
Žádosti o finanční podporu na r. 2016  

Oblast: Činnost sportovních organizací 
(schváleno v ZM dne 22.02.2016, č. usnesení 392/2016/ZM)

v Kč v %

1
Bruslařský klub Příbram                                            

IČ: 47071371

Činnost mládeže Bruslařského klubu 

Příbram v roce 2016

nevratné startovné, náklady školení, cestovní výdaje, 

odměny rozhodčích, trenérů a cvičitelů, vybavení 

sportovního zařízení, nákup, revize a opravy sportovního 

náčiní, úhrada nájemného v pronajatých prostorách

750 000 200 000 26 155 738

2
"JUDO Příbram"                                                      

IČ: 48954985
JUDO Příbram - podpora činnosti

nevratné startovné, účast trenérů na seminářích a kurzech 

pro zvýšení kvalifikace, cestovné spojených s účastí 

trenérů na soutěžích a soustředěních, převozem tatami, 

apod., ubytování a trénink na zimních a letních 

soustředěních, ubytování trenérů na vícedenních soutěžích 

a seminářích, nákup drobného sportovního vybavení, 

nákup jednotných klubových teplákových souprav, triček a 

bund pro trenéry a závodníky, nákup závodních kimon pro 

nejlepší závodníky, drobné opravy a nákup vybavení do 

tělocvičny

770 000 434 500 56 136 066

3
Klub tanečního sportu - Příbram                                              

IČ: 67676162

Činnost mládeže Klubu tanečního 

sportu - Příbram

nájem sálů na trénink, soutěže a soustředění, odměny 

trenérům, ceny a medaile do soutěží, poplatky za schválení 

soutěží, porota, sčitatelé, odborný dozor, sekretariát, 

hudební doprovod, spotřební materiál

189 500 49 000 26 49 000

4
Pankration gym,z.s.                                                          

IČ: 22890378
Podpora sportující mládeže

nájem tělocvičny, příprava závodníků pro regionální, 

národní i mezinárodní soutěže, ubytování, nákup 

tréninkových pomůcek, údržba tělocvičny (obnova koberců, 

úklid, vymalování)

150 000 60 000 40 0
Nesplněny podmínky - podali 

žádost  v jiné oblasti podpory

5

PLAVECKÝ KLUB PŘÍBRAM 

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ                                      

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

1 419 807 150 000 11 150 000

6
POTÁPĚČI ATOL                                                    

IČ: 22842853

Činnost mládeže o.s. POTÁPĚČI 

ATOL
pronájem plaveckých drah v Aquaparku Příbram 86 800 43 400 50 43 400

7
Powerlifting klub Takis Příbram                      

IČ: 01185811

ČINNOST SPORTOVNÍCH 

ORGANIZACÍ 2016

vybavení pro trénink a závody (opasky, závodní dresy, 

vzpěračská obuv, bandáže, křída proti skluzu), nevratné 

startovné, pohonné hmoty, ubytování, doprava na závody, 

odměna trenéra 

126 000 70 000 56 20 492

8
Příbramské mažoretky o.s.                                         

IČ: 22606998

Podpora soutěžního týmu 

Příbramských mažoretek

materiální zajištění - obuv, pom-pom, kostýmy, doprava, 

nevratné startovné, účast na Mistrovství světa
390 000 40 000 10 40 000

9
SK SPARTAK Příbram                                       

IČ: 61904899
SK SPARTAK - Činnost mládeže

organizační práce, doprava, přípravy hřišť a zázemí, 

odměny trenérů a rozhodčích, energie, voda, topení, 

stočné (max. 50 % poskytnuté podpory), sportovní 

pomůcky, nájemné

1 604 000 704 000 44 231 148
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10

Sportovní klub Aerobic Oxygen 

Příbram, občanské sdružení                                  

IČ: 22835679

Podpora SK Aerobic Oxygen Příbram 

v roce 2016

závodní dresy, nevratné startovné, registrace závodníků u 

Českého svazu aerobiku, závodní obuv, soustředění, 

závodní hudba

473 650 284 190 60 167 213

11
Sportovní Klub Sporting Příbram                                    

IČ: 26641658

Činnost SK Sporting Příbram v roce 

2016

sportovní materiál, doplňky výživy, odměny trenérům, 

doprava na soutěže, pronájmy sportovních ploch
600 000 200 000 33 200 000

12
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, náklady na výběrová řízení dle zákona o 

výběrovém řízení

2 708 000 1 000 000 37 829 508

13

TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA BANÍK 

PŘÍBRAM                                                                                

IČ: 00664502

Sportovní činnost dětí a mládeže TJ 

Baník Příbram

nájem tělocvičen a sportovišť, cestovní výdaje, odměny 

rozhodčím a cvičitelům, nákup drobného sportovního 

vybavení, náklady na soustředění

800 000 600 000 75 420 492

14
TJ AMASOMA Příbram                                           

IČ: 18608671
Softball mužů a kadetů 

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

134 000 93 800 60 0
Nesplněny podmínky (příspěvková 

povinnost člena nižší než 800,- Kč 

na člena mládeže za rok).

15
TJ Spartak Příbram                                                           

IČ: 42727065
Činnost v oblasti sportu - házené

nákup drobných sportovních potřeb, vstupné, cestovní 

výdaje, pronájmy sportovišť, odměny trenérů, ceny do 

soutěží, ubytování na soustředění

190 000 150 000 79 93 443

10 391 757 4 078 890 2 536 500

Zpracovala: Stanislava Walenková, OŠKS

CELKEM


