Žádosti o dotace na rok 2018
PROGRAM: KULTURNÍ AKTIVITY
Usn. č. 921/2018/ZM ze dne 19.02.2018
(z rozpočtu města lze podpořit max. 80 % uznatelných nákladů vynaložených na projekt)
Výše požadované
podpory
Č.

Žadatel

Projekt

Specifikace nákladů

Celkové náklady
projektu v Kč

v Kč

Schvál. ZM

v%

Kč

úhrada nákladů na dopravu,účastnické poplatky,údržba krojů,pronájem
sálů,poštovné,věnce k výročím a pietám,hudba (honoráře
Celoroční činnost umělců),moderování akcí,ozvučení sálů a pódií,tiskové a propagační
v oblasti hornicko - materiály,pomůcky pro vystoupení,kancelářské potřeby,bankovní
hutnických tradic poplatky,telefony (max. do výše 5.000 Kč),poplatky za
web,poštovné,pronájem kočáru,věnce k výročím a pietám,návrhy na
medaile a pamětní listy

382.000,00

160 000,00

42%

75 000,00

CONDA s.r.o.,Severní 233,
2 26101 Příbram
IČO: 28227000

Jazzový koncert
Jan Smigmátor &
Swingging Q

150.000,00

70 000,00

47%

10 000,00

COWÁRNA, z.s.
Komenského náměstí 389,
3
26101 Příbram
IČO: 05803659

pronájem prostor, energie (teplo, voda, elektřina), kancelářské potřeby,
technické vybavení kanceláře (max. 40000,-Kč s DPH), bankovní
poplatky, poplatky za telefon ( max. 5000,- Kč), údržba webu, webhosting,
Kultura v Cowárně
doména, interpretové připojení, poštovné, úklidové prostředky,
721.000,00
2018
moderování akcí, menší dary pro prezentující, věcné ceny do soutěží,
fotodokumentace, videodokumentace, honoráře - účinkujícím, odborná
literatura, propagace - (pronájem reklamních ploch, tisk a výlep), materiál.

180 000,00

25%

35 000,00

1

Cech příbramských horníků
a hutníků, z.s., Husova
424,26101 Příbram VI
IČO: 48954390

nájemné divadlo,honorář interpreta, úhrada nákladů na
dopravu,propagace (tisk a výlep)

Svatohorské
schody 2018

pracovní náčiní, pronájem prostor, pronájem technického vybavení (
popelnice, stánky, sezení), technické zajištění (ozvučení, elektrika,
kabeláž), zpracování grafiky, propagace - (pronájem reklamních ploch,
online i tištěná reklama,výlep), webové stránky ( tvorba, webhosting,
doména), foto a videodokumentace, honorář pro vystupující, spotřební
materiál (pásky, spojovací, kotvící, apod.), úhrada nákladů na dopravu

44.500,00

29 500,00

66%

20 000,00

Divadelní spolek Půlnoc,
Smetanova 317,26101
Příbram III
IČO: 61903850

Divadelní
představení,
koncerty,
Příbramská
neckyáda a jiné
kulturní akce
pořádané
divadelním
spolkem Půlnoc

osvětlení, honoráře,pronájmy,propagace(tisk, výlep, ), technické a
materiálové zabezpečení divadelních představení (kulisy, kostýmy, úhrada 61.000,00
nákladů na dopravu), věcné ceny do soutěží

30 000,00

49%

20 000,00

Eva Koňasová, Ostrov u
6 Tochovic 21,26101 Příbram
IČO: 65599136

Amatérská
taneční skupina
Zářící Ženy
Příbram a dětský
taneční kroužek
Čiperky

nákup nebo šití kostýmů,pronájem prostor na trénink a pořádání
akcí,úhrada nákladů na dopravu, propagace (web.doména, tisk a výlep)
údržba kostýmů,honoráře:
grafik,zvukař,osvětlovač,kapela,fotodokumentace

93 164,00

71%

20 000,00

Čeněk Kaše - Fantova louka
4 589, 26101 Příbram
IČO: 67918506
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130.664,00

Žádosti o dotace na rok 2018
PROGRAM: KULTURNÍ AKTIVITY
Usn. č. 921/2018/ZM ze dne 19.02.2018
(z rozpočtu města lze podpořit max. 80 % uznatelných nákladů vynaložených na projekt)

Č.

Žadatel

Projekt

Specifikace nákladů

Kč

35 000,00

58%

10 000,00

zaplacení divadelních představení hraných během celého roku, Noci
divadel 2018 ( honorář proplacený formou faktury), na zaplacení ozvučení
a osvětlení všech akcí, na reklamu ( výlep, reklama v lokálních médiích,
grafička), spotřební materiál na tvorbu reklamních materiálů, zajištění
Malé svatohorské
chodu divadla (papír, tonery, lepící pásky, záznamová média, netkané
150.000,00
divadélko 2018
textilie, paravany, dokoupení součástí divadelní elevace, světelné a
zvukové vybavení). Služby pro chod divadla např. pronájem dalších dílů
elevace pro zvýšení počtu míst k sezení na Noc divadel a Festival Divadla
Dagmar, pronájem Malé scény DAD

Gymnázium pod Svatou
Horou, Příbram II, Balbínova
328, 26101 Příbram
IČO: 61100404

120 000,00

80%

80 000,00

Gymnázium Příbram,
Legionářů 402, 26101
9
Příbram
61100226

Česko - německá
výměna
úhrada nákladů na dopravu, ubytování, pronájem sálu a zvukové techniky
120.000,00
studentských
na koncert, propagace (tisk a výlep)
orchestrů
středních škol

IČO:

50 000,00

42%

30 000,00

Hasičský záchranný sbor
Středočeského kraje, Jana
10
Palacha 1970, 27201 Kladno
IČO: 70885371

Vzpomínková
akce u příležitosti
40 let od požáru
Svaté Hory v
Příbrami

80 000,00

76%

60 000,00

Ivan Bukovský, Podlesí u
11 Příbrami 82, 26101 Příbram
RČ: 490707/374 F.O.

F.O.

55 000,00

79%

30 000,00

45 000,00

60%

0,00

7 000,00

30%

5 000,00

technické (ozvučení, zábrany, mob.toalety) honoráře vystupujícím,
propagace (tisk a výlep) a materiálové zabezpečení (nákup bezpečnosní
pásky, kancelářské potřeby)"Vzpomínkové akce u příležitosti 40 let od
požáru Svaté Hory v Příbrami" dne 28.04.2018

60.000,00

105.000,00

Samostatná
Dotace bude použita na krytí nákladů s výstavou spojených, tj. na
výstava v pražské
příspěvek pořadateli , propagace (tisk a výlep), tisk katalogu a pozvánky a 70.000,00
Novoměstské
na dopravu obrazů před zahájením a po skončení výstavy.
radnici

Jana Hejkrlíková, Kremnická
43. Příbramský
12 VII/160,26101 Příbram
F.O. huntík Zdeňka
Hejkrlíka
RČ: 595122/1738 F.O.

honoráře vystupujícím,propagace (tisk a výlep),tiskoviny,zvukařské práce,
75.000,00
poplatky OSA

Jana Hovorková, Horní
13 11,26101 Příbram-Brod
RČ: 835607/1130 F.O.

tisk propagačních materiálů (plakáty), dotisk zpěvníčků a kancelářské
potřeby

F.O. Zpívání u jesliček
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23.000,00

v Kč

Schvál. ZM

v%

Autorská výstava František Slezák, Jana Drdy
Krásy
7 500,26101 Příbram
F.O. příbramského
výroba velkoformátových fotografií
podzemí - lázně
RČ: 391230/012 F.O.
Klimkovice
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Celkové náklady
projektu v Kč

Výše požadované
podpory

Žádosti o dotace na rok 2018
PROGRAM: KULTURNÍ AKTIVITY
Usn. č. 921/2018/ZM ze dne 19.02.2018
(z rozpočtu města lze podpořit max. 80 % uznatelných nákladů vynaložených na projekt)

Č.

Žadatel

Specifikace nákladů

Projekt

Jarmila Krůtová - 28.října
14 86,26101 Příbram
IČO: 76495086

Celoroční činnost
hudebního
souboru Cirkus
Hulata

Josef Hovorka, Horní 11,
15 26101 Příbram - Brod
RČ: 850421/1254 F.O.

Za příběhy
Františka
F.O. Zahrádky - Po
stopách
politických vězňů

Celkové náklady
projektu v Kč

Výše požadované
podpory

v Kč

Schvál. ZM

v%

Kč

ubytování, honoráře hostujícím vystupjícím, zvukaři, kancelářské potřeby,
notový materiál, stojánky na noty, oprava hudebních nástrojů, pronájem
61.900,00
prostor, tisk a výlep plakátů, poplatky OSA, instagram OÁZA, náklady na
výrobu CD

49 520,00

80%

30 000,00

tisk mapek a letáčků

50.000,00

15 000,00

30%

10 000,00

Kiwanis Klub Příbram,
družstevní 277,26101 Příbram
16
V
IČO: 69766711

celoroční činnost
Kiwanis klubu
Příbram

režijní náklady - kopírování,fotodokumentace, tisk a výlep plakátů, tisk
pozvánek, správa domény,poštovné, zajištění a účast na akcích - úhrada
nákladů na dopravu,ubytování,věcné ceny do soutěží

91.000,00

68 000,00

75%

10 000,00

Klub stomiků ILCO Příbram,
z.s.,Oblastní nemocnice
Příbram a.s.,Generála R.
17
Tesaříka (areál II) č.80,26101
Příbram
IČO: 26620545

Kulturní a
sportovní akce
stomiků

tisk letáků,výlep letáků,pronájem prostor,pronájem
dataprojektoru,reklamní předměty k propagaci Klubu stomiků ILCO
Příbram, z.s.,TV, propagace v tisku

30.000,00

21 000,00

70%

0,00

Klub vojenské historie
Příbram, Pod Kovárnami
18 360,26101 Příbram VIBřezové Hory
IČO: 67672965

Činnost klubu
vojenské historie
Příbram v roce
2018

poštovné,kancelářské potřeby,příspěvek na telefonní hovory (max. do
výše 5.000 Kč),poplatky spojené s činností KVH Příbram a s
organizováním akcí, náklady na opravy a údržbu pomníků a památníků v
CHKO Brdy, náklady na dopravu: na přípravu a průběh pořádaných akcí, 100.000,00
nákup munice a pyrotechniky, přeprava techniky,zápůjčka a pronájem
zbraní a techniky, náklady na ceny pro soutěže a střelby, nákup květin na
pietní akty

75 000,00

75%

45 000,00

KŽD Doprava, s.r.o.,
19 Meinlinova 336,19016 Praha 9
IČO: 27423069

Pošumavský
rychlík 2018

propagační aktivity související s provozem vlaku (vydání a tisk propagační
80.000,00
brožury a plakátů)

50 000,00

63%

10 000,00
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Žádosti o dotace na rok 2018
PROGRAM: KULTURNÍ AKTIVITY
Usn. č. 921/2018/ZM ze dne 19.02.2018
(z rozpočtu města lze podpořit max. 80 % uznatelných nákladů vynaložených na projekt)
Č.

20

Žadatel

Projekt

Slavnost sv.
Martina,
Kozičínský
adventní jarmark
2018

Lesní mateřská škola
Kozičínský Klabánek z.s.,
Kozičín 13,26101 Příbram
IČO: 06149189

Specifikace nákladů

pronájem kulturního sálu - hrazeno fakturou (manželé Čapkovi,kozičín
13,Příbram 26101),propagace akcí (grafické práce, tisk letáků, veřejný
výlep) smlouvy o dílo (koordinátoři akce, lektoři rukodělných dílen,
hudebníci),náklady na materiál - kancelářské zboží, výtvarný materiál
(nůžky,lepidla,hedvábný papír,transparentní papír, čajové svíčky,vázací
drát aj.),materiál na pečení - martinské rohlíčky,perníčky s vánočními
motivy, odměny dětem - čokoládové zlaté podkovy - max. 10 % z uznané
dotační podpory.

Celkové náklady
projektu v Kč

Výše požadované
podpory

v Kč

v%

Schvál. ZM

Kč

25.000,00

20 000,00

80%

8 000,00

95.500,00

76 400,00

80%

20 000,00

40 000,00

72%

30 000,00

Lucie Hlaváčková, Rovina
21 53, 26401 Počepice
RČ: 885604/1953 F.O.

F.O.

Lukáš Marek., Vysoká Pec
22 155, 26241 Bohutín
RČ: 841123/1125 F.O.

Celoroční činnost
F.O. pěveckého sboru
Codex Temporis

grafické zpracování a tisk propagačních materiálů, výlep plakátů,
kopírování not, provozní náklady ( kancelářské potřeby, náplň do tiskárny
55.800,00
apod.), pronájmy, honoráře pro hostující účinkující, cestovní výdaje,
ozvučení, čištění sborových hábitů

Michal Dymák, Konětopy 6,
23 26231 Milín
RČ:860627/0167 F.O.

činnost fotoklubu
F.O.
URAN

částečné krytí nákladů na pořízení fotografií určených k veřejnému
vystavení, pro soutěže a věcné ceny, na materiál potřebný k prezentaci
fotografií a na provoz webových stránek klubu. Dále na účast a
reprezentaci města na mapovém okruhu - celonárodní soutěži fotoklubů

12.000,00

7 000,00

58%

7 000,00

Michal Gerčák, Žežice
24 191,26101 Příbram
RČ: 651105/1701 F.O.

F.O. Otevřená scéna

technické zabezpečení akcí , pronájem prostor a vybavení,půjčovné,
úhrada nákladů na dopravu, pořadatelská služba a zabezpečení
akcí,propagace (tisk a výlep, honoráře účinkujícím)

240.000,00

96 000,00

40%

10 000,00

Milada Mojsejová, Mixova
25 420,26101 Příbram
IČO: 40905951

fotodokumentace,úhrada nákladů na dopravu - auto,autobus (cestovní
příkaz), honoráře za práci na výstavách a přednáškách, elektřina Výstavy
světlo,topení,bojler,odvlhčení galerie,propagace výstavy výtvarného umění plakáty,pozvánky, poutače na galerii a uvnitř, materiálové náklady
151.000,00
v galerii"V
(spojovací materiál, klipovérámy,dřevěné lišty,bublinková fólie,fólie na
Potoční" v roce
obalování,kartonové papíry,lepenky na pasparty,barvy na natírání desek a
2018
podobně,barvy a sprejena opravu rámů,barvy na výrobu poutačů,náplně a
papíry do tiskárny,kancelářské potřeby,izolepy,maskovací
pásky,nejnutnější materiál na údržbu galerie a WC

60 000,00

38%

40 000,00

MS VZS ČČK Příbram,
nádvoří Msgre. Korejse 642,
26
26101 Příbram
IČO: 22879676

Konference
urgentní medicíny
pronájem sálu, hudební produkce, aparatura, projekce
Příbram 2018 společenský večer

24 000,00

80%

0,00

Spojení tancem - honoráře lektorů hrazené fakturou, nájemné, zápisné, cestovné a
Příbram v pohybu propagaci (tisk a výlep).
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30.000,00

Žádosti o dotace na rok 2018
PROGRAM: KULTURNÍ AKTIVITY
Usn. č. 921/2018/ZM ze dne 19.02.2018
(z rozpočtu města lze podpořit max. 80 % uznatelných nákladů vynaložených na projekt)
Výše požadované
podpory
Č.

Žadatel

Projekt

Specifikace nákladů

Celkové náklady
projektu v Kč

v Kč

Schvál. ZM

v%

Kč

68 400,00

45%

68 000,00

MUZIKA PŘÍBRAM, spolek
27 ,Poštovní 6,26101 Příbram
IČO: 05066701

V. ročník
Příbramského
hudebního
festivalu

technické zabezpečení ozvučení, osvětlení, pronájem pódia, zastřešení,
pronájem areálu, lavic, stolů, stanů, honoráře účinkujícím

Náboženská obec Církve
československé husitské v
Příbrami VI - Březové Hory,
28
Prokopská 314, 26101
Příbram
IČO: 61905291

Komorní sbor
Mistra Jakoubka
ze Stříbra v r.
2018 - koncerty a
činnost a další
kulturní činnost
n.o. CĆSH
Příbram - Březové
Hory

15. Festival pěv. sborů Příbram: programy, plakáty, diplomy, pronájem
prostor, DVD záznam a kopie prosbory,fotografování,moderace, ozvučení,
organizační zajištění,materiál.náklady (papír do kopírky,tiskárny),výlep
plakátů.Celoroční činnost pěveckého sboru: přepis notového záznamu
mší a písní z okr.Archivu města Příbram/Hornického muzea,příspěvek na 65.000,00
topení před a v době koncertů v kostele n.o. CČSH Příbram - Březové
Hory, pravidelné zkoušky - příspěvek na energie ve zkušebně, propagace výlep plakátů, cestovné sboru - koncerty a soustředění, úhrada nákladů
na dopravu (cestovní příkaz)

52 000,00

80%

40 000,00

nákup nové kamery s příslušenstvím

800.000,00

400 000,00

50%

0,00

Rozvoj spolkové
činnosti, celoroční úhrada nákladů na dopravu, propagace (tisk a výlep), pronájem,oprava a
činnost, akce pro odkup krojů, nákup věnců a kytic k pietním aktům
děti a seniory

66.000,00

40 000,00

61%

10 000,00

Rozvoj spolkové
činnosti,celoroční
činnost, akce pro
děti a seniory

úhrada nákladů na dopravu, propagace (tisk a výlep), pronájem,oprava a
odkup krojů, nákup věnců a kytic k pietním aktům.

100.600,00

50 000,00

50%

15 000,00

Nedělní varhanní
půlhodinky ve
Svatohorské
basilice

propagace (tisk a výlep), honoráře hostujícím umělcům

58.000,00

38 500,00

66%

25 000,00

Nataša Pštrossová, Brodská
Regionální
29 90,26101 Příbram VIII
F.O.
zpravodajství
RČ: 545409/1500 F.O.

OB Škvrňov Příbram, Bratří
30 Čapků 246,26101 Příbram
IČO: 00464767

31

OB Třemošná - Březové
Hory, Rožmitálská 304,26102
Příbram VI - Březové Hory
IČO: 00464759

Pavel Šmolík, Ke Kyjovu
32 4/128,32200 Plzeň
IČO: 00927201
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152.000,00

Žádosti o dotace na rok 2018
PROGRAM: KULTURNÍ AKTIVITY
Usn. č. 921/2018/ZM ze dne 19.02.2018
(z rozpočtu města lze podpořit max. 80 % uznatelných nákladů vynaložených na projekt)
Č.

Žadatel

Projekt

Specifikace nákladů

Celkové náklady
projektu v Kč

Ponton, z.s., Podmostní
33 2398/1, 30112 Plzeň
IČO: 64355756

Bednění 2018

Materiálové náklady (potraviny jako celek do soutěží max 10 % z
poskytnuté podpory, věcné ceny do soutěží - MP3 přehrávač, sluchátka,
drobná bižuterie,deodoranty,sprchové gely;Výtvarné pomůcky - materiál
45.622,00
na výrobu placek,pastelky,čtvrtky,fixy,samolepky,spreje na
airbrush,Služby (pronájem zábavné atrakce,propagace - tisk a výlep
plakátů;Ostatní služby - lektorné za beatbox,slackline,airbrush a
sebeobrana.

Příbramská filharmonie,
34 z.s., Láz 184, 26241 Láz,
IČO: 04840054

Celoroční činnost
Příbramské
filharmonie

honoráře hostujícím účinkujícím, dirigentům, honoráře ogranizačnímu
týmu, technické zabezpečení (pódium, zvukař, osvětlení), propagace (tisk
250.000,00
a výlep), pronájmy koncertních sálů, prostor k těmuto účelu určeným,
notový materiál, náklady na dopravu, poplatky OSA

Příbramský Big band z.s.,
35 Potoční 139, 26101 Příbram
IČO: 02682141

Celoroční činnost
honoráře účinkujících,poplatky OSA, pronájem koncertních a zkušebních
Příbramského Big
sálů, náklady na ozvučení
Bandu z.s.

Výše požadované
podpory

v Kč

Schvál. ZM

v%

Kč

30 500,00

67%

15 000,00

200 000,00

80%

100 000,00

200 000,00

34%

190 000,00

86 000,00

78%

55 000,00

120.000,00

95 000,00

79%

20 000,00

595.000,00

Příbramští betlémáři,
z.s.,Čs. Armády 145, 26101
36
Příbram
IČO:61904481

Celoroční činnost
spolku

vydávání spolkových zpravodajů (úhrada přípravy k tisku a tisk
zpravodajů),vydání propagačních materiálů(příprava a tisk propagační
brožury,tisk plakátů k výstavám),úhrada nákladů na provoz klubovní
místnosti(služby), úhrada nákladů na P.O.Box a poštovné na rozesílání
110.000,00
povinných výtisků zpravodajů.Nákup medailí, nákup knih do pobočkové
knihovny a nákup betlémů do spolkové sbírky betlémů, úhrada nákladů na
dopravu

Římskokatolická farnost u
kostela Nanebevzetí Panny
Marie Příbram - Svatá Hora,
37
Svatá Hora 591,26101
Příbram
IČO: 18608621

Výstava ke 40.
výročí požáru
Svaté Hory

nákup roll-up stojanů a potisk závěsů, nákup dataprojektoru, honorář pro
autory výstavy

Sbor dobrovolných hasičů
Orlov, Orlov 111, 26101
38
Příbram
IČO: 64763129

Celoroční kulturní
pronájem sálu, hudební produkce: honoráře vystupujícím umělcům,
činnost SDH Orlov
ozvučení, propagace (tisk a výlep)
2018

30.000,00

24 000,00

80%

10 000,00

Sdružení občanů a přátel
Zdaboře, zapsaný spolek,
39 Zdabořská 27,26101 Příbram
V
IČO: 71284273

Vydávání
občasníku
Zdabořský
zpravodaj,
shromažďování
podkladů pro tisk
a distribuce.
Vedení kroniky
Zdaboře,
dokumentace pro
kroniku.Společens
ká činnost ve
vztahu k občanům

22.700,00

18 160,00

80%

15 000,00

fotodokumentace,spotřební materiál,(papír,tonery ,zakládací plastové
obaly pro fotodokumentaci a písemné dokumenty, desky,šanony,další
kancelářské potřeby)externě zajišťovaný tisk 600ks/1 zpravodaj,externí
knihařské práce,předplatné tiskovin,akce pro děti(drobné věcné
ceny),upomínkové předměty pro jubilanty
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Žádosti o dotace na rok 2018
PROGRAM: KULTURNÍ AKTIVITY
Usn. č. 921/2018/ZM ze dne 19.02.2018
(z rozpočtu města lze podpořit max. 80 % uznatelných nákladů vynaložených na projekt)
Č.

Žadatel

SH ČMS - Okresní sdružení
hasičů Příbram, Legionářů
400, 26101 Příbram
IČO: 64763641

Projekt

Specifikace nákladů

Celkové náklady
projektu v Kč

Výše požadované
podpory

v Kč

Schvál. ZM

v%

Kč

40. výročí požáru
Svaté Hory setkání hasičů a
občanů

výroba pamětní stuhy a plakety, upomínkové předměty, propagace (tisk a
63.500,00
výlep)

50 000,00

79%

20 000,00

SH ČMS - Sbor
dobrovolných hasičů Žežice
41
, Žežice 123, 26101 Příbram
IČO: 06564844

Sbor
dobrovolných
hasičů Žežice kulturní akce

propagace (tisk a výlep), kopírování zpravodaje, masky, dýně, lampióny,
míčky, nůžky, ozvučení, honoráře umělcům, nákup medailí, věcné ceny,
úhrada nákladů na dopravu

90.000,00

72 000,00

80%

10 000,00

Společnost občanů a přátel
Březových Hor, z.s.,
42 Prokopská 14,26101 Příbram
VI-Březové Hory
IČO: 70898693

Celoroční činnost
Společnosti
občanů a přátel
Březových Hor v
roce 2018

Březohorské střípky - příprava,tisk,distribuce,Slivice 2018 - propagace
(tisk a výlep), honoráře vystupujícím umělcům, technické zabezpečení
(zvukař, pódium, zábrany), fotodokumentace, propagační materiály výletka, poplatky OSA,opravy křížků a opuštěných hrobů, opravy
nápisů,vyčištění,drobné odměny pro děti vystupující při kulturních akcích

60.000,00

48 000,00

80%

40 000,00

Světový týden
respektu k porodu odměna lektorům dle faktury, propagace, nájemné,
v Příbrami 2018

25.000,00

20 000,00

80%

0,00

Propagace
historické části
Příbrami,včetně
obnovení tradice pronájmy,(ozvučení,pódium,stánky) honoráře účinkujícím,ceny do
Pražské ulice,jako soutěží,pronájmy kostýmů,propagace (tisk + výlep)
společenského a
kulturního centra
města

170.000,00

85 000,00

50%

60 000,00

125 800,00

80%

15 000,00

40

43

Společnost Waldorfské
školy Příbram, z.s., Hornická
327,26101 Příbram II
IČO: 61099309

Spolek Pražské ulice,
44 Pražská 130,26101 Příbram
IČO: 22742824

45

Spolek pro rozvoj části
města Příbram - Kozičín,
Kozičín 13,26101 Příbram
IČO: 22842934

Pravidelné
hudební večery s
živou hudbou,
jednorázové akce:
Kozičínské
slavnosti,
Filipojakubská
noc, Den v lese,
školení mladých
hudebníků,
koncert Nástroje
snahy a PZG,
charitativní
prodejní výstava
obrazů, zahájení
adventu

nájemné, věcné ceny, platba na produkce kapel, lektorné - úhrada formou
faktury, pořízení májky - úhrada nákladů na dopravu, zapůjčení stanů,
157.250,000
zvukař, honoráře organizačnímu týmu, grafické zpracování letáků, tisky,
výlepy
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Žádosti o dotace na rok 2018
PROGRAM: KULTURNÍ AKTIVITY
Usn. č. 921/2018/ZM ze dne 19.02.2018
(z rozpočtu města lze podpořit max. 80 % uznatelných nákladů vynaložených na projekt)
Č.

Žadatel

Projekt

Specifikace nákladů

Celkové náklady
projektu v Kč

Výše požadované
podpory

v Kč

v%

Schvál. ZM

Kč

Spolek Prokop
Příbram 2018

na úhradu honorářů - kapely,dech.hudba, moderátoři, účinkující,
pronájmy (pódia,kočáry,koně,tech.vybavení,zábrany),propagaci (výroba
plakátů,brožury,tisk,výlep,sdělovací prostředky),ozvučení moderátorů,vystupujících, kulturních akcí, úhrada nákladů na dopravu
534.000,00
(cestovní příkaz + kopie velkého TP), materiálové náklady (papír,
tonery,kopírování,poštovné),věnce a květiny na slavnostní akce a pietní
akty,údržba krojů(čištění,nákup látek a galanterie,včetně úhrady za ušití) a
věcné ceny(medaile,poháry,hračky)

186 900,00

35%

120 000,00

Den železnice v
Příbrami 2018

náklady na zapůjčení, dopravu a zajištění provozu železničních kolejových
vozidel použitých při zvláštních vyhlídkových jízdách, náklady na
zapůjčení, dopravu a provoz železniční kolejové drezíny. Náklady na
zapůjčení( pronájem) železničního nákladního vozu. Náklady na
prezentaci akce, výroba, tisk a výlep plakátů, výroba a tisk pozvánek a
propagačních letáčků, inzerce akce, kopírování souvisejících
dokumentů.Náklady na zajištění a zabezpečení pohybu návštěvníků akce,
38.000,00
vyznačení přístupových tras a vyhrazených prostorů pomocí
bezpečnostních pásek, zábran, vývěsek a dopravních značek.Výroba a
tisk pamětních jízdenek, výroba příležitostního pamětního razítka.
Honoráře pro účinkující: zajištění divadelního, hudebního představení,
vojenské ukázky nebo zapůjčení herního a zábavního zařízení pro děti
(např. skákací hrad apod.).Náklady na pronájem prostor a prostranství
potřebných pro pořádání oslav Dne železnice v Příbrami.

18 000,00

47%

15 000,00

SRPŠ při SPŠ a VOŠ
Příbram, z.s.,Hrabákova
271,26101 Příbram
IČO: 03753573

Skok přes kůži

nájemné, honoráře: hudební produkce,ozvučovací technika, osvětlovací a
obrazová technika, materiální zajištění jednotlivých skokanských "průb" - 45.000,00
zkoušek, propagace (tisk, výlep)

10 000,00

22%

10 000,00

Střední průmyslová škola a
Vyšší odborná škola,
49 Příbram II, Hrabákova
271,26101
IČO: 61100234

Hornicko hutnické tradice

nájemné, multimediální zajištění večera, pronájem techniky, výzdoba sálu,
60.000,00
oprava a čištění hornických uniforem, doplnění hornických relikvií

20 000,00

33%

10 000,00

Svaz tělesně postižených v
České republice, z.s., místní
50 organizace č.2 Příbram,
Žežická 193,26101 Příbram
IČO: 72052643

Celoroční činnost
pěveckého
souboru
"Přátelství" STP
MO č.2 Příbram

doprava členů souboru autobusem na natáčení TV Šlágr a zpět, úhrada
nákladů na dopravu na osobní jednání v TV Šlágr, propagace - CD, DVD, 13.500,00
foto, tisk, papír,šití oděvních doplňků, totodokumentace

10 500,00

78%

10 000,00

7 000,00

78%

0,00

90 000,00

64%

50 000,00

46

Spolek Prokop Příbram,
nádv. Msgre. Korejse
155,26101 Příbram
IČO: 47074337

Spolek Rakovnicko Protivínská dráha, Bratří
47
Čapků 330, 26101 Příbram
IČO: 22676040

48

Tomáš Mičian, Kladenská
51 135,26101 Příbram
RČ: 941128/1187 F.O.

52

Vepřekův smíšený sbor,
spolek, Drsník 29,26231
Pečice
IČO: 05630614

Nahrávání nového
F.O. singlu kapely
nahrání nové písničky (singlu) příbramské kapely O.K.mžik
O.K.mžik

Celoroční činnost
Vepřekova
smíšeného sboru

pronájmy (pódia, koncertní sály), honoráře hostujícím účinkujícím,
dirigentům, zvukařské práce, honoráře organizačnímu týmu, notové
materiály, propagace+tiskoviny, náklady na příprvu a tisk brožury
věnovanou výročí sboru
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9.000,00

140.000,00

Žádosti o dotace na rok 2018
PROGRAM: KULTURNÍ AKTIVITY
Usn. č. 921/2018/ZM ze dne 19.02.2018
(z rozpočtu města lze podpořit max. 80 % uznatelných nákladů vynaložených na projekt)

Výše požadované
podpory
Č.

Žadatel

Specifikace nákladů

Projekt

Celkové náklady
projektu v Kč

v Kč

Schvál. ZM

v%

Kč

Česká Route 66
2018

pracovní náčiní, bezpečnostní prvky, pronájem prostor, pronájem
technického vybavení (rampy, stojany, vysílačky, zábrany, toalety,
dopravní prostředky, pódium, ozvučení, LED obrazovka, apod.) technické
zajištění (elektrika, kabeláž, apod.),produkční práce, dopravní značení,
zpracování grafiky,propagace - (pronájem reklamních ploch, online i
115.000,00
tištěná reklama, distribuce, reklamní předměty apod.),webové stránky
(tvorba, webhosting,doména,apod.), honoráře (moderátor, vystupující,
zdravotníci, dopravní dozor, apod.),foto a videodokumentace, ceny
(upomínkové předměty, věcné ceny, apod.) spotřební materiál (pásky,
spojovací, kotvící, apod.)

55 000,00

48%

23 000,00

Waldorfská škola Příbram mateřská škola, základní
54 škola a střední škola,
Hornická 327, 26101 Příbram
IČO 42731259

Betlém pro
Příbram 2018

nákup: dřeva, elektrického ručního nářadí a příslušenství, sochařských
řezbářských dlát a teslic, pohonných hmot a olejů do motorové řetězové
pily, ochranných prac. pomůcek, úhrada nákladů na dopravu (cestovní
příkaz + kopie velkého TP), tisk a výlep propagačních materiálů.

28.900,00

23 120,00

80%

10 000,00

Základní umělecká škola ,
Příbram I, nám. T.G.
55
Masaryka 155 , 26101
IČO 68997841

Cyklus
vzdělávacích
seminářů v
uměleckých
oborech 2018

odměny a cestovné lektorům a umělcům, výdaje na propagaci akcí,
výdaje na pronájem

18.000,00

14 400,00

80%

0,00

Základní umělecká škola
Antonína Dvořáka, Příbram
56
,Krátká 351,26101 Příbram 3
IČO: 61904163

Kytarový koncert
Petit duo

honorář Petit duo

13.000,00

9 000,00

69%

9 000,00

20 000,00

57%

20 000,00

Vlastimil Ševr - Obránců
53 míru 556, 26272 Březnice
RČ: 860523/1261 F.O.

F.O.

celoroční činnost
Zdenka Fidlerová, Aloise
nájemné a ostatní potřeby pro provoz kroužku - hlína, barvy, papír,
výtvarného
57 Jiráska 244, 26101 Příbram IV F.O.
kreslící potřeby, případné opravy,např. keramické pece, čistící prostředky 35.000,00
kroužku pro děti a
apod.
RČ: 475119/106 F.O.
mládež

58
SUMA

3 723 864,00

Zpracovala: Bc. Dagmar Bětíková

Dne: 06.03.2018

Stránka 9

1 600 000,00

