Schválené dotace z rozpočtu města Toužim pro rok 2019
Pořadové
číslo

1.

Příjemce dotace

Účel dotace

Sportovní klub Toužim, oddíl kopané, spolek

Zajištění sportovní činnosti a výchovy mládeže a
dospělých v rámci provozování a organizování kopané náklady na dopravu, materiální vybavení (zápasové a
tréninkové dresy, míče, sítě, slalomové tyče, brankářské
rukavice)

2.

Tělovýchovná jednota Sokol Toužim, spolek

3.

Sportovní klub Toužim, oddíl stolního tenisu, spolek

4.

Svaz postižených civilizačními chorobami ČR - základní organizace Toužim,
pobočný spolek

5.

Přátelé toužimské mládežnické dechovky Toužim, spolek

6.

Jezdecký klub Toužim, spolek

7.

Tenis Club Toužim, spolek

8.

SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Toužim, pobočný spolek

9.

SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Toužim, pobočný spolek

Podpora celoroční činnosti oddílu basketbalu, florbalu pořízení materiálu a vybavení, náklady na dopravu,
odměny rozhodčích včetně jízdného, náklady na soutěže
a nákup upomínkových předmětů pro oddíl turistiky
Podpora celoroční činnosti oddílu, posílení pozice oddílu
v práci s mládeží na úrovni kraje, účast na regionálních a
republikových turnajích - materiální vybavení, náklady na
dopravu
Podpora celoroční činnosti organizace - náklady na
dopravu do divadel, na koncerty,na ozdravné pobyty,
náklady na vstupné hradů a zámků, na ozdravné pobyty,
rehabilitační služby
Zajištění soustředění dechového orchestru - provozní
náklady, zajištění moderování, zpěvu a dopravy,
občerstvení při vystoupení, nákup triček s logem
dechového orchestru
Podpora celoroční činnosti organizace - náklady na
dopravu, startovné na parkurových závodech,zajištění
veřejných tréninků, náklady na dopravu, poplatky
jezdecké federaci
Podpora činnosti tenisového klubu - dokončení
modernizace kurtu - materiál a vybavení
Činnost sboru dobrovolných hasičů - pořízení vybavení
pro vytváření zázemí při pořádání kulturních a
společenských akcí - nákup sady závodních hadic,
pořízení stanu
Zajištění soutěže - 25. ročník halové soutěže mladých
hasičů - ceny, poháry, diplomy, medaile

Výše dotace Kč

120 000

45 000

20 000

20 000

30 000

20 000
8 000

21 000
4 000

10.

SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Toužim, pobočný spolek

Zajištění soutěže -10. ročník soutěže o Erb města Toužim
- ceny, poháry, diplomy, medaile

4 000

11.

Vytváření podmínek pro účinnou ochranu života a zdraví
občanů a majetku před požáry a poskytování pomoci při
ČR - Hasičský záchraný sbor Karlovarského kraje - stanice Toužim, organizační živelných pohromách a jiných mimořádných událostech složka státu
2. etapa zateplení budovy stanice v Toužimi

250 000

12.

Cesta z města, Nežichov, spolek

13.

Živý zámek Toužim, spolek

14.

Hospic svatého Lazara, z.s., Plzeň

15.

Centrum pro zdravotně postižené Karlovarského kraje, Karlovy Vary, o. p. s.

Zajištění informačních a poradenských služeb turistům,
propagace a prezentace města, organizace kulturních a
společenských akcí pro obyvatele města Toužim,
Dětského dne, Rozsvícení vánočního stromu, organizace
tanečních odpolední pro seniory apod.
Pořádání kulturních a vzdělávacích akcí pro občany
města Toužim a širší okolí, podpora turismu v obci náklady na ozvučení, honoráře za vystoupení, náklady za
půjčení techniky, náklady na dopravu
Péče v hospici zahrnuje především zmírnění bolesti,
zachování mobility pacienta, pomáhá lidem na konci
života k bezbolestnému a důstojnému odchodu požadavek na zdravonický materiál a léky
Zajištění služeb osobní asistence a odborného sociálního
poradenství - provozní náklady, mzdové náklady v rámci
služeb osobní asistence, náklady na dopravu, pronájmy,
kancelářské potřeby

16.

MTB Club Nežichov, spolek

17.

Raná péče KuK, z.ú. Plzeň

Podpora činnosti klubu v amatérských závodech
horských a silničních kol - náklady na dopravu a
startovné, zajištění materiálového vybavení
Zajištění kvalitní služby rané péče rodině s dítětem s
kombinovaným postižením, podporovat rozvoj dítěte a
stimulovat ho vhodnými metodami a pomůckami provozní náklady, náklady na dopravu, materiální
vybavení, kancelářské potřeby

Farní charita Karlovy Vary, církevní právnická osoba

Zajištění provozu Domova pro matky s dětmi v tísni náklady na energie

18.

Celkem

600 000

49 000

25 000

45 000

5 000

8 500

11 000

1 285 500

