
Žádosti o finanční podporu na r. 2017

Oblast: Vrcholový a výkonnostní sport

schváleno ZM dne 27.03.2017, č. usn. BBS.-2017

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

Gaim náklady VWBWWÚ'MM schwannom dno _ .
Žadatel Projekt Spontanous nákladů DMM * Kč 21.012017 Poznámka

“-

zajišténí provozu sportovních ploch a technického zázemí, energie (max. 50 %

1 FK PŘÍBRAM & S Sportovní činnost, organizování poskytnuté podpory), sportovní vybavení včetně pomůcek, doprava na zápasy,

. , . . . , , . soustředění (doprava, ubytování). metodická činnost. odměny trenérů. odměny

1 |Č: 28410491 mIStrOFSKYCh ISOUtěŽI mládeže v rozhodčím. poskytování sportovních služeb. ubytováni, výživa, vyšetření, testy. 12 050 000 4 000 000 33 3 750 000

oblasti kopane lékařské služby, ívzioterapeuticke, regeneracnt, masérské sluzby, materiální

vybavení

CK Přlb pronájem hal a nebytových prostor, velomaleriái, sportovní oblečení, nevratné

ram, 2.5. , , .. ... startovné. ubytování na závodech, tréninkové kempy. odměny trenérů. údržba

2 |Č: 48954021 Odd" mladeze CK Pribram vozového parku, věcné ceny, pohonné hmoty, zdravotní zajištění, pořadatelská 2 GSS 000 1 455 000 71 650 DUO

služba, rozhodčí, dopravní značení

- nevratné startovné. aerovleky. ubytování na závodech. doprava větroně a

startovné, soustředění a závody v ČR i v zahraničí (doprava a ubytování),

rla onova sezona pacenetrenln y a vstupno osportovnrc zarrzonl. p cetreneruaT'tl ' ' 2017 | "'lc 'cI 'h “' 'ra " 00000 20000 33 10000

íyzioterapeutů sportovni výbava. lékařské a rehabilitační výkony

Hokejový ktub HC Podpora m|ádežni5kého hokeje platba ledové plochy. doprava k utkáním, úhrady trenérům & rozhodčím.

. organizace zápasů [nájmy nebytových prostor, tvorba a údržba webových

5 Příbram HOKejOVÉhO „Ubu HC Příbram! spolek stránek, komunikačnínelefonni služby, reklamnípředměly HC Příbram), nákup 4 650 000 2 850 000 1 800 000

IČ: 47072741 v roce 2017 hokejových výstroj r, pronájmy tělocvičen. školení trenérů, I'roonoo trenérů

Provoz a zabezpečení v seriálu 8

, závodů v přeboru ČR silničních nevratné startovné. pohonné hmoty, náhradní díly & plantené tréninky 150 000 15 000 10 000

motocyklů v kat. Jawa 50 GP a Jawa

Komise

doprava. příprava jezdce (soustředěníl. tréninky. nákup závodního oblečení a "BMPDWČHÍE

Zdeněk POEÉČEk ME QUAD ochranné pomůcky, nákup pneumatik a spotřebního materiálu na provoz 750 000 450 000 podpořit. není

občanem města

... — .. nevratné startovné. úhrada licenci. doprava na zápasy. pořádání domacich

PŘÍBRAM BOBCATS Pudpora ,CIHI'TOSÍI mladeze zápasů (zdravotnický dozor, statistlky. video, pronajem audio systemu), nákup 1 202 000 900 000 ?5 350 000

IČ. 26551152 sportovního klubu Příbram Bobcats sportem.-m vybaveni (míče, dresy, chrániče). pronájem sportovišť

Tým Pážata Bruslařského klubu žadateljejíl

10 Bruslařský klub Příbram Příbram - Účast na republikových a nevratné startovné, doprava a ubytování na republikových a mezinárodních 200 000 150 000 75 3129512" v oblasti

IČ: 47071371 mezinárodních sportovních soutěžích soutěžích „onoma

V roce 2017 organizaci
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pronajem sportovišť, nájemné za pronajaté prostory vcetne energií pronajatých

od SZM Příbram (max. 50 % poskytnuté podpory), pronájem nebytových

prostor a energie s tím spojené (max. 50 % poskytnuté podpory). odměny

Volejbalový klub Příbram trenérů. rozhodčích. ubytování. nákiady na dopravu, pohonné hmoty. nevratné

Vl ními h \! n Í FI | , | V ' startovné, zdravotnická péče (vitamínové programy, tejpyr bandáže, masáže,

tt 2.3. S aSÍ Odc D a c a ve ija U V rehabilitace. regenerace), sportovní náčiní. os:-iva odměny vítězům, vybavení 3 885 000 3 108 000 80.0 2 400 000

|Č' 01832153 Olymp sportovců (obuv. dresy, tepl. soupravy, trička), sportovní licence. prádelna.

' kancelářské potřeby, zápisy, plakáty, programy, ročenky, fotodokumentace,

videodokumentaoe. výlep plakátů, organizace tuzemských, mládežnických

soutěži, soustředění a turnaje. poplatky za telefon a internetové připojení. IT

technika a vybavení, záznamová a projekční technika, oprava techniky

Účast na celém seriálu MČR, MS a

12 reprezentace ČR v závodě národů pohonné hmoty [na závody v CR a v zahraničí) 240 000 48 000 20,0 10 000

201 7

. materiálové vybavení (oblečení, sportovní nářadí. tretry. plavecká pomůcky.

13_ Podpora příbramského reprezentanta běžecká obuv), swstfeděníatréninky (prace trenéra. fyzioterapeuta, vstupné 00 000 30 000 50 10 000

WZ. 05. V triatlonu bazén, posilovny, sportovní areály), doprava na soustředění a závody

(pohonné hmoty. jízdenky). ubytování na závodech, nevratné startovné
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