
Vypracovala: Barbora Ouředníková 

Žádosti o dotace pro spolky na rok 2017 -  jejich využití 

 

Jméno spolku 
Žádaný 

příspěvek na 
rok 2016 

Účel - žádost 

TJ Sokol Klecany 430.000 Kč 

- sportovní potřeby – 25.000 Kč 
- údržba budov, sportovišť a nutné opravy – 60.000 Kč 
- pohonné hmoty sekačka trávy – 5.000 Kč 
- cestovné – 100.000 Kč 
- nájem pozemky, tělocvična, hala – 90.000 Kč 
- poplatky tělovýchova (rozhodčí, registrace, licence, poplatky FAČR, 
startovné soutěží – 100.000 Kč 
- spotřeba energií budov kabin (plyn, elektřina, voda) – 50.000 Kč 

Pravý Hradec 435.000 Kč 

-provoz PH (příspěvek na energie Rychta a DK,nájem ZŠ a MŠ) – 120.000 Kč 
- akce pro veřejnost – 25.000 Kč 
-Na aktivity Klubu rodičů a dětí Klíček – 90.000 Kč  
- podpora sborů Lakomé Barky a Klenota – 20.000 Kč 
- podpora neorganizovaných dětí Otevřený klub (lektorné 30.000 Kč, 
semináře 70.000 Kč) – 100.000 Kč 
- podpora sportu dědí a mládeže (atletika, šachy) – 50.000 Kč 
- aktivizační program pro seniory – 30.000 Kč 

TJ Sokol Veltěž 60.000 Kč 
Na činnost dětského cyklistického oddílu (startovné, soustředění, 
cyklovýlety) 

Junák  67.000 Kč 

Skautský ples – 35.000 Kč 
Vzdělání (kurzy, materiály, metodiky) – 10.000 Kč 
Údržba srubu – 5.000 Kč 
Mezinárodní skautská akce Moot 2017 – 17.000 Kč 

Judo Bivoj  26.000 Kč Pronájem tělocvičny  

Bike service Klecany 35.000 Kč 
Na činnost cyklistického oddílu, podpora mladých závodníku do 15 let – 
výroba dresů, platba startovného na závodech 

ZKO Klecany 20.000 Kč 
Nákup pomůcek pro vykonávání činnosti (odkládací kotce pro psy, agility 
překážky) 

Humbuk 15.000 Kč 
Na pořádání akcí (Klecanský masakr, masopust, lití olova, koncert), nákup 
materiálu, pomůcek a na běžnou činnost spolku 

Myslivecké sdružení 
Zdiby-Klecany 

20.000 Kč 
Na nákup krmiva, včetně medicinálního a minerálního a kamenné soli pro 
zvěř  

Psí domov Řepnice 10.000 Kč Veterinární ošetření zvířat a provoz útulku 

Klub biatlonu Klecany, 
p.s. 

100.000 Kč 
Provoz a sportovní vybavení klubu  

Český svaz včelařů 10.000 Kč 
Nákup odborného časopisu, vzdělání pro včelaře, nákup léčiv, vyšetření 
vzorků 

Celkem: 1.228.000 Kč  

 

Další dotace (ne pro spolky) 

Dotace pro Farní charitu Neratovice (dříve se to dělalo v rámci rozpočtu), nyní se musí taky schvalovat 

dotace podle Zákona 250/2000 Sb.). Žádá si na rok 2017 – 500.000 Kč. V roce 2016 – 502.000 Kč. 


