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1 Římskokatolická farnost Lázně Bělohrad 100 000 100 000 25/13/2022/ZM
Na úhradu nákladů souvisejících s umístěním pochozího skla nad krycí deskou patronátní krypty v kostele Všech svatých v Lázních 
Bělohradě.F5:F28F29F5:F33F5:F32F5:F35F5:F36F29F5:F33F5:F37F5:F35F5:F37F5:F36F5:F37

2 TJ Lázně Bělohrad z.s. 421 000 420 000 25/14/2022/ZM Na úhradu nákladů spojených s projektovou prací sportovního areálu v Bažantnici.

3 TJ Lázně Bělohrad z.s. 750 000 700 000 25/15/2022/ZM
Na zajištění sportovní činnosti v roce 2022, zejména na úhradu pronájmu sportovišť, odměn trenérům a rozhodčím, cestovného, 
odměn pro správce sportovišť, sportovních potřeb, startovného registrací, energií ve sportovním areálu Bažantnice.

4 Tělocvičná jednota Sokol Lázně Bělohrad 250 000 200 000 28/13/2022/ZM Na úhradu energií, vodného, stočné, finanční opravy a menší rekonstrukce vnitřních prostor.

5 SK Lázně Bělohrad 220 000 200 000 28/14/2022/ZM
Na úhradu cestovného, startovného, sportovního vybavení, cen do soutěží a občerstvení při soutěžích a turnajích, nákladů na 
rozhodčí při mistrovských soutěžích, pronájmu sportovišť a hal, provozu klubu a administrativu.

1 Život bez bariér, z.ú. 10 000 10 000 60/5/2022/RM Na úhradu provozních nákladů půjčovny kompenzačních pomůcek.

2 Unie sportu Jičínska, z.s. 3 000 3 000 60/6/2022/RM Na úhradu nákladů spojených s vyhlášením nejúspěšnějších sportovců, trenérů a sportovních kolektivů okresu Jičín.

3
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Lázně 
Bělohrad

20 000 20 000 61/7/2022/RM
Na zajištění pokračování činnosti zájmové organizace, zejména k úhradě energií a vodného, financování zájezdů a k opravě omítek 
ve spolkové místnosti. 

4 TJ Sokol Lány, z.s. 25 000 25 000 61/8/2022/RM Na úhradu nákladů na elektrickou energii a vodné, cestovné, vybavení kulturního domu a na sportovní činnost.
5 FYZICKÁ OSOBA 25 000 25 000 61/9/2022/RM Na úhradu nákladu spojených s vydáním povídkové knihy  "Je tady ten Parďas, je tady ta Bažárna".

6 Klub seniorů Bělohrad, z.s. 20 000 20 000 62/6/2022/RM Na nákup kancelářských potřeb, květin a darů pro členy klubu a na úhradu nákladů souvisejících s uspořádáním zájezdu.

7 TAJV, z.s. 10 000 5 000 62/7/2022/RM
Na uspořádání sportovního dne mládeže s TAJV v Lázních Bělohradě, zejména na nákup věcných cen do turnaje, kancelářského 
materiálu, propagačních materiálů, cestovného, dopravy a úhradu odměny rozhodčímu.

8 Klub českých turistů, odbor Lázně Bělohrad 10 000 10 000 62/8/2022/RM
Na zajištění celoroční činnosti klubu, zejména na nákup kancelářských potřeb, turistických map, občerstvení na výroční schůzi a 
úhradu kopírování, startovného a cestovného na turistických akcích.

9 FYZICKÁ OSOBA 50 000 20 000 64/5/2022/RM
Na úhradu nákladů Dechové hudby Javorka, zejména na úhradu pronájmu zkušebních prostor, oprav hudebních nástrojů a 
zvukové techniky, oprav a doplnění stejnokrojů, nákup mikrofonů, stojanů, kabelů, kufrů, kancelářských potřeb a notových 
materiálů.

10
Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, z.s., základní 
organizace Lázně Bělohrad

23 000 20 000 64/8/2022/RM Na činnost organizace, zejména na úhradu cestovného, květin pro jubilanty a dárkové poukazy do lékárny.

11 Oblastní charita Dvůr Králové 5 000 3 000 64/10/2022/RM Na mzdové náklady sociálního pracovníka.
12 Domácí hospic Duha, o.p.s. 10 000 10 000 67/9/2022/RM Na úhradu části mzdových nákladů zdravotních sester.
13 SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Lázně Bělohrad 49 999 45 000 67/10/2022/RM Na uspořádání koncertu skupiny Argema.
14 Junák - český skaut, středisko L.B., z.s. 20 000 20 000 67/11/2022/RM Na úhradu nátěru plechových střech kluboven. 

15 Římskokatolická farnost Lázně Bělohrad 10 000 10 000 67/16/2022/RM
Na uspořádání akce Noc kostelů 2022 v kostele Všech svatých v Lázních Bělohradě, zejména na úhradu pronájmu mobilních toalet 
a úhradu koncertu s komentářem.

16 Péče o duševní zdraví,  z. s. 10 000 5 000 68/6/2022/RM Na úhradu školení, kurzů, supervize a mzdových nákladů sociálního pracovníka.
17 Spolek rodičů a přátel Bělohradské MŠ 20 000 20 000 69/8/2022/RM Na úhradu kulturních akcí, výletů, návštěvy solné jeskyně a na nákup hraček a dárků pro děti.
18 Zdravotní klaun, o.p.s. 7 500 3 000 69/9/2022/RM Na uspořádání pravidelných klauniád ve zdravotnických zařízeních Královéhradeckého kraje.

19 Carla.kupkolo.cz Dvůr králové nad Labem z.s. 35 000 27 000 70/10/2022/RM
Na uspořádání závodu TECHNISERV 2022 ČP mládeže a žen v cyklistice, zejména na projekt dopravy, náklady rozhodčích, toalety 
TOI TOI, ceny, sanitu a lékaře, stravu a odměny pořadatelům, pohonné hmoty, pronájem stanů a dopravu startovací rampy.

20 Nadační fond Křečci 45 000 40 000 72/9/2022/RM Na podporu žáků základní školy v rámci volnočasových aktivit.
21 FYZICKÁ OSOBA 8 000 5 000 72/7/2022/RM Na uspořádání tenisového turnaje Wěnceslava Dvojchyby.
22 SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Dolní Nová Ves 17 500 17 000 73/3/2022/RM Na zajištění kulturního programu akce Rozloučení s létem, zejména na vystoupení kapely a ozvučení celé akce. 
23 FYZICKÁ OSOBA 5 000 5 000 73/4/2022/RM Na úhradu nákladů cyklistického trenéra.

24 český svaz včelařů, z.s., základní organizace Lázně Bělohrad 5 000 5 000 74/3/2022RM Na úhradu ošetření včelstev aerosolem.

25 FYZICKÁ OSOBA 5 000 5 000 74/9/2022/RM Na úhradu cyklomateriálu.

26 Naše Ulita z.s. 20 000 3 000 3/3/2022/RM

Na financování provozu sociální rehabilitace, zejména na úhradu pronájmu prostor, provozních nákladů, nákladů na potravinovou 
banku pro klienty, nákladů na provoz a kultivaci zahrady, kulturní akce pro klienty, rozšíření sociální rehabilitace o terénní služby, 
úhradu nákladů spojených s komunikací, vybavení a servis elektroniky, úhradu nákladů na bezpečné šifrované úložiště citlivých 
údajů, pořízení nových spotřebičů k nácviku vaření. 

27 FS Hořeňák a Hořeňáček, z.s. 45 000 45 000 5/4/2022/RM Na úhradu zvýšených nákladů na dodávky plynu.

Přehled poskytnutých dotací z rozpočtu města Lázně Bělohrad v roce 2022


