
Žádosti o finanční podporu na r. 2020  

Oblast: Vrcholový sport 2020
(z rozpočtu města lze podpořit max. 80 % uznatelných nákladů vynaložených na projekt)

v Kč v %

1

1.FK Příbram, fotbalová 

akademie, z.s.

Lazec 60, Stadion na Litavce

261 01 Příbram

IČO: 26995913

Činnost 

mládežnické 

kopané

pronájem sportovišť pro děti a mládež, nákup a potisk 

sportovního vybavení a materiálu pro děti a mládež 

(dresy, míče, tréninkové soupravy apod.), doprava a 

ubytování dětí a mládeže včetně nutného doprovodu na 

turnaje, soustředění a zápasy, odměny rozhodčích, 

vedoucích družstev dětí a mládeže a skautu, odměny 

trenérů, asistentů, brankářů a kondičních trenérů oddílů 

dětí a mládeže, lékařské testy u registrovaných dětí a 

mládeže, regenerace a fyzioterapie dětí a mládeže 

(masér, fyzioterapeut), nevratné startovné

9 780 000 4 000 000 40% 4 000 000 4 000 000 4 000 000 3 200 000 3 200 000

2

Volejbalový klub Příbram z.s.

Legionářů 378

261 01 Příbram VII

IČO: 01832158

Na volejbalový 

Olymp s vlastními 

odchovanci je 

dlouholetá a 

zodpovědná práce 

2020

pronájem sportovišť pro děti a mládež včetně energií, 

odměny trenérů oddílů dětí a mládeže, rozhodčích, 

zapisovatelů a statistik, doprava a ubytování dětí a 

mládeže včetně nutného doprovodu na turnaje a 

soustředění, nákup sportovního vybavení a materiálu pro 

děti a mládež (činky, švihadla, protahovací gumy, žebřík, 

kužely, bossy, dresy, sportovní oblečení, podávací dělo a 

příslušenství, bloky, měřáky doskoku apod.), nákup 

spotřebního materiálu pro děti a mládež (vápno, antuka 

apod.), poplatky za hráče oddílů dětí a mládeže (hráčské 

licence, výchovné, přestupné, hostování hráčů, 

registrace), nevratné startovné, kancelářské potřeby 

(toner, papír, tiskopisy apod.), vitamínové doplňky 

(iontové nápoje, hořčík apod.), propagace (grafický 

návrh, tisk a výlep plakátů, tvorba a aktualizace FB 

stránek , instagramu a webu oddílů dětí a mládeže), 

lékařské služby pro registrované závodníky, regenerace a 

fyzioterapie dětí a mládeže (masér, fyzioterapeut), nákup 

drobných věcných cen, pohárů, medailí a diplomů, 

zdravotnický materiál (gely, náplasti, tejpy, hřejivky, 

obindla, ortézy apod.), půjčovné na sportovní vybavení 

pro děti a mládež (kola, běžky apod.), opravy a výroba 

nářadí a pomůcek

4 100 000 2 800 000 68% 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 080 000 2 080 000

13 880 000 6 800 000 6 600 000 6 600 000 6 600 000 5 280 000 5 280 000CELKEM

Žadatel

ALOKACE FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ VE VÝŠI 6.600.000,00 Kč

Poznámka 
Schváleno 

ZM (Kč)

Návrh 

komise

Výše požadované 

podpory

Dotace v 

roce 2019

Poř. 

č.
Projekt Specifikace nákladů

Náklady 

projektu v Kč
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dne 
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(Kč)

Nový 

snížený 

návrh RM na 

80% 

původního 

návrhu (Kč)
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