
žadatel název projektu / ú čel dotace
celkové náklady 

projektu 
požadovaná 
částka návrh KŽP

schváleno 
radou m ěsta

podíl dotace na 
výdajích projektu 

v %

I. základní škola
Přírodov ědná exkurze žák ů 8. ročníku / návštěva 
grafitového dolu, stezka Korunami stromů 14.240 Kč 7.740 Kč  6.000 Kč 6.000 Kč 42,1

I. základní škola

Podpora volno časových aktivit  / pořízení sportovních 
a zdravotnických potřeb pro pohybové,sportovní hry, 
florbal a zdravotnický kroužek 10.000 Kč 10.000 Kč 10.000 Kč 10.000 Kč 100

I. základní škola

Návštěva záchranné stanice živo čichů Makov / 
podpora akce pořádané v rámci enviromentální výchovy 
dětí (I. ročník) 6.000 Kč 3.000 Kč 0 0 0

II. základní škola

Podpora talentovaných žák ů / podpora žákovských 
soutěží a vystoupení - vybíjená, McDonald´S Cup, 
Pohár rozhlasu- atletika, Atletický čtyřboj, Malá kopaná, 
atd. 20.000 Kč 20.000 Kč 0 0 0

II. základní škola

Posílení zájmové činnosti ve školních družinách/  
podpora trávení volného času, zájmových činností, 
rozvoj zájmů v organizovaných i individuálních 
činnostech 20.000 Kč 20.000 Kč 0 0 0

II. základní škola
Podpora mimoškolních aktivit  / podpora kroužků, 
zatraktivnění činnosti, zapojení většího počtu dětí. 20.000 Kč 20.000 Kč 16.000 Kč 16.000 Kč 80

Junák-český skaut

Celoro ční činnost oddíl ů skautského st řediska 
Junáka Sedmi čka Milevsko  / podpora činnosti 
organizace (pokrytí části provozních nákladů) 23.448 Kč 20.000 Kč 14.000 Kč 14.000 Kč 59,7

Farní charita Milevsko

Projekt Chráníme planetu, chráníme sebe /  podpora 
projektu zaměřeného na ochranu životního prostředí 
(vytvoření dvou permakulturních záhonů, třídění odpadu 
a  jeho další zpracování, workshopy) 20.000 Kč 20.000 Kč 3.000 Kč 3.000 Kč 15

Výsledky dota čního řízení "Práce s mládeží a ochrana p řírody 2016"



Centrum mladé rodiny 
Milísek o.s.

Léto v pohybu - d ětské tábory s Milískem / podpora 
pohybové aktivity dětí ve věku 6-14 let během letních 
prázdnin (nákup sportovních, ochranných pomůcek, 
nájemné, apod.) 57.500 Kč 20.000 Kč 5.000 Kč 5.000 Kč 8,7

Mgr. Ilona Jelínková
Letní tábor Blaník 2016 / týdenní pobytový tábor pro 
děti od 5 do 12 let  - realizace výletu po CHKO Blaník 104.000 Kč 5.000 Kč 4.000 Kč 4.000 Kč 3,8

Věra Pichová (Atelier 
Radost)

Řemeslné dílny pro d ěti a mládežv rámci 20. setkání 
dětských jiho českých folklórních soubor ů/ Cílem 
projektu je sezámit děti s původními výrobními postupy, 
probudit vztah k řemeslu. (materiál, režijní náklady) 3.000 Kč 2.500 Kč 2.000 Kč 2.000 Kč 66,7

ZO 18/02 ČSOP Makov, 
pobočný spolek

Zajišt ění kompletní pé če o handicapované voln ě 
žijící živo čichy p řijaté z územního obvodu m ěsta 
Milevska / odchyt a dovoz zvířat, veterinární péče, 
léčení a následné vypouštení zpět do přírody 20.000 Kč 20.000 Kč 20.000 Kč 20.000 Kč 100

Český svaz ochránců 
přírody - ZO 18/09 
Milevsko

Výstava Památné stromy v oblasti Milevska / 
instalace 26 panelů s fotografiemi památných stromů 
včetně základních údajů o konkrétních stromech 5.410 Kč 5.000 Kč 5.000 Kč 5.000 Kč 92,4


