Schválené neinvestiční dotace z rozpočtu města Loket na podporu volnočasových aktivit, propagaci města a cestovního ruchu na rok 2020
č.

ŽADATEL
Centrum pro zdravotně postižené Karlovarského
kraje, o.p.s.

ÚČEL
Finanční příspěvek na poskytování registrovaných sociálních služeb odborné sociální poradenství a osobní
asistence občanů města Loket (pronájem, PHM, právní a ekonomické služby, spotřební materiál, opravy, jiné
služby, např. pojištění).
Provozní náklady stanice pro záchranu živočichů Soos.
Příspěvek na činnost, péči o menší památky, podpora kulturních akcí, vydávání publikací.

SCHVÁLENÁ VÝŠE
DOTACE

USNESENÍ

5 000,00 Kč

R106/7/2020

0,00 Kč
15 000,00 Kč

-----R107/7/2020

30 000,00 Kč

R108/7/2020

Úhrada nákladů spojena s činností spolku.
Zajištění činnosti dvou rybářských kroužků, organizování zájezdu naše Ohře, rybářské závody, nákup
materiálu na činnosti kroužku .

15 000,00 Kč

R109/7/2020

15 000,00 Kč

R110/7/2020

7. Český rybářský svaz, z. s., MO Loket

Nákup materiálu pro rybolovnou četu, oprava a údržba rybníků, rybářské závody dospělých, provoz, energie.

15 000,00 Kč

R111/7/2020

Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb, p.
o.
Sjednocená organizace nevidomých a
9.
slabozrakých ČR, z. s.

Finanční podpora na nákup pohonných hmot, které jsou pro terénní práci Rané péče Krůček (kterou poskytuje
přímo v domovech našich klientských rodin) jedním z nejstěžejnějších nákladů.
Organizace sportovních a společenských aktivit s cílem integrace nevidomých mezi zdravou populaci a
širokou veřejnost.
Zapojit naše seniory do aktivního života. Pořádat pro ně výlety, návštěvy divadel, přednášky, společná
odpolední posezení s programem apod. Cílem je, aby se senioři necítili sami a aby byli součástí našeho
společenského života.
Na pořádání kulturních, společenských a sportovních akcí s mezinárodní účastí, jejich propagaci a propagaci
spolku.
Uhrazení části nákladů spojených s provozem lesní mateřské školky.
Příměstské tábory "PRAVĚK"
Pořízení nářadí a materiálu na opravu a vybudování hrází, přepadů a regulaci odvodnění rybníčků.
Příspěvek na celoroční činnost dětí a mládeže, která je členem loketského oddílu Mladých ochránců přírody
Orli.
XXIX. Ročník Dějepisné soutěže studentů gymnázií ČR a SR

2 000,00 Kč

R112/7/2020

5 000,00 Kč

R113/7/2020

25 000,00 Kč

R114/7/2020

5 000,00 Kč

R115/7/2020

5 000,00 Kč
0,00 Kč
7 000,00 Kč

R116/7/2020
-----R117/7/2020

20 000,00 Kč

R118/7/2020

1.

2. Městské muzeum Františkovy Lázně
3. Okrašlovací spolek, z.s. Loket

4. Junák - český skaut, středisko Jitřenka Loket, z.s.

5. Sbor loketských ostrostřelců
6. Český rybářský svaz, z. s., MO Loket

8.

10.

Senioři České republiky, z. s., Základní
organizace Loket

11. Partnerský spolek Loket
12. Lesní mateřská škola Svatošky z. s.
13. Lesní mateřská škola Svatošky z. s.
14. Lesní lázně Loket o. s.
15. ZO ČSOP 30/02 Chodov
16. Nadační fond GAUDEAMUS
Celkem schváleno Radou města Loket

Celoroční činnost skautského střediska (nájem klubovny, platba elektřiny, vodné stočné, rozvoz Loketských
listů, pojištění majetku, pojištění odpovědnosti činovníků, poplatky spojené s vedením bankovního účtu,
skautské krojové vybavení, skautské tiskoviny, účastnické poplatky, náklady na dopravu pro děti, náklady na
poštovné, nákup vybavení na tábory a akce pro děti a mládež, nákup vybavení na akce pro veřejnost.

Činnost včelařského kroužku (soutěž Včelařík roku 2019 – 2020 spojené s náklady na umístění dětí do
vzdělávacích kurzů, nákup potřeb, zájezdy pro členy, nákup léčiv, propagace kroužku na pořádaných akcích,
vzdělávání a přednášková činnost).
18. Loketský dráček, z. s.
Činnost a náklady spojené s provozem spolku v roce 2020.
Celkem schváleno Zastupitelstvem města Loket
CELKEM
17.

Český svaz včelařů, z. s., základní organizace
Loket

0,00 Kč
164 000,00 Kč

------

15 000,00 Kč

Z37/3/2020

40 000,00 Kč
55 000,00 Kč
219 000,00 Kč

Z38/3/2020

