Dotace občanským sdružením pro rok 2022
Název organizace
Fotbalový klub z. s.
T. J. Sokol Dubňany
F.A.T.R., z.s.
BasketbaL Dubňany,z.s.
Sbor dobrovolných hasičů
PETROV-DUBŇANY
Sportovní klub stolního tenisu

účel
doprava na zápasy, vybavení mládežnických týmů, odměna hospodáře, praní dresů, drobná úúdržba, nový systtém pro hlášení, drobné administrativní
výdaje, lékařské potřeby
energie, opravy a udržování, cestovné, startovné, cvičební úbory
organizování turnajů (odměny, platby za rozhodčí, případně pořadatele), Nákup sportovních pomůcek, odměňování, náklady spojené s účastí na
turnajích

dotace rok
2022
127 000 Kč
100 000 Kč

cestovné, řízení utkání a turnajů, mzdy trenérů, ceny do turnajů, sportovní pomůcky (míčky, pálky), dresy, ohrádky, stoly

50 000 Kč
53 000 Kč
48 000 Kč
36 000 Kč
35 000 Kč

Dubňanští houbaři

přednášky, cestovné, akce, otvírání/zavírání lesa, pronájem prostor i s jeho úklidem, výdaje na osvětovou činnost včetně praktické výuky

12 000 Kč

NS Dúbrava
Junák - český skaut
Spolek Senior Dubňany
Spolek Srdénka pro děti
DRMOLICE,z.s.

údržba krojů, soustředění, společenské akce - perníčková beseda, hody sobotní zábava,výdaje spojené s festivaly a soutěžemi, platby za CM

30 000 Kč
25 000 Kč
15 000 Kč
0 Kč
19 000 Kč

Centr.pro rodinu KNOFLÍČEK
DNS Dúbravěnka
SK Kuželky Dubňany
Český svaz včelařů
Moravský rybářský svaz
Sboreček Dubňany
MSKS, Kynologický klub
Šipky Dubňany z.s.
Mužáci Dubňany
Mykologický kroužek
Dubňanský fotoklub
SSK-Avzo Dubňany p.s.
Prunus Moraviae
Český svaz chovatelů
Kradlov sobě
Hornický spolek
Základní org.ČZS Dubňany 1
Okrašlovací spolek DUB
Celkem

Basketbalové turnaje, soustředění děti, cvičební pomůcky, dresy a míče
Soustředění a výstroj pro mladé hasiče, závody, dětský den, aktivity spojené s prevencí ml. Hasičů
vodácký tábor - doprava pro děti, lednice, raft

vzdělávání skautských vedoucích, materiál a vybavení pro činnost, provoz a údržba klubovny
nájem místnosti,sportovní a kulturní vyžití, tvoření, zájezd - doprava, vstupné
Nežádal
obnova krojových součástí, opravy, obnova a údržba krojů, propagace, cestovné a provozní výdaje spolků
nákup pomůcek pro rozvoj hrubé a jemné motoriky, sportovní pomůcky pro děti, kancelářské a výtvarné potřeby, vybavení, hračky, hudební nástroje,
odměny pro děti při akcích, lektorné osvětově vzdělávacích aktivit
soustředění, technické vybavení, cestovné
cestovné, 4 sady kuželek, rekonstrukce dopadliště drah
léčiva, technické vybavení
elektrická energie,vývoz jímky
opravy stávajících krojů, pořízení nových součastí ke kroji, bluetooth reproduktor
Oprava střechy na klubovně, oprava a údržba sekaček, PHM pro sekačky, energie (voda, elek.), údržba překážek a kotců
benefič.turnaj - pronájem prostor SC Želva
Obnova stejnokrojů, hody, setkání mužských sborů, doprava, zpěvník lidových písní, 30-té setkání mužských sborů
cestovné, nájem prostor na výstavu, kancelářské potřeby, otvírání a zavíraní lesa, zveřejňování gratulací a reklamy v DKT, odborná literatura,
poštovné, nákup propagačních materiálů
materiál na tisk foto k výstavě, rámečky na foto, pořádání výstavy
střelivo, opravy zbraní, startovné
uspořádání degustace a koštu domácích pálenek, nákup skla a reklamních potisků, náklady na tisk katalogu
Náklady spojené s výstavou
nájem, doončení rekonstrukce altánu - mříže, nátěr venkovního pláště, mikuláš včetně ohňostroje, sportovní vyžití - bowling
výdaje na hornické setkání, pomoc při řešení hornických důchodů, vzpomínkové akce na léta hornictví, návštěvy kamarádů v domovech
Nežádal
Nežádal

19 000 Kč
17 000 Kč
17 000 Kč
10 000 Kč
14 000 Kč
14 000 Kč
14 000 Kč
5 000 Kč
13 000 Kč
9 000 Kč
5 000 Kč
7 000 Kč
7 000 Kč
5 000 Kč
5 000 Kč
4 000 Kč
0 Kč
0 Kč
715 000 Kč

