PŘEHLED POSKYTNUTÝCH DOTACÍ V ROCE 2017
OBLAST 1
p.č.

Program v oblasti tělovýchovy a sportu
žadatel - termín akce

název projektu/ účel schválení radou účel dotace

Mimoňští Sršni z.s.,
Česká Lípa, akce dne:
13.05.2017

Tour de Ralsko

1.

Mimoňští Sršni z.s.,
Česká Lípa, akce dne:
17.06.2017

4.

Svaz tělesně postižených Krajské sportovní hry
v ČR z.s. místní
zdravotně postižených
organizace Mimoň, alce
dne: červen 2017

Billiard Club Český Lev
Mimoň, z.s., celoroční
činnost

18 000

zajištění
bezpečnosti,
zajištění hygieny,
zajištění zázemí
soutěže, časomíra a
ceny pro závodníky
a vítěze

Hornettlon. cz

2.

3.

18 000

zabezpečení
bezpečnosti,
zajištění hygieny,
zajištění zázemí
soutěže, časomíra a
ceny pro závodníky
a vítěze

ubytování

5 000

Kulečník v Mimoni

18 000

FO - Pavel Kutnar,
Provoz kynologické
Mimoň, celoroční činnost organizace

5.

6.

7.

8.

18 000

FO - David Drahota,
Mimoň akce dne
prosinec 2017

Vánoční nohejbalový
turnaj

Shotokan Sport Centrum Sportovní dětský klub
Česká Lípa, z.s.
celoroční činnost

FO - Miroslav Kuča,
Mimoň, akce 24.525.6.2017

Setkání vícemístných
kol v r. 2017

4 000

18 000

5 000

startovné, nákup
hracího
příslušenství, ceny
do turnajů, ostatní
náklady spojené s
činnosti spolku
pořízení
odkládacích kotců
pro psy, údržba
areálu, nákup
vybavení pro výcvik,
náklady na rozhodčí
nákup sportovního
vybavení a cen

nájemné za
tělocvičny,
startovné, cestovné,
ubytování,
semináře, sportovní
vybavení, vstupné
nájemné, hudba,
ceny pro účastníky

Plavecký klub Stráž pod
Ralskem - soustředění ozdravný pobyt, termín
18.08.-27.08.2017

Sportovní soustředění
2017 - ozdravný pobyt

10.

Plavecký klub Stráž pod
Ralskem -závody,
celoroční činnost

Plavecké závody v
Našem regionu

Aktivní využití volného
času sportem

11.

Plavecký klub Stráž pod
Ralskem, pravidelná
sportovní činnost,
celoroční činnost

12.

FO - Jaroslav Jirůtka,
Mimoň, akce prosinec
2017

42. ročník turnaje ve
volejbale

FO - Jaroslav Jirůtka,
Mimoň, akce červen
2017

41. ročník turnaje ve
volejbale

FO - Václav Konopiský,
Mimoň, akce ve dnech
14. - 15.7.2017

Mimoňský míčový
sedmiboj

Tělovýchovná jednota
Jiskra Mimoň - termín
02.09.2017

Mimoňský triatlon

9.

13.

14.

15.

16

17

18

19

10 000

13 500

úhrada sportovišť,
nákup věcných cen
a spotřebního
materiálu

15 000

úhrada pronájmu
sportovišť,
startovné na
závodech, nákup
cen a sportovního
vybavení

2 500

4 500

5 000

18 000

FO - Jaroslava Krejčová, Modernizace
celoroční činnost
sportovního vybavení
pro pravidelné cvičení
žen v Mimoni na rok
2017
Lampa, z.s Mimoň
Aross the streeet - IV.
Ročník
Sdružení hasičů Čech,
Moravy a Slezska - Sbor
dobrovolných hasičů
Mimoň

Mimoňský železný hasič
TFA

Sdružení hasičů Čech,
Moravy a Slezska - Sbor
dobrovolných hasičů
Mimoň

Memoriál Josefa
Pecinovského a
Mamoriál Rudolfa Plívy
o putovní pohár města
Mimoň

doprava, pronájem
bazénu

18 000

7 000

15 000

15 000

ceny, nájemné,
sportovní vybavení

ceny, nájemné,
sportovní vybavení
nákup cen,
sportovního
vybavení, pronájem
sportovišť
nákup cen, pohárů,
odměn
organizátorům a
rozhodčím,
propagace,
elektronické čipy
pro časomíru,
materiál pro
přípravu tratě
nákup balančních
podložek - Bosu

sportovní vybavení,
poháry, odměny,
nájemné
ceny do soutěže
/poháry, balíčky,
cartridge - tisk
diplomů/, materiál
na překážky,
sportovní vybavení,
ostatní náklady
akce
ceny do soutěže
/poháry, balíčky,
věcné ceny,
cartridge - tisk
doplomů/, ostatní
náklady akce

OBLAST 2
p.č.
1

Program v oblasti tělovýchovy a sportu
žadatel - termín akce

název projektu/ účel

Tělovýchovná jednota
Jiskra Mimoň, celoroční
činnost

Doprava a rozhodčí 2017

Tělovýchovná jednota
Jiskra Mimoň, celoroční
činnost

Mládež 2017

schváleno
ZaMě
150 000

2

150 000

Tělovýchovná jednota
Jiskra Mimoň, celoroční
činnost

Provoz a údržba areálu
TJ Jiskra 2017

3

OBLAST 3
p.č.

1

OBLAST 4
p.č.

450 000

účel dotace
doprava a náklady na
rozhodčí 2017
odměny rozhodčím a
trenérům, vklady do
turnajů, pronájmy,
nákup sportovních
potřeb a tréninkových
pomůcek, vklady do
turnajů, soutěžní
poplatky
energie, služby,
opravy a údržba,
materiál na opravy a
údržbu, pohonné
hmoty, mzdové
náklady na správce
objektu, pojištění
majetku

Rodiny a využití volného času dětí a mládeže
žadatel - termín akce

název projektu/ účel

FO - Tomáš Böhme,
Mimoň

Sportovní dny dětí a
mládeže v Mimoni

schválení
radou
8 000

účel dotace
nájemné, ceny do
soutěží, poháry,
diplomy, nákup
sportovního vybavení

Rodiny a využití volného času dětí a mládeže
žadatel - termín akce

název projektu/ účel

Junák - český skaut,
přístav Ralsko Mimoň,
z.s, celoroční činnost

Náklady na provoz
skautských nemovitostí

1

schváleno
ZaMě

80 000

účel dotace
náklady na provoz
skautských
nemovitostí (údržba,
oprava, provoz,
nájemné, vodné,
stočné, energie, otop)

2

Junák - český skaut,
přístav Ralsko Mimoň,
z.s, celoroční činnost

Náklady na skautské
akce

80 000

doprava, ubytování,
stravné, startovné,
ceny, materiál

3

Junák - český skaut,
přístav Ralsko Mimoň,
z.s, celoroční činnost

Nákup vodáckého
vybavení

60 000

vybavení (lodě, pádla,
vesty, ostatní
vybavení)

OBLAST 5
p.č.
1

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
žadatel - termín akce název projektu/ účel schválení radou Účel dotace
MEADRY PLOUČNICE, čištění řeky Ploučnice
z.s., akce: květen 2017

5 000

likvidace odpadu

2

OBLAST 6
p.č.

1

2

OBLAST 7
p.č.

1
2

Sdružení hasičů Čech, Soutěžní a brigádnický
Moravy a Slezska - Sbor den
dobrovolných hasičů
Mimoň

POŽÁRNÍ OCHRANY
žadatel - termín
akce

název projektu/ účel

Sdružení hasičů Čech,
Moravy a Slezska Sbor dobrovolných
hasičů Mimoň

Celoroční činnost
koružku mladých hasičů,
dorostu a přípravky a
materiální zabezpečení
kroužku mladých hasičů

Sdružení hasičů Čech,
Moravy a Slezska Sbor dobrovolných
hasičů Mimoň

Letní soustředění
mladých hasičů

20 000

doprava, sportovní
materiál, sportovní
oblečení, materiál,
ceny, spotřební
zboží, ostatní

ubytování, strava,
doprava, ceny,
materiál na kaci a
ostatní náklady
spojené s akcí

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ
žadatel - termín
akce

název projektu/ účel

Fokus Liberec o.p.s.,
CELOROČNÍ
ČINNOST

Provozování sociálních
služeb pro duševně
nemocné v pobočce
Česká Lípa

Most k naději, z.s.,
celoroční činnost
Centrum LIRA, Liberec,
celoroční činnost

K - centrum - Centrum
pro drogové závislosti
Zajištění poskytování
preventivní sociální
služby raná péče

schválení radou účel dotace
nájemné

5 000
5 000

5 000

Lampa, z.s Mimoň
Lampa, z.s Mimoň

5
Lampa, z.s Mimoň

6

schválení radou účel dotace

10 000

3

4

4 000

materiál do ČRDM
(ceny pro děti), pytle
na odpadky,
rukavice pro
účastníky

Centrum LAMPA - TP
(terénní práce)
Centrum LAMPA - SAS
(sociálně aktivizační
služby)
Centrum LAMPA - NZDM
(nízkoprahová zařízení
pro děti a mládež)

0
0

10 000

provozní náklady
(oprava, údržba)
zakoupení
speciálních
pomůcek pro
podporu
psychomotorického
vývoje dítěte s
postižením,
materiálu na výrobu
speicálních
pomůcek
(komunikační karty
apod.)
provozní náklady materiál
provozní náklady materiál
provozní náklady materiál

7
OBLAST 8
p.č.
1
OBLAST 9
p.č.

Denní a pobytové
sociální služby, p.o.
Česká Lípa

Poskytování sociálních
služeb občanům obce
Mimoň

žadatel - termín
akce

název projektu/ účel

Lampa, z.s Mimoň

Tábor Snílek III.

schválení radou účel dotace
8 000

Klub železničních
cestovatelů, Praha,
akce od 07.07.2017 01.09.2017

Lužický motoráček 2017

Rekondice - Lázně
kunratice

2

Svaz tělesně
postižených v ČR z.s.
místní organizace
Mimoň, alce dne: říjen,
nebo listopad 2017

Zájezdy zdravotně
postižených

3

Svaz tělesně
postižených v ČR z.s.
místní organizace
Mimoň, alce dne:
březen, květen, září
2017

schválení radou účel dotace

5 000

20 000
doprava

20 000

4

10 000
Lampa, z.s Mimoň,
celoroční činnost
Spolek historie
Mimoňska, Mimoň,
celoroční činnost

Taneční soubor Kale
jakha
Činnost spolku

6

10 000

20 000

Spolek historie
Mimoňska, Mimoň,
celoroční činnost

náklady na provoz
vlaku (nafta, oleje,
údržba motorového
vozu, užití dopravní
cesty)
ubytování

Zpěvandule, z.s.Mimoň, Činnost sboru 2017
celoroční činnost

7

ubytování

KULTURY A ZÁJMOVÉ ČINNOSTI
název projektu/ účel

5

nákup materiálu na
aktivizační činnosti

PROTIDROGOVÝCH AKTIVIT A PREVENCE KRIMINALITY

žadatel - termín
akce

1

5 000

Kalendář

Spotřební materiál,
doprava, zápisné,
hudební nástroje,
nákup not, kostýmy,
semináře
taneční kostýmy,
cestovné, nájemné
papíry do tiskárny,
spotřební materiál,
papírenské zboží,
propagační materiál,
banery, letáky,
doprava na akce,
pronájem místností,
vedení a údržba
webových stránek,
tonery do tiskárny,
korektury,
překladatel, školení,
vzdělávání členů,
upomínkové
předměty
kalendář

17 000

8

FO - Božena Kučová,
Mimoň - činnost

Zpívání pro radost

10 000

hudební nástroje,
doprovodné
nástroje, nákup not,
spotřební materiál,
kostýmy

OBLAST 10

PROGRAM V OBLASTI VÝSTAVBY RODINNÝCH DOMŮ VE SPRÁVNÍM ÚZEMÍ
MĚSTA MIMOŇ

p.č.

žadatel

1.

Vladislav a Miriam
Kracíkovi

název projektu/ účel
výstavba RD

schválení
zastupitelstvem

účel dotace

120 000 výstavba RD

