Podpořené dotace
2016
Program v oblasti tělovýchovy a sportu
p.č.
1.

žadatel - termín akce

2.

Mimoňští Sršni z.s., Česká Lípa, Tour de Ralsko
akce dne: 14.05.2016

3.

FO - Mgr. Jaroslav Jirůtka,
Mimoň 323, akce dne
25.06.2016

39. ročník turnaje ve
volejbale, ceny, nájemné,
sportovní vybavení

4.

FO - Mgr. Jaroslav Jirůtka,
Mimoň 323, akce dne prosinec
2016

40. ročník turnaje ve
volejbale, ceny, nájemné,
sportovní vybavení

5.

Billiard club Český Lev, Mimoň
z.s. - celoroční činnost

Kulečník v Mimoni

6.

Tour de Ralsko, Mimoň, akce
dne: 17.09.2016
Sbor dobrovolných hasičů
Mimoň, akce dne 14.05.2016

Ralská destíka

5 000 ceny, propagace

Memioriál Josefa
Pecinovského a
Memoriál Rudolfa Plívy o
putovní pohár města
Mimoň
Provoz kynologické
organizace r. 2016

7 000 ceny, poháry, diplomy

7.

název projektu/ účel

Mimoňští Sršni z.s., Česká Lípa, Hornettlon.cz
akce dne: 11.06.2016

výše dostace požadovaný účel
15 500 ceny pro vítěze, ceny

pro závodníky,
zajištění hygieny,
bezpečnosti, pojištění
závodu
15 500 zdravotní dozor, ceny
pro vítěze, ceny pro
závodníky, zajištění
hygieny, zajištění
bezpečnosti
4 500 ceny nájemné,
sportovní vybavení

2 500 ceny, nájemné,

sportovní vybavení

15 500 startovné v NHL,

nákup hracího
příslušenství, ceny do
turnajů

8.

FO - Pavel Kutnar, Mimoň,
celoroční činnost

9.

FO - Mgr. Václav Konopiský,
Mimoňský
Mimoň, akce dne 08.-09.07.2016 míčovýsedmiboj
Plavecký klub Stráž pod
Ralskem, celoroční činnost

Aktivní využití volného
času sportem r. 2016

Plavecký klub Stráž pod
Ralskem soustředění ve dnech
19.8. - 28.8.2016
Plavecký klub Stráž pod
Ralskem, celoroční činnost

Sportovní soustředění
2016 - ozdravný pobyt

- cartridge

12 000 nákup vybavení pro

výcvik psů, údržba
objektu, náklady na
rozhodčího

5 000 nákup sportovního

vybavení, nákup cen
pro soutěžící

15 500 úhrada pronájmu

10.
11.

9 000

Plavecké závody v našem
regionu r. 2016

15 500 úhrada sportovišť,

nákup věcných cen a
spotřebního
materiálu

12.
13.

FO - David Drahota, Mimoň akce Vánoční nohejbalový
dne prosinec 2016
turnaj

5 000 nákup sportovního

vybavení, nákup cen
pro soutěžící

Shotokan Sport Centrum Česká Sportovní dětský klub
Lípa, celoroční činnost

15 500 nájemné za

tělocvičny, startovné,
cestovné, ubytování,
semináře, sportovní
vybavení, vstupné
4 500 nájemné, hudba,
ceny pro účastníky
20 000 nákup cen, pohárů,
odměny
organizátorům a
rozhodčím,
propagace,
elektronické čipy pro
časomíru, materiál
pro přípravu tratě
20 000 nákup balančních
podložek - bosu 6 ks

14.
15.
16.

FO - Miroslav Kuča, Mimoň akce Setkání vícemístných kol
25.- 26.06.2016
r. 2016
TJ Jiskra Mimoň akce dne
Mimoňský triatlon r. 2016
28.08.2016

FO - Krejčová Jaroslava,
celoroční činnost

17.
18.
19.

FO - Steifest Marek, akce dne
25.12.2016
LAMPA z.s. Mimoň, celoroční
činnost

sportovišť, startovné
na závodech, nákup
cen a sportovního
vybavení
doprava + pojistky

Modernizace sportovního
vybavení pro pravidelné
cvičení pro ženy v mimoni
na rok 2016
Vánoční kapr r. 2016

4 000 odměna rozhodčím

Aross the street - 3.
ročník

7 000 sportovní vybavení,
poháry, odměny,
nájemné

198 500

Celkem

Podpořené dotace
2016
Program v oblasti rodiny a využití volné času dětí a mládeže
p.č.
1.

žadatel - termín akce

název projektu/ účel

Junák - český skaut, přístav
Ralsko, Mimoň

Stejnokroj pro skautky

výše dostace požadovaný účel
4 500 Stejnokroj pro
skautky

4 500

Celkem

Podpořené dotace
2016
Program v oblasti ochrana životního prostředí
p.č.
1.
2.

žadatel - termín akce

název projektu/ účel

Meandry Ploučnice, o.s. Mimoň,
květen 2016
FO - Zíka Radek akce květen září 2016

Čištění řeky Ploučnice

výše dostace
5 000

Obnovení oplocení
lesního koutku Hradčany

10 000

požadovaný účel
likvidace odpadu
nátěry, stavební
materiál, spojovací
materiál

15 000

Celkem

Podpořené dotace
2016
Program v oblasti požární ochrany
p.č.
1.

2.

žadatel - termín akce

název projektu/ účel

Sbor dobrovolných hasičů
Mimoň, ve dnech 14.07. 23.07.2016

Letní soustředění
mladých hasičů

Sbor dobrovolných hasičů
Mimoň, celoroční činnost

Celoroční aktivita kroužku
mladých hasičů, přípravky
a dorostu a materiální
zabezpečení 2016

výše dostace
20 000

5 000

požadovaný účel
ubytování, strava,
doprava, ceny,
materiál na akci,
ostatní náklady
spojené s akcí
doprava, sportovní
materiál, sportovní
vybavení, ceny,
odměny, materiál do
klubovny, ostatní
náklady

25 000

Celkem

Podpořené dotace
2016
Program v oblasti sociální a zdravotní
p.č.
1.

2.

žadatel - termín akce

název projektu/ účel

Fokus Liberec o.p.s., celoroční
činnost

Provozování sociálních
služeb pro duševně
nemocné v pobočce
Česká Lípa
Poskytování sociálních
služeb občanům obce
Mimoň

Denní a pobytové sociální
služby, Česká Lípa, celoroční
činnost

výše dostace

nájemné

5 000

3.

LAMPA, z.s. Mimoň, celoroční
činnost

Centrum LAMPA nízkoprahové zařízení pro
děti a mládež v r. 2016

požadovaný účel

5 000

10 000

nákup materiálu na
aktivizační činnosti
(pedig,korálky, vost..),
dovybavení dílen pro
uživatele, služby
(propagace), ostatní
materiál (pastelky,
papíry apod.)
provozní náklady materiál

20 000

Celkem

Podpořené dotace
2016
Program v oblasti kultury a zájmové činnosti
p.č.
1.

žadatel - termín akce

název projektu/ účel

Spolek - Hornicko-historický
spolek pod Ralskem, akce dne
02.12.2016
Spolek historie Mimoňska,
celoroční činnost

3. ročník - Vánoční
koncent 2016, ubytování
učinkujících
Kalendář 2017

3.

Spolek historie Mimoňska,
celoroční činnost

Činnost spolku r. 2016

4.

Klub železničních
cestovatelů,Praha, ve dnech od
01.07.2016 - 26.08.2016
Svaz tělesně postižených v ČR
z.s. - Mimoň, ve dnech - červen,
červenec 2016
Svaz tělesně postižených v ČR
z.s. - Mimoň, ve dnech, květen,
září 2016
Svaz tělesně postižených v ČR
z.s. - Mimoň, ve dnech listopad
2016
Český zahrádkářský svaz Mimoň
č. 3, rok 2016
Český zahrádkářský svaz Mimoň
č. 3, rok 2016

Lužický motoráček 2016

Zpěvandule Mimˇoň, celoroční
činnost

Činnost sboru 2016

LAMPA, z.s. Mimoň, celoroční
činnost

Taneční soubor Kale
jakha v r. 2016

2.

výše dostace
13 200
17 000

20 000

5.
6.
7.
8.
9.

Krajské sportovní hry
zdravotně postižených r.
2016
Zájezdy tělesně
postižených za rok 2016
Rekoncie, pronájem
Domu kultury r. 2016
Zřízení
hydrogeologického vrtu
Zajištění zahrádkářské
činnosti v čase zákazu
čerpání povrchových vod z
Ploučnice

5 000
5 000
20 000

15 000
20 000

16 200

5 000

10.
11.

10 000

požadovaný účel
ubytování účinkujících

zajištění tisku
kalendáře na rok
2017
papíry do tiskárny,
letáky, pronájem,
vedení webových
stránek, tonery,
korektury, překlady,
školení, vzdělávání
členů, doprava
náklady na provoz
vlaku (nafta, oleje,
užití dopravní cesty)
startovné, ubytování,
doprava
doprava, vstupné

rekondiční pobyt ubytování, pronájem
zřízení vrtu
hydrogeologický
posudek, pojištění,
oplocení vodárny,
nájemné, elektrická
energie
spotřební materiál,
doprava, zápisné,
hudební nástroje,
nákup not, kostýmy,
semináře
taneční kostýmy,
cestovné, nájmy

146 400

Celkem

Podpořené dotace
2016
Program v oblasti výstavby RD ve správním území města Mimoň
p.č.
1.
2.
3.

žadatel - termín akce

název projektu/ účel

Jan a Petra Maslenovi, Mimoň
Jaroslav Frei, Mimoň
Jiří a Libuše Pittnerovi

výstavba RD
výstavba RD
výstavba RD

Celkem

výše dostace
120 000
30 000
120 000
270 000

požadovaný účel
výstavba RD
výstavba RD
výstavba RD

