
                 ROZHODNUTÍ O ROZDĚLENÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA PRO ROK 2021

Rada města na své 59. schůzi dne 6. 4. 2021 pod bodem 59/f/1. rozhodla o rozdělení dotací
z rozpočtu města Šenov pro rok 2021 v rámci vyhlášeného dotačního programu
„Podpora a rozvoj aktivit spolků ve městě Šenov na rok 2021“ takto:
Poř. 
č. Název organizace / účel dotace Schválená 

částka v Kč
1. TAJV, z.s.

II. SPORTOVNÍ DEN MLÁDEŽE S TAJV V ŠENOVĚ - mat. a technické zajištění akce 0

2. Myslivecký spolek Václavovice u Frýdku-Místku, z. s. 
II. DĚTI VIDÍ Z POSEDU, ZAJÍČKA NEPOSEDU - mat. a tech. zajištění stavby posedu - 
pozorovatelny pro děti 9 500

3. Český svaz včelařů, z. s. , základní organizace Šenov
I.  vlastní činnost – materiální zajištění činnosti spolku, udržování kvalitních a zdravých 
včelstev 30 000

4. Myslivecký spolek Šenov Obecní
I. vlastní činnost -  nákup krmiva, hagopur pěny do ohradníků, pach. ohradníků, léčiv 9 000

III. nákup materiálu - vybudování a opravy stávajících budek, posedů, krmelců, zásypů, 
slanisek, sklápěcích nor 10 000

5. Český kynologický svaz ZKO Šenov - 164
I. vlastní činnost - materiání zajištění pro pravidelnou činnost a na tradiční akce, náklady na 
pronájmy, cestovné, propagace 6 500

II. 10. ROČNÍK SPORT. KYNOLOG. ZÁVODŮ - mat. a technické zajištění akce 0*

III. náklady na obnovu a údržbu výcvikového prostoru 25 000

6. Junák - český skaut, středisko Šenov, z. s.
I. vlastní činnost -  materiální  zajištění  pro venkovní i vnitřní využití, zajištění akcí spolku 27 000

7. Šachový klub Šenov, z. s. 
I. vlastní činnost - materiání zajištění pro pravidelnou činnost a na tradiční akce, náklady na 
pronájmy, cestovné, propagace, startovné 20 000

II. OPEN RAPID ŠACH ŠENOV 2021 - mat. a tech. zajištění akce 10 000

8. Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Šenov
II.Výstavy 2021 - materiální  a technické zajištění výstav: přednášky, ukázky velikonočních a 
vánočních vazeb 13 000

II. ZÁJEZD PRO ŽÁKY ZŠ - doprava a vstupné účastníků 15 000

II. ZÁJEZD EXKURZE - doprava a vstupné účastníků 3 000

9. Sportovní klub Relax Šenov
I.  vlastní činnost – materiální  a technické zajištění činnosti spolku 7 000

II. RELAX PRO DĚTI - DĚTSKÝ DEN  - materiální a technické zajištění akce 5 000

III. renovace a údržba areálu SK Relax 31 000

10. Pionýr, z. s. - Pionýrská skupina Šenov
I.  vlastní činnost –  materiální a technické zajištění tradičních akcí 13 000

11. Sportovní klub Lapačka, z. s.
I.  vlastní činnost – materiální a technické zajištění tradičních akcí 12 000

II. LUKOSTŘELECKÉ ZÁVODY - materiální a technické zajištění akce 6 500

III. renovace a údržba areálu SK Lapačka 28 000

12. Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Ostrava
I. vlastní činnost - vnadící směsi a nástrahy, terče, povolenky, startovné, výukový a 
vzdělávací materiál 7 000
II. BEZBARIÉROVÝ PŘÍSTUP K RYBNÍKU A DOKONČENÍ ODPOČINKOVÉ ZÓNY - lavičky okolo rybníku 
Odona Urbance v Šenově, vybavení kamerami, odpadkové koše 12 500

III. Oprava a údržba UNIMO buněk, areálu 5 000
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13. Místní skupina ČČK Šenov
I.  vlastní činnost –  dovybavení  lékárniček, materiální zajištění činnosti spolku, nepeněžní 
odměny pro důvěrníky a dobrovolné sestry 11 000

14. Spolek rodičů a přátel školy při MŠ Šenov
I. vlastní činnost -  materiální  zajištění  pro venkovní i vnitřní využití areálu, zajištění akcí 
spolku 30 000

15. Tělocvičná jednota Sokol Šenov
I. vlastní činnost - materiální a technické zajištění akcí spolku, nájemné, startovné 11 000

16. AVZO TSČ ČR ŠENOV p. s.
I.  vlastní činnost –  materiální a technické zajištění činnosti a akcí spolku 5 000

17. Spolek rodičů a přátel školy při MŠ Šenov Lapačka
I. vlastní činnost - materiální  a technické zajištění činnosti a tradičních akcí spolku 15 000

18. Sportovní klub Šenov, z. s.
I. vlastní činnost - materiální a technické zajištění tradičních akcí, nájemné, startovné 45 000

19. Spolek rodičů a přátel dětí školy při ZŠ Šenov
II. DĚTSKÝ DEN + HELLOWEEN V ZÁMECKÉM PARKU - materiální a technické zajištění akce 20 000

CELKEM:            442 000

*) bude řešeno formou individuální dotace

Usnesením č. 59/f/2. Rada města Šenov pověřila finanční odbor uzavřením veřejnoprávních
smluv o poskytnutí dotace s jednotlivými žadateli.

                                                

                                                                                                                                                          SO / Preinová
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