
Žádosti o finanční podporu na r. 2018  

Oblast: Činnost sportovních organizací 
(z rozpočtu města lze podpořit max. 80 % uznatelných nákladů vynaložených na projekt)

v Kč v %

1

Auto klub Příbram v AČR 

Mariánská 146                  

Příbram VI-Březové Hory         

261 01                                           

IČ: 70541418

Podpora činnosti Auto 

klubu Příbram v AČR

pronájem prostor, náklady na nákup cen a pohárů, 

kancelářské potřeby (papír a tonery do tiskáren), odměna 

lektorům soutěží

200 000 30 000 15% 0

Nebude 

zařazeno do 

dotačního 

řízení, žádost 

neodpovídá 

zadání 

programu.

0

2

Bruslařský klub Příbram 

Legionářů 378                         

261 01 Příbram VII                                              

IČ: 47071371

Činnost mládeže 

Bruslařského klubu 

Příbram v roce 2018

pronájem ledové plochy a prostor zimního stadionu, 

odměny trenérů oddílů dětí a mládeže, úhrada nákladů na 

dopravu dětí a mládeže včetně nutného doporovdu na 

závody a soustředění, propagace (tisk a výlep plakátů a 

programů), kancelářské potřeby, náklady na kopírování

800 000 250 000 31% 103 009 103 009 103 009

3

FBC Příbram, z.s.                  

Petra Bezruče 170                   

261 01 Příbram IV                                         

IČ: 26637201

Profilace a rozvoj 

florbalového oddílu 

FBC Příbram

pronájem sportovní haly, nevratné startovné, nákup 

tréninkových pomůcek (hokejky, rozlišovací dresy, míče, 

balonky, kompenzační pomůcky), sportovní oblečení 

(dresy, teplákové soupravy, trička), certifikované 

florbalové branky, licence za soupisku pro sezonu 2018, 

odměna rozhodčím

190 000 100 000 53% 100 000 100 000 100 000

4

Golf Club Příbram, z.s.     

Žižkova 660                               

261 01 Příbram II                                            

IČ: 01223941

Činnost mládeže 2018

pronájem sportovních hal a sportovišť pro tréninky dětí a 

mládeže, údržba driving range, nákup sportovních potřeb 

pro oddíly dětí a mládeže, úhrada nákladů na dopravu dětí 

a mládeže včetně nutného doprovodu na závody a 

soustředění

130 000 100 000 77% 19 130 19 130 19 130

5

JUDO Příbram, z.s.             

Žežická 193                                             

261 01 Příbram VII                                     

IČ: 48954985

JUDO Příbram

nevratné startovné, náklady na ubytování dětí a mládeže 

včetně nutného doprovodu na turnajích a soustředěních, 

úhrada nákladů na dopravu dětí a mládeže včetně nutného 

doprovodu na turnaje a soustředění, nákup sportovních 

potřeb pro děti a mládež, pronájem sportovních hal a 

sportovišť

917 000 567 000 62% 154 514 154 514 154 514

6

Klub tanečního sportu - 

Příbram z.s.                                        

Slunná 295                               

261 01 Příbram V-Zdaboř                                    

IČ: 67676162

Činnost mládeže Klubu 

tanečního sportu - 

Příbram z.s.

pronájem sálů na tréninky a soustředění, náklady na 

ubytování dětí a mládeže včetně nutného doprovodu 

během letního soustředění, úhrada nákladů na dopravu 

dětí a mládeže včetně nutného doprovodu na turnaje a 

soustřední, odměna pro hudební doprovod, kancelářské 

potřeby (papír do tiskárny, tonery)

249 900 79 500 32% 79 500 79 500 79 500

Poznámka 

komise
Schváleno ZM

Výše požadované 

podpory
Žadatel Návrh RM

Poř. 

č.
Projekt Specifikace nákladů

Náklady 

projektu v Kč

Návrh komise 

(výpočet v Kč)
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7

Pankration gym,z.s.       

Špitálská 17                             

261 01 Příbram I                                   

IČ: 22890378

Kvalitní trénink dětí a 

mládeže

pronájem sportovních hal a sportovišť pro tréninky dětí a 

mládeže, nákup tréninkových pomůcek a vybavení (lapy, 

pytle, bloky, bandáže, boxerské rukavice, chrániče), 

náklady na ubytování dětí a mládeže včetně nutného 

doprovodu během soustředění, úhrada nákladů na 

dopravu dětí a mládeže včetně nutného doprovodu na 

turnaje a soustředění, nevratné startovné

225 000 67 500 30% 31 639 31 639 31 639

8

Plavecký klub Příbram, z. 

s.   Legionářů 378                         

261 01 Příbram VII                                                

IČ: 18608213

Sportovní činnost 

mládeže v plavání

pronájem sportovišť pro tréninky dětí a mládeže, pronájem 

kancelářských prostor, nákup kancelářských potřeb (papír 

do tiskárny, tonery), doprava dětí na turnaje a soustředění

1 950 000 300 000 15% 268 560 268 560 268 560

9

POTÁPĚČI ATOL, z.s.      

Šachetní 308                            

261 01 Příbram V-Zdaboř                             

IČ: 22842853

Činnost mládeže

pronájem plaveckých drah v Aquaparku Příbram, úhrada 

nákladů na dopravu dětí a mládeže včetně nutného 

doprovodu na turnaje a soustředění, náklady na ubytování 

dětí a mládeže včetně nezbytného doprovodu během 

soustředění a turnajů, nevratné startovné

88 960 44 480 50% 44 480 44 480 44 480

10

Powerlifting klub Takis 

Příbram z.s.                                     

Jesenice 20                              

262 31 Příbram                          

IČ: 01185811

Činnost sportovních 

organizací 2018

úhrada nákladů na dopravu dětí a mládeže včetně nutného 

doprovodu na turnaje a soustředění, náklady na ubytování 

dětí a mládeže včetně nezbytného doprovodu během 

soustředění a turnajů, nevratné startovné, vybavení pro 

tréninky a závody (opasky, dresy, vzpěračská obuv, 

bandáže, křída proti skluzu), nákup činky pro tréninkové 

účely, pronájem tělocvičny, odměny pro trenéry oddílů dětí 

a mládeže

160 000 110 000 67% 27 224 27 224 27 224

11

Příbramské mažoretky z.s.     

Zelená 533                                 

261 01 Příbram                                  

IČ: 22606998

Podpora soutěžního 

týmu Příbramských 

mažoretek

pronájem tělocvičny a sportovišť, nevratné startovné, 

úhrada nákladů na dopravu dětí a mládeže včetně nutného 

doprovodu na turnaje a soustředění, náklady na ubytování 

dětí a mládeže včetně nezbytného doprovodu během 

soustředění a turnajů, nákup kostýmů, sportovní obuvy a 

náčiní, odměny trenérům oddílů dětí a mládeže, 

registrační poplatky

802 550 300 000 37% 33 846 33 846 33 846

12

SK SPARTAK Příbram, 

spolek                                             

Žižkova 694                               

261 01 Příbram II                                                

IČ: 61904899

SK SPARTAK Příbram - 

sportovní činnost 

mládeže 2018

úhrada nákladů na dopravu dětí a mládeže včetně nutného 

doprovodu na turnaje a soustředění, nákup sportovních 

pomůcek a materiálu pro členy oddílů dětí a mládeže, 

odměny trenérům oddílů dětí a mládeže, odměny pro 

rozhodčí na zápasy a turnaje dětí a mládeže, nevratné 

startovné na turnajích dětí a mládeže, energie, pronájmy 

tělocvičen pro tréninky dětí a mládeže, registrační 

poplatky za členství FAČR

1 500 000 900 000 60% 275 182 275 182 275 182
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13

SK TRI klub Příbram, z.s.           

U Průhonu 438                        

261 01 Příbram V-Zdaboř                                        

IČ: 42728860

TRI klub Příbram 

zajištění sportovní 

přípravy a závodní 

činnosti

nevratné startovné, náklady na ubytování dětí a mládeže 

včetně nutného doprovodu na turnajích a soustředěních, 

úhrada nákladů na dopravu dětí a mládeže včetně nutného 

doprovodu na turnaje a soustředění, pronájem sportovišť 

a tělocvičen, propagace (tisk a výlep letáků)

200 000 150 000 75% 38 260 38 260 38 260

14

Spolek přátel školy při ZŠ 

Příbram - Březové Hory 

z.s.  Prokopská 337                           

Příbram VI-Březové Hory                      

261 01                                         

IČ: 42731577

Činnosti mládeže - 

basketbalový oddíl 

dívek ŠSK při 3. ZŠ 

Příbram Březové Hory

náklady na ubytování dětí a mládeže včetně nutného 

doprovodu na turnajích a soustředěních, úhrada nákladů 

na dopravu dětí a mládeže včetně nutného doprovodu na 

turnaje a soustředění, nákup zdravotnických potřeb a 

pomůcek (náplasti, kynesiltape, tape, chladící gely a 

spreje, obvazy), nákup sportovních pomůcek (míče, 

rozlišovací dresy, tréninkové pomůcky), platby za hráčské 

licence, odměny rozhodčím, registrační poplatky

110 000 59 600 54% 59 600 59 600 59 600

15

Sportovní klub Aerobic 

Oxygen Příbram, z.s.                             

Školní 148                                   

261 01 Příbram VIII                                              

IČ: 22835679

Sportovní Klub Aerobic 

Oxygen Příbram, z.s.

náklady na ubytování dětí a mládeže včetně nutného 

doprovodu na turnajích a soustředěních, úhrada nákladů 

na dopravu dětí a mládeže včetně nutného doprovodu na 

turnaje a soustředění, nevratné startovné, registrační 

poplatky, nákup sportovních potřeb (závodní oblečení, 

závodní boty)

269 560 161 736 60% 114 782 114 782 114 782

16

Sportovní Klub Sporting 

Příbram, z. s.                            

Legionářů 402                             

261 01 Příbram VII                     

IČ: 26641658

Činnost SK Sporting 

Příbram v roce 2018

pronájem tělocvičen a sportovišť, nevratné startovné, 

úhrada nákladů na dopravu dětí a mládeže včetně nutného 

doprovodu na turnaje a soustředění, náklady na ubytování 

dětí a mládeže včetně nezbytného doprovodu během 

soustředění a turnajů, odměny trenérů oddílů dětí a 

mládeže, nákup sportovních potřeb (sportovní nářadí a 

načiní k atletickému a frisbee tréninku, sportovní dresy a 

tretry)

1 200 000 350 000 29% 320 800 320 800 320 800

17

TC R.A.K., z.s.                             

Levín 34                                       

267 01 Králův Dvůr                            

IČ: 26648032

Podpora činnosti 

Tanečního centra 

R.A.K., z.s.

nevratné startovné, úhrada nákladů na dopravu dětí a 

mládeže včetně nutného doprovodu na turnaje a 

soustředění, nákup kostýmů, pronájem tělocvičen a 

prostor pro tréninky dětí a mládeže

1 189 000 55 000 5% 55 000 55 000 55 000
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18

Tělocvičná jednota Sokol 

Příbram                        IČ: 

42726077

Činnost mládeže v 

Sokole Příbram

úhrada nákladů na dopravu dětí a mládeže včetně nutného 

doprovodu na turnaje a soustředění, náklady na ubytování 

dětí a mládeže včetně nezbytného doprovodu během 

soustředění a turnajů, pronájem tělocvičen a sportovišť 

pro tréninky dětí a mládeže, nevratné startovné, odměny 

cvičitelů oddílů dětí a mládeže, nákupy a opravy nářadí a 

náčiní, opravy a údržba cvičebních prostor, úhrada 

nákladů na energie, nutné revize nářadí a zařízení, 

náklady na ozvučení a moderování akcí, videoprodukce a 

tisk programů a brožur, registrační poplatky, pronájem 

WC, nákup cvičebních dresů, nákup medailí, cen a 

pohárů, nákup hygienických a úklidových 

prostředků,náklady na rehabilitaci dětí a mládeže, náklady 

na zdravotnický dozor, pronájem podia

3 811 327 1 000 000 26% 793 907 793 907 793 907

19
TJ Baník Příbram, z.s.                                 

IČ: 00664502

Činnost mládeže v 

oddílech TJ Baník 

Příbram

pronájem tělocvičen a sportovišť, nevratné startovné, 

úhrada nákladů na dopravu dětí a mládeže včetně nutného 

doprovodu na turnaje a soustředění, náklady na ubytování 

dětí a mládeže včetně nezbytného doprovodu během 

soustředění a turnajů, nákup sportovních potřeb a 

materiálu pro děti a mládež, úhrada nákladů na energie

800 000 600 000 75% 374 512 374 512 374 512

20
TJ Spartak Příbram, z.s.                               

IČ: 42727065

Provoz a rozvoj oddílu 

házené v Příbrami

pronájem tělocvičen a sportovišť, nevratné startovné, 

úhrada nákladů na dopravu dětí a mládeže včetně nutného 

doprovodu na turnaje a soustředění, náklady na ubytování 

dětí a mládeže včetně nezbytného doprovodu během 

soustředění a turnajů, odměna rozhodčím, odměny 

trenérům oddílů dětí a mládeže, nákup pohárů, cen a 

medailí, nákup sportovních potřeb (dresy, míče, teplákové 

soupravy, tréninkové vybavení), náklady na propagaci 

(tiska a výlep plakátů), náklady na zdravotní dozor

1 161 260 550 000 47% 109 632 109 632 109 632

21
TK ROJA Příbram z.s.                                   

IČ: 06156355
Podpora činnosti TK ROJA Příbram 

náklady na pronájem tělocvičen a sportovišť na tréninky 

dětí a mládeže, nákup sportovního vybavení (hrabla, 

síťovačka, košťata), náklady na ubytování dětí a mládeže 

včetně nezbytného doprovodu během soustředění a 

turnajů, kancelářské potřeby (papír do tiskárny, tonery), 

spotřební materiál (míčky, antuka), úhrada nákladů na 

plyn

2 458 500 983 400 40% 73 577 73 577 73 577

22
Triatlon Team Příbram, z. 

s.              IČ: 04502208
Podpora mladých talentů

náklady na ubytování dětí a mládeže včetně nezbytného 

doprovodu během soustředění a turnajů, úhrada nákladů 

na dopravu dětí a mládeže včetně nutného doprovodu na 

turnaje a soustředění, nevratné startovné, vstupy na 

sportoviště, nákup sportovního vybavení (dresy, oblečení)

108 000 63 000 58% 33 817 33 817 33 817
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23

TTC Příbram,z.s.                      

Skuhrov 26                                   

Rožmitál pod Třemšínem        

262 42                                          

IČ: 48955469

STOLNÍ TENIS - TTC PŘÍBRAM

pronájem tělocvičny, nevratné startovné, nákup 

sportovního vybavení (míčky, dresy, stůl, síťky, ukazatel 

skóre, záchytná síť na míčky), nákup diplomů, medailí a 

pohárů, nákup tréninkové odrazové stěny a kondičního 

náčiní (švihadla, medicimbaly, kužele)

230 000 115 000 50% 89 029 89 029 89 029

15 954 557 5 774 816 3 200 000 0 3 200 000 3 200 000

Zpracovala: Dagmar Janoušková

V Příbrami dne 05.03.2018

CELKEM
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