
Žádosti o finanční podporu na r. 2018  

Oblast: Vrcholový sport
(z rozpočtu města lze podpořit max. 80 % uznatelných nákladů vynaložených na projekt)

v Kč v %

1

1.FK PŘÍBRAM, a.s.             

Legionářů 400                        

261 01 Příbram - VII              

IČ: 28410491

Činnost mládežnické kopané

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, úhrada nákladů na energie, odměny rozhodčím, nákup 

sportovního vybavení, metodická činnost, úprava ploch pro sportovní 

činnost včetně technického zázemí, náklady na regeneraci dětí a mládeže, 

metodická činnost

11 580 000 4 000 000 35% 4 000 000 4 000 000

2

CK Příbram, z.s.                     

Rožmitálská 261                  

Příbram VI - Březové 

Hory      261 01                                   

IČ: 48954021

Chod oddílu mládeže při CK 

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, odměny trenérů oddílů 

dětí a mládeže, nevratné startovné, pronájem sportovišť pro tréninky dětí a 

mládeže, nákup sportovního oblečení a vybavení pro děti a mládež

2 055 000 1 455 000 71% 800 000 800 000

3

Hokejový klub HC 

Příbram, z.s.                                    

Legionářů 378                          

261 01 Příbram VII                 

IČ: 47072741

Podpora mládežnického hokeje 

Hokejového klubu HC Příbram, 

z.s. v roce 2018

pronájem ledové plochy, pronájem tělocvičen pro tréninky dětí a mládeže, 

úhrada nákladů na dopravu dětí a mládeže včetně nutného doprovodu na 

turnaje a soustředění, odměny trenérů oddílů dětí a mládeže, odměny 

rozhodčím, nákup hokejových výstrojí pro dětí a mládež

5 300 000 3 022 000 57% 2 100 000 2 100 000

4

PŘÍBRAM BOBCATS z.s.            

28. října 5                                 

261 01 Příbram VII                 

IČ: 26551152

Podpora činnosti mládeže 

sportovního klubu Příbram 

Bobcats

pronájem sportovišť, nevratné startovné, úhrada nákladů na dopravu dětí a 

mládeže včetně nutného doprovodu na turnaje a soustředění, náklady na 

ubytování dětí a mládeže včetně nutného doprovodu na turnajích a 

soustředěních,  odměny trenérů oddílů dětí a mládeže, náklady na 

zdravotnický dozor pro potřeby dětí a mládeže, hráčské licence členů oddílů 

dětí a mládeže, nákup sportovního a tréninkového vybavení pro děti a 

mládež (výstroj, helmy, míče, flagy, dresy), náklady na ozvučení akcí, 

1 156 000 900 000 78% 400 000 400 000

5

Volejbalový klub Příbram 

z.s.                                                      

Legionářů 378                        

261 01 Příbram VII                                                                      

IČ: 01832158

Na volejbalový Olymp s 

vlastními odchovanci je 

dlouholetá a zodpovědná práce

pronájem tělocvičen a sportovišť, 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, sportovní vybavení pro děti a mládež (dresy, 

sportovní oblečení, míče, sítě), úhrada nákladů na kompenzační cvičení a 

rehabilitace pro děti a mládež, úhrada na nákladů na energie, odměny 

trenérům oddílů dětí a mládeže, odměny rozhodčím, úhrada nákladů na 

zdravotnický dozor pro potřeby dětí a mládeže, úhrada nákladů na nákup 

zdravotnického materiálu (tejpy, bandáže), kancelářské potřeby (papír a 

toner do tiskárny), náklady na propagaci (tisk a výlep plakátů)

4 100 000 2 993 000 73% 2 600 000 2 600 000

Celkem 12 370 000 9 900 000 9 900 000
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