Dotace a dary schválené v roce 2021 v Kč
příjemce
ORAŠSK Klatovy, pob.
Komenského 211, HD

účel
nájmy sportovišť, technické zabezpečení soutěží, administrativa

42. Invelt Rally Pačejov - tisk brožur, dokumentů, kopírování,
poštovné, monitorovací systém, hudební produkce, tisk
materiálů, vazba a kompletace itinerářů, předstartovní show
Ing. Rudolf Dvořák
56. ročník Horažďovické padesátky- nákup skleniček
TJ Sokol Veřechov
provoz kabin elektřina, vodné, topení,nákup křovinořezu
pro oddíl nohejbalu – cestovné, rozhodčí, pronájmy, sportovní a
TJ Sokol Horažďovice
technické vybavení, pro oddíl stolního tenisu – cestovné, tech.
a sportovní vybavení, Velká cena Horažďovic
Potápěči Horažďovice
nákup náhradních dílů, oprava a revize techniky
celoroční sport. výzva Houba Challenge – pronájmy spotrovišť,
Miloslav Svatoš
doprava, sport. pomůcky, poháry a medaile
doprava na celodenní výlet s turistickým pochodem
Klub českých turistů
Koněpruské jeskyně, naučná stezka Zlatý kůň, Beroun
Rendl Josef
startovné na střeleckých závodech
nákup nového vybavení tenisového areálu, nákup sportovních
Tenis klub Horažďovice
pomůcek
Fotbalový klub Horažďovice
nákup sportovních pomůcek
TJ Sport Horažďovice
pronájem tělocvičny, startovné na závodech, vybavení
Moto-cross club
zajištění závodu přeboru SMS -časomíra, lék. zajistění
Školní sportovní klub AŠSK
nájemné sportovišť (bazén, tělocvična), medaile a odměny pro
ZŠ Komenského
členy
Zdeňka Charvátová
pronájem sportovišť, sportovní náčiní pro volejb. oddíl žen
Petr Řepík ( šipky)
dopravné na ligová utkání, nákup materiálu
nájemné, autorské poplatky, cestovné,realizace představení,
Tyjátr Horažďovice z.s.
čistírna kostýmů
poplatek Unii českých pěveckých sborů, účastnický poplatek ve
Pěvecký spolek Prácheň
Vlachovo Březí, doprava, květiny, tisk, pronájem sálu, vedení
účetnictví, nákup not
Pošumavská dechová hudba Otavanka – doprava, nákup
sborového oblečení, technických pomůcek a částí či součástí
Bc. Zdeněk Kovač - Otavanka
hudební zvukové a ozvučovací aparatury či techniky, nástrojů a
příslušenství
Festival a akademie Otakara Ševčíka 2021 – výpomoc na
Ševčíkův institut, z.s.
festival, management, technické zajištění, úprava webových
stránek, náklady na propagaci, grafické práce
Junák - svaz skautů a skautek přívěsný vozík za automobil, nájezdy na přívěsný vozík,
ČR
otevírací přední čelo, zesílení nápravy
hrnce smaltované, plastový odpadkový koš, látkové stahovací
Pionýr, z.s. - PS Prácheň
rolety, flipchart, křovinořez, chemický záchod, tepelný zářič,
Horažďovice
turistický stan
Modelklub Horažďovice
nájem, energie, spotřební materiál, soutěže dětí
provoz kulturních a sportovních akcí, materiály, potřeby pro
Spolek přátel Komušína
vzdělávací akce, provozní náklady
SDH Třebomyslice
ruční nářadí, sítě, řetězová pila, sportovní náčiní
nákup mikin a vybavení pro Klub mladých hasičů (paddleboard,
SDH Horažďovice
magnetická tabule)
zajištění dětského dne, Mikulášské nadílky, pro pořádání
SDH Komušín
venkovních akcí - venkovní stoly a lavice

schváleno
2 000 Kč

AMK Pačejov

20 000 Kč
4 000 Kč
2 000 Kč

20 000 Kč
3 000 Kč
15 000 Kč
3 000 Kč
1 000 Kč
12 000 Kč
30 000 Kč
15 000 Kč
5 000 Kč
25 000 Kč
1 000 Kč
1 000 Kč
15 000 Kč

3 000 Kč

10 000 Kč

50 000 Kč
30 000 Kč

40 000 Kč
5 000 Kč
5 000 Kč
10 000 Kč
20 000 Kč
8 000 Kč

SDH Boubín
SDH Horažď. Lhota
Český svaz včelařů
Českomoravský svaz
chovatelů pošt. holubů
Myslivecký spolek Prácheň
Horažďovice
Myslivecký spolek „Myt“
Třebomyslice
Spolek občanů Horažďovic Předměstí

Jana Truhlářová ( Babín)
Svaz zdravotně postižených
HD
Spolek rodáků a příznivců
Horažďovic
KČT KKZ - značkařský obvod
Sušice
Svatojánci z.s.
Oblastní charita HD
FK a TK Horažďovice
TJ Sokol Horažďovice
Hudba bez hranic
Oblastní charita HD
NNP a LDN Horažďovice
Kateřina Švarcová
Raná péče Kuk, z.ú.
Poradna pro rodinu Zaboří u
Blatné
SVP Domažlice
Hospic sv. Lazara z.s.
Diakonie ČCE – Plzeň
Římskokatolická farnost
manželé Hanzlíkovi
ZKD Sušice
Plzeňský kraj
ZO ČSOP Spálené Poříčí
obec Hrušky
obec Mikulčice
obec Moravská Nová Ves
obec Lužice
město Hodonín (část Pánov)

celkem v roce 2021

nákup elektrocentrály
údržba, oprava a provoz strojů, které jsou používány pro
udržování travnatých ploch, na pronájem strojů, na el. energii
obecní budovy
veterinární léčiva pro včely
přepravní boxy na zasílání holubů na závody
odrazové fólie na ohradníky, nájem honitby, dětské odpoledne
obilí na přikrmování zvěře, nájem honitby, pistole k instalaci
pachových ohradníků, pachová pěna, ostatní materiál (tyče,
materiál na světelná zradidla)
provoz a údržba sportovního areálu – antuka na tenisový kurt,
dřevěné komponenty na kolotoč, houpačky, lavičky, elektřina,
voda, benzin do sekačky, dětský den + drakiáda, barvy, ředidlo,
štětce
pivní sety, vybavení obecní budovy – rychlovarná konvice,
dvouplotýnkový vařič, ubrusy, záclony, závěsy, souprava na
stolní tenis, odměny pro soutěžící, venkovní tepelná lampa
činnost spolku – autobusová doprava na výlet, rekondice,
masáže, pedikúra
činnost spolku- doprava na autobusové zájezdy
obnovu turistického značení v okolí města Horažďovice –
značkařský příkaz pro obnovu trasy, potřeby pro značkaře
hry a pomůcky na bádání, materiální a sportovní vybavení
zajištění pečovatelské služby v roce 2021
provozní výdaje v roce 2021
provozní výdaje v roce 2021
Ševčíkovy hudební večery 2021
provoz Občanské poradny v roce 2021
zajištění sociálních služeb v roce 2021
provoz pojízdné prodejny v částech obce 2021
zajištění sociálních služeb v roce 2021
provoz sociální služby odborného sociálního poradenství
zajištění sociálních služeb v roce 2021
zajištění hospicové péče v roce 2021
aktivizační činnosti v Domově Radost a ve Stacionářích Korálek
a Kvítek
obnova krytiny a krovu kostela sv. Petra a Pavla II. etapa
obnovy stodoly – I. etapa (lokální oprava krovu, nová krytina,
oprava uvolněného zdiva, stažení štítového rohu táhly)
provoz prodejny v Třebomyslicích
dopravní obslužnost rok 2021
dar na provoz záchranné stanice
finanční dar obci postižené tornádem v červnu roku 2021
finanční dar obci postižené tornádem v červnu roku 2021
finanční dar obci postižené tornádem v červnu roku 2021
finanční dar obci postižené tornádem v červnu roku 2021
finanční dar obci postižené tornádem v červnu roku 2021

15 000 Kč

15 000 Kč
5 000 Kč
1 000 Kč
5 000 Kč

2 000 Kč

10 000 Kč

10 000 Kč
10 000 Kč
10 000 Kč
1 000 Kč
5 000 Kč
1 600 000 Kč
280 000 Kč
110 000 Kč
90 500 Kč
125 000 Kč
50 000 Kč
40 000 Kč
3 000 Kč
5 000 Kč
5 000 Kč
3 000 Kč
3 000 Kč
46 448 Kč
20 000 Kč
10 000 Kč
183 400 Kč
5 000 Kč
20 000 Kč
20 000 Kč
20 000 Kč
20 000 Kč
20 000 Kč
3 123 348 Kč

