaté prostory včetně energií pronajatých od SZM Příbram, 

pronájem nebytových prostor a energie s tím spojené, odměny trenérů, odměny rozhodčích, ubytování, 

cestovní výdaje, nevratné startovné, zdravotnická péče (vitamínové programy, tejpy, bandáže, 

rehabilitace), sportovní náčiní, ceny a odměny vítězům, vybavení sportovců (obuv, dresy, tepl. soupravy, 

trička), sportovní licence, poštovné, prádelna, kancelářské potřeby, zápisy ČVS, plakáty, programy, 

ročenky, fotodokumentace, videodokumentace, výlep plakátů, bankovní poplatky, poplatky za telefon a 

internetové připojení, parkovné, IT technika a vybavení, záznamová a projekční technika, oprava 

techniky 

7 100 000 3 200 000 45 2 788 000

34 444 336 17 584 170 8 100 000
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