PŘEHLED POSKYTNUTÝCH DOTACÍ V ROCE 2018
OBLAST 1 PROGRAM V OBLASTI TĚLOVÝCHOVY A SPORTU
p.č.

1.

žadatel - termín akce název projektu/ účel schválení radou požadovaný účel
Billiard Club Český Lev
Mimoň, z.s., celoroční
činnost

Kulečník v Mimoni

Mimoňští Sršni z.s.,
Česká Lípa, akce dne:
16.06.2018

Hornettlon. Cz

Mimoňští Sršni z.s.
Česká Lípa, akce dne:
12.05.2018

Tour de Ralsko

FO - Miroslav Kuča,
Mimoň, akce 22.6.24.6.2018

setkání vícemístných kol
v r. 2018

Svaz tělesně
postižených v ČR, MO
Mimoň

Sportovní hry zdravotně
postižených, výroční
členská schůze

2.

3.

4.

5.

Plavecký Klub Stráž pod Aktivní využití volného
Ralskem z.s.
času sportem

6.

7.
8.

9.

10.

Plavecký Klub Stráž pod Sportovní soustředění
Ralskem z.s
2018 - ozdravný pobyt

startovné, nákup
hracího
příslušenství,
15.000,00 kancelářské
potřeby, ceny na
turnaje
zajištění
bezpečnosti,
zajištění hygieny,
15.000 00 zajištění zázemí
soutěže, časomíra a
ceny pro závodníky
a vítěze
zajištění
bezpečnosti,
zajištění hygieny,
15.000,00 zajištění zázemí
soutěže, časomíra a
ceny pro závodníky
a vítěze
pronájem sálu,
5.000,00 hudba, nákladní
přeprava kol, jízdné

8.500,00

ubytování - pobyt,
pronájem sálu

úhrada pronájmu
sportovišť, startovné
15.000,00 na závodech, nákup
cen a sportovního
vybavení
doprava, pronájem

10.000,00 bazénu (pojištění
nelze)

FO - David Drahota,
Mimoň, akce: prosinec
2018

Vánoční nohejbalový
turnaj

FO - Pavel Kutnar,
Mimoň, celoroční
činnost

Provoz kynologické
organizace r. 2018

FO - Radek Podešva,
Mimoň, celoroční
činnost

Dětské Judo

nákup sportovního
3.000,00 vybavení a cen
oprava současných
kotců pro psy,
10.000,00 údržba areálu,
nákup a doplnění
vybavení pro výcvik

15.500,00

nákup tatami

FO - Václav Konopiský,
Mimoň, akce: 13.14.07.2018

Mimoňský míčový
sedmiboj

12.

FO - Zdeněk Pekař,
Mimoň, celoroční
činnost

Šipkový sport, účast v
soutěžích

13.

FO - Jaroslava
Krejčová, Mimoň,
celoroční činnost

Modernizace
sportovního vybavení
pro pravidelné civčení
žen v Mimoni na rok
2018
43. ročník turnaje ve
volejbale

11.

nákup sportovního

5.000,00 vybavení, nákup cen
pro soutěžící

startovné, nákup
sportovního
8.000,00 vybavení (roty,
šipky, letky, dresy
apod.)
nákup balančních
podložek - Bosu

13.500,00

14.

FO - Jaroslav Jirůtka,
Mimoň, akce: červen
2018

15.

FO - Jaroslav Jirůtka,
Mimoň, akce: prosinec
2018

44. ročník turnaje ve
volejbale

Shotokan Sport
Centrum Česká Lípa
z.s. celoroční činnost akce

Soutěže v karate pro
děti a mládež v roce
2018

nájemné tělocvičny,
poháry, medaile,
10.000,00 diplomy, dovoz
tatami, odměny pro
účastníky soutěž

Shotokan Sport
Centrum Česká Lípa
z.s. celoroční činnost

Sportovní dětský klub

nájemné za
tělocvičny,
10.000,00 startovné, sportovní
vybavení, vstupné,
poplatky svazu

TJ Jiskra Mimoň, akce:
25.08.2018

Mimoňský triatlon

nákup cen, pohárů,
propagace,
15.000,00 elektronické čipy pro
časomíru, materiál
pro přípravu tratě

16.

17.

18.

ceny, nájemné,
3.500,00 sportovní vybavení.
ceny, nájemné,

2.000,00 sportovní vybavení.

OBLAST 2 PROGRAM V OBLASTI TĚLOVÝCHOVY A SPORTU
p.č.

žadatel - termín akce název projektu/ účel schváleno
požadovaný účel
zastupitelstvem
TJ Jiskra Mimoň, z.s,
celoroční činnost

1.

Provoz a údržba areálu
TJ Jiskra 2018

450 000

energie, služby,
opravy a údržba,
materiál na opravy a
údržbu, pohonné
hmoty, mzdové
náklady na správce
objektu, pojištění
majetku

TJ Jiskra Mimoň, z.s,
celoroční činnost

Mládež 2018

2.

3.

150 000

TJ Jiskra Mimoň, z.s,
celoroční činnost

Doprava a rozhodčí
2018

150 000

odměny rozhodčím
a trenérům, vklady
do turnajů,
pronájmy, nákup
sportovních potřeb a
tréninkových
pomůcek, vklady do
turnajů, soutěžní
poplatky
doprava a náklady
na rozhodčí 2018

OBLAST 3 PROGRAM V OBLASTI RODINY A VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A
MLÁDEŽE
p.č.

1.

žadatel - termín akce název projektu/ účel schválení radou požadovaný účel
Český rybářský svaz,
MO Mimoň, celoroční
činnost

Činnost dětského
rybářského kroužku

15.000,00

rybářské potřeby
(pruty, imitace,
háčky, podběráky,
vaky aj.), ceny
=poháry, medaile,
palivo

OBLAST 4 PROGRAM V OBLASTI RODINY A VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A
MLÁDEŽE
p.č.
1

2

3

žadatel - termín akce název projektu/ účel schváleno ZaMě požadovaný účel
Junák - český skaut,
přístav Ralsko Mimoňh,
z.s., celoroční činnost

Nákup táborového
vybavení

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

Náklady na skautské
akce

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

Náklady na provoz
skautských nemovitostí

60.000,00

80.000,00

80.000,00

nákup táborového
vybavení
(podsadové stany,
stoly, lavice)
doprava, ubytování,
stravné, startovné,
ceny, materiál
energie, vodné a
stočné, nájemné,
pojištění, údržba a
oprava nemovitostí,
provoz - čisticí
prostředky, otop,
uhlí

OBLAST 5 PROGRAM V OBLASTI OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
p.č.
1.

žadatel - termín akce název projektu/ účel schválení radou požadovaný účel
Sbor dobrovolných
hasičů Mimoň , akce:
říjen 2018

Soutěžní a brigádnický
den

5.000,00

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

účastníky

2.

3.

Meandry Ploučnice z.s.,
Mimoň, akce: květen
2018

Čištění řeky Ploužčnice

FO - Radek Zíka,
Ralsko, celoroční
činnost

Výměna plotu pro daňky

likvidace odpadu

5.000,00

15.000,00

pletivo, nátěry barva, materiál

OBLAST 6 PROGRAM V OBLASTI POŽÁRNÍ OCHRANY
p.č.

žadatel - termín akce název projektu/ účel schváleno ZaMě požadovaný
účel
SH ČMS Sbor
dobrovolných hasičů
Mimoň

Hasičské akce v roce
2018 + celoroční činnost
kroužku, Mamoriál
J.Pecinovské a R.Plívy
22 000, Letní
soustředění 12 000,
Celoroční činnost
kroužku 22 000,
Mimoňský přebor
12.000,00, soutěže TFA
10 000

1

80.000,00

a) Memoriál Josefa
Pecinovského a
Memoriál Rudolfa Plívy
o putovní pohár města
Mimoň, za účelem
úhrady nákladů
spojeným s realizací
akcí (poháry, ceny,
cartridge, materiál),b)
Letní soustředění MH,
přípravky a dorostu za
účelem úhrady nákladů
spojeným s realizací
akce (ceny, ubytování a
strava, doprava,
materiál), c) Celoroční
činnost kroužku za
účelem úhrady nákladů
spojeným s dopravou,
materiálem, cartridge d)
Mimoňský přebor 60m a
100m za účelem úhrady
nákladů spojených
s realizací akce (poháry,
ceny, cartrdge, materiál)
e) Soutěž TFA za
účelem úhrady nákladů
spojených s realizací
akce (poháry, ceny,
cartridge, materiál)

OBLAST 8 PROGRAM PROTIDROGOVÝCH AKTIVIT A PREVENCE KRIMINALITY
p.č.
1.

žadatel - termín akce název projektu/ účel schválení radou požadovaný účel
LAMPA, z.s, Mimoň,
akce: 23. - 27.7.2018

Tábor Snílek IV.

5.000,00

OBLAST 9 PROGRAM V OBLASTI TĚLOVÝCHOVY A SPORTU

ubytování

p.č.

žadatel - termín akce název projektu/ účel schválení radou požadovaný účel
Spolek historie
Mimoňska, celoroční
činnost

Činnost spolku

1.

20.000,00

Kalendář na rok 2019

2.

Spolek historie
Mimoňska, kalendář
2019

2x poznávací zájezdy

3.

Svaz tělesně
postižených v ČR, MO
Mimoň, akce: zájezdy,
květen, září 2018

4.

Svaz tělesně
Rekondiční pobyt
postižených v ČR, MO
Mimoň, akce: rekondiční
pobyt, září 2018

20.000.00

Lužický motoráček 2018

5.

6.

LAMPA, z.s., Mimoň,
celoroční činnost

Kulturní aktivity Kale
jakha

8.

Zpěvandule, z.s. Mimoň, Činnost sboru 2018
celoroční činnost

FO - Vendulka
Böhmová, celoroční
činnost

korektury, tisk
kalendářů
doprava, vstupné

20.000.00

Klub železničních
cestovatelů, spolek,
akce: 4.7. - 31.8.2018

7.

spotřební materiál,
propagační materiál,
banery, letáky,
pronájem místnosti,
vedení a údržba
webových stránek,
tonery, korektury,
překladatel, náklady
spojené s opravou či
pořízení nové
tiskárny

20.000,00

ubytování, služby masáže, doprava

5.000,00

náklady na provoz
vlaku (nafta, opravy
motorového vozu,
užití dopravní cesty)

10.000,00

taneční kostýmy,
cestovné, nájemné,
DHM

15.000,00

spotřební materiál,
doprava, zápisné,
hudební nástroje,
noty, kostýmy

10.000,00

Spotřební materiál,
pomůcky, čistící
prostředky a
pomůcky, nájemné,
rámy.

Zábavné malování pro
radost

