Dotace a dary poskytnuté v roce 2018
příjemce
ORAŠSK Klatovy, pobočka
Horažďovice 211
AMK Pačejov
Ing. Rudolf Dvořák
TJ Sokol Veřechov
TJ Sokol Horažďovice
Potápěči Horažďovice
Miloslav Svatoš
Klub českých turistů
Rendl Josef
Tenis klub Horažďovice
Fotbalový klub Horažďovice
TJ Sport Horažďovice
Moto-cross club
Školní sportovní klub AŠSK
ZŠ Komenského
Volejbalový oddíl žen
Petr Řepík ( šipky)

účel
organizační a technické zajištění sportovních soutěží žákůnájmy sportovišť, technické zabezpečení
Rally Pačejov - tisk brožur, dokumentů, kopírování, poštovné,
monitor. systém, hudeb. produkce, itineráře, předstar. show
53. ročník Horažďovické padesátky- nákup skleniček
elektřina, vodné, nákup míčů, barev
oddíl nohejbalu – cestovné, sportovní vybavení, pronájmy, oddíl
stolního tenisu – na cestovné, technické a sport. vybavení
nákup náhradních dílů, revize techniky
celoroční sport. výzva Houba Challenge – pronájmy sportovišť,
doprava, sport. pomůcky, poháry a medaile
doprava na celodenní výlet s turistickým pochodem (Berounsko),
podzimní setkání turistů Plzeňského kraje- výroba pamětních
listů a razítek, popis tras, kopírování
startovné na střeleckých závodech
nákup antuky, oprava cvičné stěny
doprava mládeže, pronájmy sportovišť, startovné na turnajích a
nákup sportovních pomůcek
pronájem tělocvičny, startovné na závodech, vybavení
Mezinárodní mistrovství ČR-časomíra, lékař. zajistění
nájemné sportovišť (bazén, tělocvična)

pronájem tělecvičny
dopravné na ligová utkání v šipkách
nákup propagačního materiálu údržba webových stránek,
vystavení teamové licence
HH Racing Team
reproduktory, mixážní pult, autorské poplatky, cestovné,
Tyjátr Horažďovice z.s.
kostýmy, půjčení a výrobu kulis, nájemné
poplatek Unii českých pěveckých sborů, ubytování na
Pěvecký spolek Prácheň
soustředění, doprava , květiny, tisk
Bc. Kovačovi -dechová hudba doprava, nákup sborového oblečení, nákup technických
pomůcek a částí zvukové aparatury
Otavanka
technika a vybavení na akcích většího rozsahu (letní tábory,
Junák - svaz skautů a
setkání skautů) – zahradní vozík, akumulátorová vrtačka,
skautek ČR
elektrocentrála, kolečko
vybavení prostor pro klubovou činnost – termovárnice, nerezový
Pionýr, z.s. - PS Prácheň HD termos, varná konvice, fotbálek, elektronický terč, pingpongový
stůl, stolní hry, vysavač
propagace spolku, webové stránky obce, spolku, diplomy a
Spolek přátel Komušína
ocenění, provoz kulturních a sportovních akcí
SDH Třebomyslice
na nákup venkovního posezení – stoly a lavice
oslavy 140. výročí založení sboru a pořádání soutěží – poháry,
SDH Horažďovice
diplomy, upomínkové předměty, stuhy na prapory, uniformy
SDH Boubín
na ledničku, venkovní stoly a lavice, prodlužovací kabel
SDH Horažď. Lhota
pořízení stanu
zajištění dětského dne, atrakce, diplomy a ocenění, venkovní
SDH Komušín
stoly a lavice, zajištění mikul. nadílky, propagace, uniforma
SDH Veřechov
dětský karneval, dětský den, doplnění hasičské výzbroje
Český svaz včelařů
udržení a zlepšení zdravotního stavu včelstev – léčiva a léčení

Kč
3 000 Kč
10 000 Kč
4 000 Kč
5 000 Kč
45 000 Kč
5 000 Kč
25 000 Kč

5 000 Kč
2 000 Kč
30 000 Kč
45 000 Kč
25 000 Kč
10 000 Kč
50 000 Kč
2 000 Kč
1 000 Kč
2 000 Kč
45 000 Kč
5 000 Kč
10 000 Kč

20 000 Kč

20 000 Kč
10 000 Kč
10 000 Kč
30 000 Kč
10 000 Kč
10 000 Kč
10 000 Kč
10 000 Kč
5 000 Kč

Českomoravský svaz
chovatelů pošt. holubů
Myslivecký spolek Prácheň
Spolek občanů Horažďovic Předměstí
Český rybářský svaz

Jana Truhlářová ( Babín)
Svaz zdravotně postižených
Horažďovice
Spolek rodáků a příznivců
Horažďovic

přepravní boxy na zasílání holubů na závody
nákup obilí – ječmen, oves, nájem honitby
provoz a údržba sport. areálu - elektřina, voda, benzin do
sekačky, antuka, nová sekačka, materiál, dětský den - ceny
závod Zlatá udice - medaile, ceny, dárkové předměty pro
účastníky závodů
akce v Babíně (pouťový volejbal, dětský den, soutěž v chytání
ryb, drakiáda) – odměny pro soutěžící, combo souprava, volejbal.
síť a míč, party stan, elektron. šipky
činnost spolku – vstupenky do bazénu, předplatné na divadlo,
autobusová doprava – výlet, rekondice
činnost spolku- doprava na autobusové zájezdy

Zářečská májka – honorář Otavanka, ceny pro děti do soutěží,
Jitka Věchtíková
materiál
KČT - znač. obvod Sušice
značkařské příkazy pro údržbu, nářadí pro značkaře
Oblastní charita Horažďovice zajištění pečovatelské služby v roce 2018
FK a TK Horažďovice
provozní náklady v roce 2018
TJ Sokol Horažďovice
provozní náklady v roce 2018
Hudba bez hranic
zámecké hudební léto a Ševčíkovy hudební večery 2018
Oblastní charita Horažďovice provoz Občanské poradny - bezplatné sociální poradenství
NNP LDN Horažďovice
zajištění sociálních služeb ve zdravotnickém zařízení
Point 14, z.ú. Plzeň
sociální služba- terénní program
RNDr. Ladislav Havel
provozování infocentra
zpracování marketingové strategie a zajištění cílené komunikace
Prácheňsko a Pošumaví, z.s. v rámci projektu "Destinace Prácheňsko a Pošumaví se
představuje"
Středisko výchovné péče
zajištění víkendových a zážitkových akcí pro klienty ze sociálně
Domažlice
slabých a znevýhodněných rodin
Poradna pro rodinu Zaboří u
provoz sociální služby odborného sociálního poradenství
Blatné
Daniel Motlík, Sušice
provoz pojízdné prodejny v částech obce
Nábož. obec Církve
hudební produkce a propagace k 90. výročí vzniku
československé husitské
horažďovického sboru
Nadační fond Josefa
dar na sportovní projekt na podporu onkologicky nemocných dětí
Zimovčáka
NA KOLE DĚTEM
ZKD Sušice
financování nákladů prodejny v Třebomyslicích
Horažďovicko
obnova drobných sakrálních památek
na dopravu na Slet historyckých zpěveckých spolků v Praze v
Pěvecký spolek Prácheň
rámci oslav 100. výročí české státnosti
SH ČMS - SDH
financování elektrické energie, vodného a stočného provozované
Horažďovická lhota
obecní budovy
Centrum služeb pro silniční
zajištění provozu dětského dopravního hřiště pro výuku a výcvik
dopravu
žáků základních škol
vytvoření mobilní aplikace pro chytré telefony a tablety Ciao, cestovní kancelář, s.r.o
geolokační zábavná hra nové generace
Prácheňsko
pořízení odpočinkového a naučného mobiliáře
Horažďovicko
pořízení pojízdné prodejny pro potřeby svazku obcí

Dotace a dary poskytnuté v roce 2018 celkem

1 000 Kč
5 000 Kč
8 000 Kč
5 000 Kč

10 000 Kč
10 000 Kč
10 000 Kč
2 000 Kč
3 000 Kč
1 500 000 Kč
280 000 Kč
110 000 Kč
62 700 Kč
125 000 Kč
50 000 Kč
49 856 Kč
15 000 Kč

15 000 Kč
3 000 Kč
3 000 Kč
30 000 Kč
2 500 Kč
5 000 Kč
10 000 Kč
40 000 Kč
10 000 Kč
10 000 Kč
10 000 Kč
26 019 Kč
20 500 Kč
97 955 Kč

2 993 530 Kč

