Schválené dotace z rozpočtu města Loket na podporu volnočasových aktivit, propagaci města a cestovního
ruchu na rok 2018
schváleno Zastupitelstvem města Loket dne 22. 3. 2018
č.
1.

ŽADATEL
ÚČEL
Okrašlovací spolek Loket, z. s. Činnost spolku (péče o památky města, podpora kulturních a vzdělávacích
akcí, vydávání publikací, úsilí o zlepšení životního prostředí)
2. Centrum pro zdravotně
Činnost centra (poskytování registrovaných sociálních služeb odborné
postižené Karlovarského kraje, sociální poradenství a osobní asistence občanům města Loket, pronájem,
o.p.s.
PHM, právní a ekonomické služby, spotřební materiál, opravy aj.)
3. JUNÁK- český skaut, středisko Činnost a provoz skautského střediska (nájem, náklady na rozvoz
Jitřenka Loket, z. s.
Loketských listů, pojištění, skautské krojové vybavení, skautské tiskoviny,
náklady na dopravu dětí na akce, jízdné, nákup vybavení na tábor a akce
dětí a mládeže, nákup vybavení na akce pro veřejnost aj.)
Svaz
postižených
civilizačními
4.
Činnost spolku v roce 2018, příspěvek pro členy spolku s trvalým pobytem
chorobami v ČR z. s. Okresní
v Lokti,
organizace Sokolov
5. Senioři České republiky, z. s.,
Zajištění akcí pro seniory v Lokti (výlety, návštěvy divadel, přednášky,
základní organizace Loket
zábavná odpoledne apod.)
6. Český svaz ochránců přírody, Celoroční činnost dětí a mládeže loketského oddílu Mladých ochránců
ZO 30/02 Chodov
přírody Orli, středisko Loket
7. Sjednocená organizace
Podpora aktivit osob se zrakovým handicapem (sportovní, kulturní a
nevidomých a slabozrakých
společenské akce, prezentace pro širokou veřejnost)
ČR z. s., pobočka K. Vary
8. Český svaz včelařů, z. s.,
Činnost včelařského kroužku (soutěž Včelařík roku 2017 – 2018 spojené
základní organizace Loket
s náklady na umístění dětí do vzdělávacích kurzů, nákup potřeb, zájezdy pro
členy, nákup léčiv, propagace kroužku na pořádaných akcích, vzdělávání a
přednášková činnost)
9. Lesní mateřská škola Svatošky Úhrada nákladů spojených s provozem lesní mateřské školky
z. s., Nové Stanovice
10. DROSERA z. s., Bublava
Provoz záchranné stanice handicapovaných živočichů na Bublavě
11. Český rybářský svaz, z. s., MO Mládí vpřed, závody, tematické zájezdy, nákup materiálu na výuku
Loket
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SCHVÁLENÁ VÝŠE
DOTACE ZM

USNESENÍ
ZM

20 000 Kč

Z18/2/2018

5 000 Kč

Z19/2/2018

30 000 Kč

Z20/2/2018

8 000 Kč

Z21/2/2018

28 000 Kč

Z22/2/2018

25 000 Kč

Z23/2/2018

5 000 Kč

Z24/2/2018

20 000 Kč

Z25/2/2018

5 000 Kč

Z26/2/2018

5 000 Kč

Z28/2/2018

20 000 Kč

Z29/2/2018

č.
ŽADATEL
12. Český rybářský svaz, z. s., MO
Loket
13. Pinka Střelecká, z. s.
14. Lesní Lázně Loket, o. s.
15. Sbor loketských ostrostřelců
16. Nadační fond Gaudeamus,
Cheb

ÚČEL
Činnost svazu, údržba a provoz pronajatých rybníků, internet a energie
Pořádání společenských akcí, údržba ploch – vodní a zeleň
Nákup nářadí a pracovních pomůcek na čištění lesních rybníčků a na
rekultivaci okolních odpočívacích ploch
Prezentace na akcích pořádaných městem Loket, okolními městy a na
akcích pořádanými ostatními ostrostřeleckými spolky, prezentace města
Loket v ČR i v zahraničí
Pořádání XXVII. Ročníku Dějepisné soutěže studentů gymnázií ČR
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SCHVÁLENÁ VÝŠE
DOTACE ZM

USNESENÍ
ZM

20 000 Kč

Z30/2/2018

10 000 Kč

Z31/2/2018

10 000 Kč

Z32/2/2018

25 000 Kč

Z33/2/2018

3 000 Kč

Z34/2/2018

