
Žádosti o finanční podporu na r. 2017  

Oblast: Činnost sportovních organizací
schváleno ZM dne 27.03.2017, č. usn. 691/2017 

(z rozpočtu města lze podpořit max. 80 % uznatelných nákladů vynaložených na projekt)

v Kč v %

1
Bruslařský klub Příbram                                            

IČ: 47071371

Sportovní činnost Bruslařského klubu 

Příbram v roce 2017

pronájem ledové plochy a prostor Zimního staionu, odměny 

trenérů, doprava, cestovné
800 000 250 000 26 121 481

2
Golf club Příbram, spolek                                               

IČ: 01223941
Činnost mládeže 2017

nájemné, cestovné (doprava na soustředění a závody), sportovní 

materiál, údržba driving range 
100 000 80 000 20 20 467

3
Judo klub Kodokan,                                         

IČ: 70703809
Judo klub Kodokan

sportovní vybavení, soutěž (doprava, ubytování), startovné na 

soutěžích, závodní licence
158 000 79 000 50 11 884

4
"JUDO Příbram"                                                      

IČ: 48954985
JUDO Příbram - podpora činnosti

nevratné startovné, závody a soustředění (doprava, 

ubytování),nákup sportovního vybavení a oblečení, náklady 

spojené s převozem tatami, semináře pro trenéry 

830 000 550 000 66 148 550

5
Klub tanečního sportu - Příbram                                              

IČ: 67676162

Činnost mládeže Klubu tanečního sportu - 

Příbram

nájem sálů, soustředění (doprava, ubytování), odměny trenérům, 

poplatky za schválení ČSTS, licence klubu a členů ČSTS, 

spotřební materiál (tonery, kancelářský papír, paír na tisk 

diplomů)

191 900 49 100 74 49 100

6
Pankration gym,z.s.                                                          

IČ: 22890378
Podpora činnosti sportovní organizace

nájemné, soustředění (doprava, ubytování), závody (doprava, 

ubytování), nevratné startovné, tréninkové pomůcky (lapy, pytel, 

bloky, závaží, medicinbal), tréninkové vybavení (bandáže, 

boxerské rukavice, chrániče)

190 000 57 000 30 36 312

7
Plavecký klub Příbram, z.s.                                          

IČ: 18608213
Sportovní činnost mládeže v plavání

nájemné sportovišť, účast na závodech a výcvikových táborech 

(ubytování), nevratné startovné, materiální vybavení sportovců, 

doprava na sportovní soutěže, odměny trenérů a cvičitelů, režijní 

náklady

1 950 000 300 000 15 261 448

8
POTÁPĚČI ATOL                                                    

IČ: 22842853
Činnost mládeže pronájem plaveckých drah v Aquaparku Příbram 83 200 41 600 50 41 600

9
Powerlifting klub Takis Příbram                      

IČ: 01185811

ČINNOST SPORTOVNÍCH ORGANIZACÍ 

2017

tréninkové vybavení (opasky, závodní dresy, vzpěračská obuv, 

bandáže, křída proti skluzu), nevratné startovné na soutěžích, 

soutěže (doprava, ubytování), pronájem tělocvičny a používaného 

nářadí

126 000 70 000 56 25 749

10
Příbramské mažoretky o.s.                                         

IČ: 22606998

Podpora soutěžního týmu Příbramských 

mažoretek

doprava na soutěže, startovné, pořízení kostýmů, taneční iobuvi a 

sportovního náčiní
475 000 70 000 15 70 000

11
SK SPARTAK Příbram, spolek                                       

IČ: 61904899
SK SPARTAK Příbram - mládež 2017

příprava a regenrace hřišť a UMT, energie, lektoři, sportovní 

testy, masérské a zdravotní zabezpečení, míče, dresy, věcné 

ceny

1 500 000 900 000 60 216 553
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12

Sportovní klub Aerobic Oxygen 

Příbram, z.s.                                                 

IČ: 22835679

Podpora SK Aerobic Oxygen Příbram v 

roce 2017

registrace závodníků a klubu, nevratné startovné, soustředění 

(doprava, ubytování), závodní dresy a obuv, sportovní oblečení, 

závodní hudba, náklady na Mistrovství Evropy

373 210 223 926 60 95 072

13
SK Sporting Příbram, z.s.                                           

IČ: 26641658
Činnost SK Sporting Příbram v roce 2017

pronájem tělocvičny a sportovišť, energie, sportovní materiál 

(sportovní potřeby a náčiní), odměny trenérům, poplatky
1 150 000 300 000 26 213 252

14
Tělocvičná jednota SOKOL Příbram                                        

IČ: 42726077
Činnost mládeže v Sokole Příbram

doprava, cestovní výdaje, koupě a opravy nářadí a náčiní, opravy 

a údržba cvičebních prostor, energie (max. 50 % poskytnuté 

podpory), revize nářadí a zařízení, odměny cvičitelů, ozvučení, 

moderování, videoprodukce a tisk programů a brožur, školení a 

povinné registrace, pronájmy tělocvičen, pronájem WC na 

jednotlivé akce, nákup cvičebních dresů, nevratné startovné, 

ubytování na závodech a soustředění, nákup medailí, cen a 

pohárů, úhrada služeb vztahujících se k činnosti, náklady na 

soustředění gymnastů, nákup hygienických a úklidových 

prostředků

3 544 000 1 000 000 26 584 296

15

TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA BANÍK 

PŘÍBRAM                                                                                

IČ: 00664502

Činnost mládeže v oddílech TJ Baník 

Příbram

nájem tělocvičen a sportovišť, cestovní výdaje, odměny 

rozhodčím a cvičitelům, nákup drobného sportovního vybavení, 

náklady na soustředění

770 000 600 000 78 320 207

16
TJ AMASOMA Příbram, z.s.                                           

IČ: 18608671
Softball mužů a dětí v Příbrami

úhrady trenérů, rozhodčích, nájemné, cestovní výdaje, vstupné 

pro děti v rámci tréninku na zimní stadion a aquapark, poplatek do 

soutěže ČSA, vstupní poplatky do turnajů, ubytování, nákup 

drobných sportovních potřeb

139 000 97 300 70 51 497

17
TJ Spartak Příbram                                                           

IČ: 42727065
Provoz oddílu házené v roce 2017

nákup drobných sportovních potřeb, vstupné, cestovní výdaje, 

pronájmy sportovišť, odměny trenérů, ceny do soutěží, ubytování 

na soustředění

435 250 275 250 63 102 995

18 Triatlon Team Příbram, z.s. Sportovní činnost mládeže v triatlonu
pronájem sportovišť, závody (doprava, ubytování), nevratné 

startovné, soustředění (doprava, ubytování), odměny trenérů a 

cvičitelů

319 000 150 000 47 42 254
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19
TTC Příbram, z.s.                                 

IČ: 48955469
Stolní tenis - TTC Příbram

pronájem tělocvičny, nevratné startovné na turnajích, míčky, 

odměny (poháry, medaile, diplomy), dresy, stůl, síťky, ukazatel 

skóre, ohrádky, drobné kondiční náčiní (švihadla, medicinbaly), 

záchytná síť na míčky, tréninková odrazová stěna

250 000 125 000 50 73 945

20 TC R.A.K., z.s. Podpora činnosti tanečního centra R.A.K., z.s. pronájem prostor 993 150 50 000 5 50 000

14 377 710 5 268 176 2 536 662CELKEM
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