
Dotace a dary poskytnuté v roce 2017 v Kč

příjemce účel   dotace v Kč

ORAŠSK Klatovy, pobočka 
Komenského 211, 
Horažďovice

organizační a technické zajištění školních sportovních 
soutěží žáků-nájmy sportovišť, nákup medailí, tech. 
zajištění 3 000 Kč

AMK Pačejov
Rally Pačejov - tisk brožur, dokumentů, kopírování, 
poštovné, monitorovací systém, hudební produkce, tisk 
materiálů, vazba a kompletace itinerářů, show 10 000 Kč

Ing. R. Dvořák  52. ročník Horažďovické padesátky- nákup skleniček 4 000 Kč

TJ Sokol Veřechov
nákup traktoru na sečení hřiště, nákup stulpen pro 
hráče, opravy sekačky 5 000 Kč

TJ Sokol Horažďovice

pro oddíl nohejbalu – na cestovné, náklady na rozhodčí, 
pronájmy, sportovní vybavení, technické vybavení, pro 
oddíl stolního tenisu – na cestovné, technické vybavení, 
sportovní vybavení 45 000 Kč

Potápěči Horažďovice nákup nové techniky a opravy, revize techniky 10 000 Kč

Miloslav Svatoš
na celoroční sportovní výzvu Houba Challenge – 
doprava, sportovní pomůcky, poháry, IT služby 15 000 Kč

Klub českých turistů
celodenní výlet s turistickým pochodem (Roudnice nad 
Labem, Veltrusy) - doprava 3 000 Kč

Rendl Josef sportovní střelba - startovné na závodech 2 000 Kč
Tenis klub Horažďovice pronájem tělocvičny, nákup nábytku do šaten   30 000 Kč

Fotbalový klub Horažďovice
doprava mládeže, pronájmy sportovišť, startovné na 
turnajích a  nákup sportovních pomůcek 45 000 Kč

TJ Sport Horažďovice 
pronájem tělocvičny, startovné na závodech, vybavení 
závodníků 25 000 Kč

Moto-cross club Mezinárodní mistrovství ČR-časomíra, lékař. zajistění 10 000 Kč
Školní sportovní klub ZŠ 
Komenského

nájemné sportovišť (bazén, tělocvična) 50 000 Kč
Volejbalový oddíl žen pronájem tělecvičny 2 000 Kč
Petr Řepík ( šipky) dopravné na ligová utkání v šipkách 1 000 Kč
HH Racing Team na webové stránky, propagační materiál 2 000 Kč

Tyjátr Horažďovice z.s.
regály a skladové skříně, boxy v kulturním domě, police 
v loutkové klubovně, autorské poplatky, cestovné, 
nájemné, kostýmy, půjčení a výroba kulis 33 000 Kč

Pěvecký spolek Prácheň

poplatek Unii českých pěveckých sborů, ubytování na 
soustředění, doprava na koncerty a soustředění, 
pronájem sálu, honoráře – natáčení, konferování, 
doplnění oblečení spolku 10 000 Kč

Junák - svaz skautů a 
skautek ČR

plachta s konstrukcí na přívěs, opěrné nohy s držáky, 
dřevěné kolíky, tee-pee, linning pro tee-pee 22 000 Kč

Pionýr, z.s. - PS Prácheň HD
obnova táborového vybavení – stanové celty a pronájem 
pozemku tábora 25 000 Kč

SDH Třebomyslice nákup přívěsného vozíku za automobil 10 000 Kč
SDH Horažďovice a kroužek 
mladých hasičů

nákup stanu, židle skládací, lavice polní skládací, stůl 
polní skládací 25 000 Kč

Český svaz včelařů
udržení a zlepšení zdravotního stavu včelstev – léčiva a 
léčení včelstev 5 000 Kč

Českomoravský svaz 
chovatelů pošt. holubů

přepravní boxy na zasílání holubů na závody 
1 000 Kč

Myslivecký spolek Prácheň 
Horažďovice

pachové ohradníky, světelné ohradníky – nákup fólie, 
krmení pro zvěř v zimním období 5 000 Kč



SDH Komušín
na chod sboru – provoz atrakcí a materiál na výrobu 
překážek, diplomy a ocenění, zakoupení stanu, 
propagace sboru 10 000 Kč

Český rybářský svaz
závod Zlatá udice - medaile, ceny, dárkové předměty 
pro účastníky závodů 5 000 Kč

SDH Boubín nákup plynového grilu 10 000 Kč

Spolek občanů Horažďovic - 
Předměstí

provoz a údržbu sportovního areálu - elektřina, voda, 
benzin do sekačky, antuka, nová sekačka, barvy, 
ředidlo, štětce, dětský den - ceny dětem 8 000 Kč

SDH Horažďovická Lhota nákup křovinořezu 10 000 Kč
Svaz zdravotně postižených 
HD

činnost (rekondice – rehabilitace, vstupenky do bazénu, 
předplatné do divadla, autobusová doprava na výlet) 10 000 Kč

Bc. Zdeněk Kovač 
(Otavanka)

dopravu, nákup sborového oblečení, doplňků, nákup 
technických pomůcek a částí zvukové aparatury 3 000 Kč

Mgr. Jiří Horák     (Original 
Band)

honorář pro skupinu „Přelet M. S.“, pořízení audio/video 
nahrávek z koncertů, autodoprava na koncert v 
zahraničí, notový materiál, stojan na noty 3 000 Kč

Jana Truhlářová ( Babín)

akce v Babíně (pouťový volejbal, dětský den, soutěž v 
chytání ryb, drakiáda) – odměny pro soutěžící, gril, pivní 
sety (stoly a lavice), volejbalová síť 10 000 Kč

Spolek rodáků a příznivců 
Horažďovic

činnost spolku- doprava na 3 zájezdy
10 000 Kč

KČT KKZ - značkařský 
obvod Sušice

turistické značení horažďovických okruhů - vyvěšení 
směrovek a tabulek, pákové nůžky 3 000 Kč

SDH Veřechov dětský karneval, dětský den, hliníkový trojdílný žebřík 10 000 Kč
FK a TK  Horažďovice   provozní náklady v roce 2017 280 000 Kč
TJ Sokol Horažďovice provozní náklady v roce 2017 100 000 Kč

Hudba bez hranic
zajištění programu zámecké hudební léto a Ševčíkovy 
hudební večery 2017 135 200 Kč

Oblast. charita Horažďovice provoz Občanské poradny v roce 2017 120 000 Kč
Nemocnice následné péče 
Horažďovice

zajištění sociálních služeb
50 000 Kč

Středisko výchovné péče 
Domažlice

provoz zařízení  v roce 2017
3 000 Kč

Poradna pro rodinu Zaboří u 
Blatné

na provoz sociální služby odborného sociálního 
poradenství 2 500 Kč

Daniel Motlík provoz pojízdné prodejny v částech obce (11 měsíců) 34 167 Kč
FK Horažďovice pořádání oslav  Dne dětí 6 000 Kč
Diakonice ČCE - středisko v 
Praze 5

zajišťování sociálních služeb rané péče
2 500 Kč

DSO Horažďovicko vyřezání porostů a vyčištění cyklostezky 35 000 Kč
Pošumavské sportovní
sdružení okresu Klatovy  dar na vyhlášení nejúspěšnějších sportovců okresu 2 000 Kč
Oblast. charita Horažďovice zajištění pečovatelské služby v roce 2017 1 250 000 Kč
Libuše Mužíková Kulturní činnosti v roce 2017 189 000 Kč
RNDr. Ladislav Havel provozování infocentra 15 000 Kč
SDH Horažďovická Lhota elektrická energie, vodné a stočné v obecní budově 10 000 Kč

DSO Horažďovicko 
projektová dokumentace na Stezku pro cyklisty a pěší 217 510 Kč

Ciao…, cestovní kancelář dřevěnné schránky na úschovu turistuckých razítek 10 165 Kč
Centrum služeb pro silniční
dopravu zajištění provozu dětského dopravního hřiště 10 000 Kč

celkem v roce 2017 2 962 042 Kč


