Schválené dotace z rozpočtu města Toužim v roce 2020
Pořadové
číslo

1.

2.

3.

Příjemce dotace

Sportovní klub Toužim, oddíl kopané, spolek

Tělovýchovná jednota Sokol Toužim, spolek

Sportovní klub Toužim, oddíl stolního tenisu, spolek

4.

Tenis Club Toužim, spolek

5.

MTB Club Nežichov, spolek

6.

Mgr. Jan Váňa, Poděbrady

Účel dotace
Zabezpečení sportovní pohybové a tělovýchovné
činnosti dětí, mládeže a dospělých v rámci provozování a
organizování kopané - náklady na dopravu, pronájmy,
náklady na ubytování a stravné na sportovní soustředění
mládeže, materiální vybavení a sportovní potřeby: dresy,
míče, stulpny, teplákové soupravy, brankářské rukavice a
lékárničky.
Zabezpečení financování sportovní a tréninkové činnosti
jednotilivých oddílů TJ Sokol Toužim-pořízení
tréninkového a sportovního vybavení, náklady spojené s
organizací turistických akcí, náklady na cestovné
družstev na soutěže, honoráže rozhodčích včetně
jízdného, poplatky na licence a školení trenérů
Výchova žákovských hráčů a účasti v žákovských
kategoriích, aktivní družstva A muži + divize, B mužiokresní přebor-pořízení materiálu a vybavení pro
registrované žáky a dorostence, náklady na dopravu a
ubytování na turnajích, honoráře trenérům
Podpora činnosti tenisového klubu, zvýšení herní úrovně
tenisové mládeže-pořízení materiálu a vybavení
Podpora činnosti klubu v amatérských závodech
horských a silničních kol-náklady na dopravu a startovné,
zajištění materiálového vybavení
Zajištění sportovního dne mládeže s Tenisovou akademií
Jana Váni na hřišti v Toužimi-náklady na dopravu a
startovné, zajištění materiálového vybavení

Výše dotace Kč

100 000

45 000

50 000

8 000

5 000

5 000

Pokrytí nákladů za zajištění činnosti SDH Toužim, pro
zlepšení tréninkových a soutěžních podmínek sboru,
pořízení věcného vybavení pro vytváření zázemí činnosti
spolku, především pro děti a mládež a při pořádání
kulturních a společenských akcí-ořízení jednotného
sportovního oblečení, pořízení vduchovky včetně terčů,
pořízení televize k výuce, školení a preventivně výchovné
činnosti, pořízení vycházkové uniformy pro funkcionáře
a náklady na pohonné hmoty při dopravě na soutěže

7.

SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Toužim, pobočný spolek

8.

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 událostechdokončení zateplení budovy stanice Toužim, sídlo ZZS
složka státu
Karlovarského kraje, včetně zastřešení vchodů do
budovy

9.

Cesta z města, Nežichov, spolek

10.

Živý zámek Toužim, spolek

11.

Hospic svatého Lazara, z.s., Plzeň

12.

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 obcináklady na pořádání koncertů, divadel, letního kina,
vzdělávací akce, workshopy, výstavy a setkání, náklady
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
Poskytování především ambulantní a terénní sociální
služby seniorům a zdravotně postiženým bez rozdílu
věku. Zajištění služeb osobní asistence a odborného
sociálního poradenství-mzdové náklady v rámci služeb
osobní asistence, náklady na dopravu, pronájmy,
kancelářské potřeby

60 000

250 000

700 000

65 000

15 000

20 000

13.

Raná péče KuK, z.ú. Plzeň

Celkem

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

8 000

1 331 000

