Dotace a dary poskytnuté v roce 2016 v Kč
příjemce
ORAŠSK Klatovy, pobočka
Komenského 211,
Horažďovice

účel
organizační a technické zajištění školních sportovních
soutěží žáků-nájmy sportovišť, nákup medailí, technické
zajištění

AMK Pačejov

XXXVII. EPLCOND Rally AGROPA-tisk brožur,
dokumentů,kopírování, poštovné, hudební produkce, tisk

Ing. R. Dvořák
TJ Sokol Veřechov
TJ Sport Horažďovice

TJ Sokol Horažďovice
Potápěči Horažďovice
Klub českých turistů
Rendl Josef
Tenisový klub
FK Horažďovice

51. ročník Horažďovické padesátky- nákup skleniček
náhradní díly (sekačka), fotbalové míče
nájemné za sportoviště a tělocvičny, startovné na
závodech a cestovné
pro odd. nohejbalu – na úhradu cestovného, náklady
rozhodčím, pronájmy, sportovní a technické vybavení,
pro odd. stolního tenisu – na úhradu dresů, ohrádky,
robot na trénink, počitadla stavu utkání
nákup nové techniky, revize techniky
celodenní výlet s turistickým pochodem (Třístoličník) doprava
sportovní střelba - startovné
nákup antuky, lajn, tenisových míčů
doprava mládeže, pronájmy sportovišť, startovné na
turnajích a nákup sportovních pomůcek

Athletic cross country club HD mobilních WC, sanitka + lékař, technické zabezpečení
Moto-cross club
Školní sportovní klub ZŠ
Komenského
Volejbalový oddíl žen
Petr Řepík ( šipky)

Mezinárodní mistrovství ČR-časomíra, lékařské zajistění
nájemné za bazén a halu ZŠ Blatenského

pronájem tělecvičny
dopravné
autorská práva, kostýmy, realizaci scény, hudební složku
Tyjátr Horažďovice o.s.
a její provozování
dopravu na koncerty, na přípravu výstavy a výrobu
Pěvecký spolek Prácheň
materiálů k výročí spolku
Junák - svaz skautů a skautek přívěsný vozík Euro C750/F2/120, plachta vč. kontrukce
ČR
a uchycení
obnova táborového vybavení - stanová celta 5 ks,
Pionýr, z.s. - PS Prácheň HD
pronájem pozemku tábora
ProHD, z. s.
rozbor vody studánky, materiál (oživené lavičky II.)
SDH Třebomyslice
nákup motorové pily, křovinořezu
obměna stolů v zasedací místnosti - nákup materiálu,
SDH Horažďovice a kroužek
spojovací materiál, ochranná přilba 10 ks (kroužek
mladých hasičů
hasičů), savice
Český svaz včelařů
nákup veter. léčiv pro včely, léčba aerosolem
Českomoravský svaz
přeprava holubů na závody- přepravní boxy, doprava a
chovatelů pošt. holubů
opravy boxů

dotace v Kč

3 000 Kč

5 000 Kč
5 000 Kč
4 545 Kč
25 000 Kč

40 000 Kč
10 000 Kč
3 000 Kč
2 000 Kč
25 000 Kč
45 000 Kč
10 000 Kč
10 000 Kč
50 000 Kč
2 000 Kč
1 000 Kč
30 000 Kč
9 528 Kč
29 190 Kč
30 000 Kč
2 000 Kč
10 000 Kč

20 000 Kč
5 000 Kč
1 000 Kč

chod sboru - uniforma pro starostu, označení uniforem,
provoz atrakcí a materiál na výrobu překážek, diplomy a
SDH Komušín
ocenění, propagace sboru, zajištění dětského dne,
mikulářská nadílka
Český rybářský svaz
závod Zlatá udice - ceny pro závodící
SDH Boubín
oprava historické stříkačky PS-8
provoz a údržba sportovního areálu - elektřina, voda,
Sdružení občanů Horažďovice
nová sekačka, benzin do sekačky, antuka, obnova
Předměstí
zeleně, zajištění dětského dne, ceny dětem
SDH Horažďovická Lhota
1x uniforma, savice 4ks
Svaz zdravotně postižených
činnost svazu - plavenky, doprava (výlet), předplatné do
HD
divadla, rekondice - rehabilitace
doprava členů kapely na soustředění, koncerty a
Bc. Zdeněk Kovač (Otavanka) vystoupení, sborové oblečení členů kapely, technické
pomůcky a části aparatury
Spolek rodáků HD
činnost spolku- doprava na 3 zájezdy
Dům dětí a mládeže HD
projekt Jablkobraní - lis a drtič ovoce, materiál
dětský maškarní karneval, den dětí, vycházkové uniformy
SDH Veřechov
pro hasiče, savce pro hasičskou stříkačku, osvětlení
vánočního stromu v obci
KČT KKZ - značkařský obvod značkařský příkaz značení (2x), turistické tabulky a
Sušice
směrovky (16x)
FK a TK Horažďovice
provozní náklady v roce 2016
TJ Sokol Horažďovice
provozní náklady v roce 2016
zajištění programu zámecké hudební léto a Ševčíkovy
Hudba bez hranic
hudební večery 2016
Oblastní charita Horažďovice
Středisko výchovné péče
Domažlice
Klokánek v Janovicích nad
Úhlavou
Poradna pro rodinu Zaboří u
Blatné
Jaroslav Houdek
FK Horažďovice
Diakonice ČCE - středisko v
Praze 5
Centrum pro dětský sluch
Tamtam, o.p.s.
SDH Třebomyslice
Libuše Mužíková
Centrum služeb pro silniční
dopravu
Prácheňsko , z.s.p.o.
Nadační fond Josefa
Zimovčáka
Šumavské sportovní sdružení
Rozvoj Plzeň, z. s.,

celkem v roce 2016

provoz Občanské poradny v roce 2016
provoz zařízení v roce 2016
provoz zařízení Klokánek v roce 2015
na provoz sociální služby odborného sociálního
poradenství
provoz pojízdné prodejny v částech obce
pořádání oslav Dne dětí
zajišťování sociálních služeb rané péče
zajišťování sociálních služeb rané péče
Sraz rodáků
Modrý den - charitativní akce
provoz dětského dopravního hřiště
společná péče o památné místo Prácheň

10 000 Kč
5 000 Kč
9 000 Kč

8 000 Kč
8 000 Kč
10 000 Kč

3 000 Kč
10 000 Kč
5 000 Kč

9 493 Kč
5 000 Kč
279 555 Kč
80 000 Kč
148 900 Kč
120 000 Kč
3 000 Kč
0 Kč
2 500 Kč
11 100 Kč
8 000 Kč
2 500 Kč
2 500 Kč
20 000 Kč
2 300 Kč
10 000 Kč
100 000 Kč

dar charitativní akci NA KOLE DĚTEM

5 000 Kč

dar na vyhlášení nejúspěšnějších sportovců okresu
42. ročník Železničářské padesátky

2 000 Kč
1 000 Kč

1 258 111 Kč

