Schválené dotace z rozpočtu města Toužim pro rok 2016
Pořadové
Příjemce dotace
číslo
1.

Raná péče KUK, z. ú., ústav, Plzeň

2.

Sportovní klub Toužim, oddíl kopané, spolek

3.

Tělovýchovná jednota Sokol Toužim, spolek

4.

Sportovní klub Toužim, oddíl stolního tenisu, spolek

5.

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

6.

Přátelé toužimské mládežnické dechovky, Toužim, spolek

7.

Jezdecký klub Toužim, spolek

8.

Aeroklub Toužim, letiště Přílezy, spolek

9.

Sbor dobrovolných hasičů Toužim, pobočný spolek

10.

Sbor dobrovolných hasičů Toužim, pobočný spolek

Účel dotace
Poskytování terénní sociální služby rané péče rodině s
dítětem s kombinovaným postižením - náklady na
dopravu, materiální vybavení, náklady na kancelářské
potřeby a telefonní poplatky
Podpora celoroční činnosti sportovního klubu, zejména
výchova mládeže v rámci provozování a organizování
kopané - náklady na dopravu, materiální vybavení,
náklady na soutěže
Podpora celoroční činnosti oddílu basketbalu, florbalu pořízení materiálu a vybavení, náklady na dopravu
Podpora celoroční činnosti oddílu, zejména výchovby
žákovských hráčů - sportovní vybavení
Podpora celoroční činnosti organizace - náklady na
dopravu do divadel, na koncerty,na ozdravné pobyty,
náklady na vstupné hradů a zámků
Soustředění dechového mládežnického orchestru a
nácvik koncertního programu
Podpora celoroční činnosti organizace - licence,
startovné na parkurových závodech, veřejné tréninky,
zábavné jezdecké aktivity pro nejmladší
Uspořádání mezinárodní letecké soutěžě TCUP 2016 náklady na pohonné hmoty
Činnost sboru dobrovolných hasičů - pořízení vybavení
pro vytvoření zázemí při pořádání akcí
Zajištění akce "Mezinárodní setkání mladých hasičů v
Toužimi" - náklady na dopravu, ubytování, náklady na
soutěže, náklady na volnočaový program pro účastníky
akce

Výše dotace v
Kč
12 000

50 000

35 000
5 000
13 000
30 000
5 000
5 000
10 000

90 000

11.

Sbor dobrovolných hasičů Toužim, pobočný spolek

12.

Hasičský záchraný sbor Karlovarského kraje - stanice Toužim

13.

Cesta z města, Nežichov, o.s.

14.

Tenis Club Toužim, spolek

15.

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

16.

Římskokatolická farnost Toužim, církevní organizace

17.

Římskokatolická farnost Toužim, církevní organizace

Celkem

Zajištění soutěží - Halová soutěž mladých hasičů a soutěž
o Erb města Toužim - ceny, poháry, diplomy, medaile
Pořízení sušicí skříně, stavební úprava přístřešku, nákup
věcných prostředků, nákup OOPP, oprava zařízení a
techniky
Pořádání kulturních akcí, provozování galerie a
infocentra
Podpora celoroční činnosti klubu - pořízení materiálu a
vybavení na modernizaci kurtu
Zajištění služeb osobní asistence a odborného sociálního
poradenství - náklady na dopravu, kancelářské potřeby,
náklady na pronájem
Obnova fasády kostela Narození Panny Marie- oprava
omítek, fasádní nátěr, oprava římsy-jižní strana, VI.
etapa prací
Obnova fasády kostela Narození Panny Marie- oprava
omítek, fasádní nátěr, oprava římsy - jižní strana,VI.
etapa prací - dotace poskytnuta Ministerstvem kultury
ČR prostřednictvím města Toužim

6 000

250 000
600 000
5 000
4 000

20 000

100 000

1 240 000

