
Žádosti o finanční podporu na r. 2017

Oblast: Jednorázové sportovní akce

schváleno ZM dne 27.03.2017, č. usn. 69012017

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

Výše požadovaní _

.. . . „maloa— WM...

___-mm m" "“*““

1“ FK Příbram, fotbalová Prezentace mládežnické kopané a 5 hwl“ byt ' ' 'ča t 'k' a a ' tě ' od é- nlem rlse.u oyanlu snlu.ornnyzaumls nl. rnny

1 Iagaggg-IQIĚ'QÍŽ' města PřÍbI'GI'TI rozhodčím, dokumentace akce 80 000 40 000 30 000

-, . . . .. . .. .. .. poháry a ceny pro soutěžící, pronájem areáiů. pohonné hmoty,

2 pšto HUD Pribram V AČR Automobiloya orlentacni SGUÍŽZ O tiskoviny a itineráře. výroba & výiap plakátu. zápůjčky. ozvučení, 43 500 18 000 41

I . ?0541418 putovni pohar mesta Pribrami „oplatka nápmé do „máma kancelářské potřeby

.. .. . . .č [, d'|,dě hath,ŠátI-<,k|láh,íéta'íí

Brdonos 2.5., IČ: 01546481 5. detsky duatlon Brdonos PodleS| E54 000 I 30 000 -

B | řsk , kl !) Příb pronájem ledové plochya prostor Zimního stadionu Příbram po

MS a 3; U ram ... . dobu trvání soutěže. odměny a cestovné pro rozhodčí dle

4 |Č: 47071371 Prlbram5ky Kahan 201? platných sm eníc Českého krasobrusiaís keho svazu vecne ceny 160 000 5D 000 31 40 000

pro závodníky (poháry. medaile, květiny)

materiál na stavbu překážek, materiál na zabezpečení trati,

Cl rt B d | technická zajištění (pronajem časomíry. vysílaček. stanů. LED

eve OH OH spo . S r.o. . obrazovky, podia, ozyučenL osvětlení), propagace (tisk plakátů,

5 IČ: 27595313 Downtown Přlbram 2017 inzerce ori-I'ina. tištěná. zpracovanigrann distribuce letáků, 45? 000 180 000 39 mm

billboardy. bannery). honorář pro moderátora akce).

fotodokumentace & videodokumentace

CK Příbram, 2.3. C H“ ti ká h'b' zdravotní zajištění. odměny rozhodčím a pořadatelské službě. 133 000 49 000 35 20 000

IČ: 48954021 Y B C ex ' ICE dopravní značení. ceny

žádost

FC VÍŠňOVá _. _ . . . nezískala

? |Č' 67676481 Gold Cup pronaiem sportovní halyy Přibraml. pohary. medaile, ceny 9 500 7 530 minimální počet

.

bodů

„ ' pronajem sportovní haly, pronájem podia, ozvučení a osvětlení,

_ POháIÍOV'á SOUtěZ 'U' naturálm poháry. medaiíe. ceny pro soutěžící. propagace akce [tisk a ŽÍD 000 BU DOU- SD 1D 000

fyz. os. kulturistice výlep plakátů), nákup a potisk triček

. , „. Organizace sportovních turnajů

"ÉÉĚÉŠÉ HC Pr'h'am pro mládež spolku HC Příbram i: platba ledové plochy. úhrady rozhodčím, věcnéceny 104 000 60 000 40 mm

' roce 2017

TOUR CYKLOPOU-Í. 2017 ceny pro spalovna. výroba plakátů. ubytovaní. cestovní naklady
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Výše požadovaní _

.. . . tmpoo_ woman

___-mu =“" "“*““

ll _ MČSR y silovém trojboji 2017 Pronájem “a'“ medai'e- “má“ ““na W'ammm' OSB 120 000 za 50 000
fyz. os.

desky)

JU D0 Příbram pronájem sportovní haly, mantinelů & koberců. ozvučení akce.

12 IČ“ 48954985 Turnaj JUDO Příbram odměny rozhodčím, zdravotnicky dohled. nákup medailí. nákup 85 000 50 000 59 20 000

. pohárů

_ - poplatky za schválení ČSTS, pronájem sálů na soutěže. odměna

13 KIUb tanečního sportu Příbram Čtětň SOUtěŽe pořádané KTS sekretariátu soutěži, hudební doprovod. medaile, ceny. spotřební 180 000 40 000 22 20 000

|Č3 57675152 Příbram V roce 2017 material (tonery, kancelářský papír, tisk diplomů)

Olympijský běh V Příbrami 2017 zajištění trasy (zábory. zdravotníci. ozvučení). pronájem stánku.

14:(Zlmčník) tiSk letáku, ceny pro Vítěze 95 000 10 000 11

15 Plavecký klub Příbram. 2.5. 23 Č 1 Př'b . | á . nájemné bazénm časomíra, rozjiodúL diplomy a ceny pro 44 500 5? 20 000

IČ: 13608213 . cena rn S a | raml V p av F|| závodníky

Powerlifting klub Ta kis Příbram Jednorázové akce - Pořádání pronájem prostoru k soutěžím. pronájem nářadí. nákup cen.
15 _ , ., . 28 000 'ř1 10 000

lČ: 01185811 soutezi na uzemi mesta Příbram Hamad? Spolaně 5 fek'ř'mou soutěže 20 000

Příbramská mažoretky 2.5. Mistrovství ČR mažoretek - prorkěliem haly ozvučení odměna moderátorovi odměny
17 ' . '. ' ' ' ?2 000 1 21

IČ: 22606998 oblastní kolo d'PPml'- medal—9 5 000

Sbor dobrovolných hasičů Březové . . „ věcné ceny, pronájmy, honoráře. kanoelářaké potřeby, nakup

18 Hory Bůh do Svatohorskych SChOdLi pohonných hmot. grafické zpracování a vyroba plakátů a 92 500 53 600

lČ: 42731257 2017 diplomů. vylep plakátů, vyroba Roll — tipu. zdravotní dozor

.„ příprava sportovních ploch, úklid sněhu (zimní turnaj), energie,

< organizátorům

zajišlění prostoru a zázemí jednoliivych závodů, zdravotní

' - služba. nájem, moderátor a zvukař, ohodnocení rozhodčích a

20 ĚK lgžéglěgříbmm' 2.5. _Brl'l-ClSlky bFĚ'Ž'lÍCky pěrárk2g17'l zpracováni výsledků, věcné a finanční odměny závodníkům, 800 000 200 000 25 100 000

- "al on rl ram, &SI Učil on diplomy, medaile, propagace, služby spojené ; pořádáním

závodů. medializace serialu

< <“ » - - » - » < nakup sportovních potřeb a náčiní (medicinbaly, házecí rakety),

- techniky (stopky. pasma)
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- - - - - - - “íklady prvých" podpory “Schválenem-dne - ..

žadatel Prajem Specifikace nákladů \rKč u" 27.03.2017 Poznámka

Tapie HOCkey CIUb STIGAÚGAME MlSerVSÍVÍ republiky 201? Ve Stiga pronájem hracího satu, doprava hracích ploch a materiálu
22 Př|bram z S 4-2 500 30 000 71

" ' ' " (pohonné hmoty). nákup dresů. pohárů a věcných cen

IČ“ 61099732 ham“

Těloc 'č á 'ed ola SOKOL . .

V' “ l n 23. ročník Memoriálu Bedřicha výroba tričekspotiskem. výšivka ne trička, moderování a

23 Příb 43 400 20 000
lČ ;;;nZBOTT Šupčika pronájem aparatury, poháry a ceny, Hsk diplomu

.. . pronájem sálu, výroba a pronájem billboardů, výroba a distribuce

- - - - _ - odměny rozhodčím. náklady na úpravu sportovišť (pohonné

- hrací míče)

, -' pronájem sportovišť, odměny rozhodčím, zajištění zdravotních

2? Triatlon Team Pribram, z. &. Aquatlon Příbram služeb. organizacni zail'šténi závodu lozyuooni závodu. zaiištěni 55 ooo 27 000 48

|Č< 04502205 sta dovnicn čísel). finanční odměny pro sportovce, věcné ceny

Žádost

vyřazena —

Oslava 50 let od založení Odboru t _ d , eh t | ,d en "ale Pinč

.. . . . ceny na umele, ary pro vyznamn os y. zapaoonl r y na a ronlc y

29 fyz. os. Pratel Sláma Praha - od bocka kuželkáml muzikant. doprava pro hosty 1? 000 10 000 58 podaná a

Pribram nesplňuje

podmínky

programu
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