
č. PŘÍJEMCE ÚČEL poskytnuto v Kč č.j.vyúčtování datum vyúčtováno

1-2020 SK Kojetín 2016, z. s.
dofinancování projektu rekonstrukce a přestavba objektu čp. 707 na ul. 6.května 

Kojetín, za účelem zřízení zázemí pro sportovce, včetně ubytování sportovců
3 800 000 13317/2020 21.12.2020 3 800 000

2-2020 TJ Sokol Kovalovice z.s. oprava kanalizace na fotbalovém hřišti 250 000 12533/2020 30.11.2020 250 000

3-2020 Myslivecký spolek Morava Kojetín Příspěvek na provoz spolku - nájemné za honitbu, el. energie 10 000 12141/2020 16.11.2020 10 000

4-2020
Myslivecký spolek HANÁ Popůvky-

Kovalovice

příspěvek na provoz spolku - dokončení chladícího zařízení, PHM, nákup bažantích 

slepic
5 000 25/2021 30.12.2020 5 000

5-2020
Moravská hasičská jednota - hasičský sbor 

Popůvky

Rozvoj mladých hasičů, podpora požárního sportu, zlepšení podmínek domácího 

zázemí pro akce pořádané sborem, chod sboru - doprava a PHM, startovné, nákup 

materiálu, pronájem mobilních toalet, pronájem sportovišť

5 000 13008/2020 14.12.2020 5 000

6-2020 Charita Kojetín
provozní náklady Centra denních služeb - Dům sv. Josefa - energie, telefony, 

internet, pojištění a opravy automobilů, školení a cestovní náhrady, mzdové náklady
18 000 13225/2020 17.12.2020 18 000

7-2020

Charita Kojetín (usn. Z č. 241/03-17 se město 

zavázalo každoročně přispívat na provoz terénních 

odlehčovacích služeb finanční částkou v minimální 

výši 100 tis. Kč)

terénní  odlehčovací služby - pojištění a opravy automobilů, kancelářské potřeby, 

tisk letáků a vizitek, školení pracovníků a cestovní náhrady, energie, telefony, 

internet, mzdové náklady

100 000 13227/2020 18.12.2020 100 000

8-2020 Charita Kojetín

provozní náklady - Azylový dům pro matky s dětmi v tísni - energie, telefony, 

internet, opravy, revize elektroinstalace a zařízení, školení a cestovní náhrady, 

mzdové náklady

18 000 13226/2020 18.12.2020 18 000

9-2020 Junák - český skaut, středisko Kojetín, z.s. úhrada energií - elektřina, plyn, voda 10 000 12786/2020 07.12.2020 10 000

10-2020 Pionýr, z.s. - Pionýrská skupina Kojetín nákup suchého WC dvojbudka, TEEPE, barvy 10 000 12932/2020 10.12.2020 10 000

11-2020 TJ Sokol Kovalovice z.s.
celoroční provoz klubu - energie, pronájmy, doprava, služby, údržba areálu, opravy 

budov, materiál, sportovní potřeby a vybavení, sportovní soustředění
55 000 12371/2020 25.11.2020 55 000

12-2020 Český svaz chovatelů, z.s., ZO Kojetín
Dokončení výstavních králičích kotců, pořízení nových výstavních klecí, údržba a 

oprava chovatelského areálu, energie, oprava a nátěr střechy
10 000 13334/2020 21.12.2020 10 000

13-2020 FK Slavoj Kojetín - Kovalovice z.s.

provozní náklady - oprava a údržba areálu, budovy a hřiště, doprava a odměny 

trenérů (mládež), náklady spojené s činností mládeže (sportovní vybavení a oblečení, 

pronájem haly, startovné, rozhodčí, apod.), energie, voda, služby (revize, odpad, 

deratizace apod.), provozní náklady

175 000 13323/2020 21.12.2020 175 000

14-2020
Náboženská obec Církve československé 

husitské Kojetín

částečné výdaje na opravy a restaurátorské činnosti - Obnova hlavního sálu Husova 

sboru, přetření vnějších fasádních ploch sboru, drobné opravy fary
13 000 12888/2020 09.12.2020 13 000

15-2020 Kanoistika Kojetín z.s.
celoroční sportovní činnost - nákup a oprava mol, sportovní vybavení, energie, 

dohody o provedení práce, cestovné
100 000 13322/2020 21.12.2020 100 000

16-2020 TJ Sokol Kojetín, z.s.
energie, startovné, školení a semináře, vybavení tábora, opravy a údržba, cestovné, 

ubytování, strava, odměny z dohod
65 000

13009/2020            

13339/2020
14.12.2020 65 000

17-2020 TJ Sokol Kojetín, z.s.
investiční dotace - projektová dokumentace - rekonstrukce herny stolního tenisu a 

gymnastického sálu
250 000 11981/2020 10.11.2020 250 000

POSKYTNUTÉ DOTACE 2020



18-2020 SK Kojetín 2016, z.s.

pronájem sportovní haly a sportovišť, nákup sportovního zařízení a vybavení, 

odměny trenérů mládeže, odměny rozhodčím, organizace sportovních akcí, 

soustředění mládežnických týmů, opravy a údržba majetku

230 000 13320/2020 21.12.2020 230 000

19-2020 KAPPA-HELP, z.s. zdravotnícký materiál, cestovné, mzdové náklady a odvody, kancelářské potřeby 3 000 13394/2020 28.12.2020 3 000

20-2020 Český svaz včelařů z.s., ZO Kojetín nákup včelích matek 8 000 13316/2020 21.12.2020 8 000

21-2020 Gymnázium Kojetín, Svatopluka Čecha 683
reprezentace na soutěžích - cestovné pro žáky, startovné na soutěžích, drobné 

odměny pro žáky
10 000 13149/2020 16.12.2020 3 895

22-2020 Klub sportovního tance Swing Kojetín, z.s.

podpora sportovní činnosti - pronájem sálu, taneční soustředění, organizace 

sportovních akcí, odměny trenérů juniorů a mládeže, odměny porotcům, nákup 

sportovního vybavení, náborové a propagační akce spolku

40 000 27/2021 30.12.2020 40 000

23-2020 Kroměřížská dráha, z.s.
vypravení pravidelných historických vlaků v rámci akce Hanécké léto na kolejích 

2020 - část nákladů z faktury od dopravce vlaků
5 000 13201/2020 17.12.2020 5 000

24-2020 Jdeme Autistům Naproti z.s. provozní náklady - cestovné, spotřební materiál, semináře a školení 3 000

12767/2020 

12799/2020 

doručeno 2x

07.12.2020 3 000

25-2020
Společnost pro ranou péči, z.s., pobočka 

Olomouc

provozní  náklady - spotřeba materiálu (pomůcky, kancelářské potřeby, PHM), 

spotřeba energií, opravy a udržování, nájemné, ostatní služby, osobní náklady
3 000 12608/2020 01.12.2020 3 000

27-2020 VČELKA senior care o.p.s. nájemné, ochranné pracovní pomůcky, cestovné, osobní náklady 5 000
13397/2020            

13398/2020
28.12.2020 5 000

26-2020 Technis Kojetín spol.s r.o.
provozní náklady koupaliště a sportovní haly Kojetín - spotřeba materiálu, el. 

energie, plyn, voda, služby, mzdy a zákonné odvody
1 200 000 13103/2022 16.12.2020 1 200 000

28-2020 SK Kojetín 2016, z. s.
dofinancování projektu rekonstrukce a přestavba objektu čp. 707 na ul. 6.května 

Kojetín, za účelem zřízení zázemí pro sportovce, včetně ubytování sportovců
900 000 13318/2020 21.12.2020 900 000

29-2020 Kanoistika Kojetín z.s. financování Rekonstrukce skladu lodi Kanoistiky Kojetín 1 000 000 13321/2020 21.12.2020 1 000 000

30-2020 SK Kojetín 2016, z. s.

dofinancování projektu rekonstrukce a přestavba objektu čp. 707 na ul. 6.května 

Kojetín, za účelem zřízení zázemí pro sportovce, včetně ubytování sportovců 

(projektová dokumentace, inženýrská činnost, koordinátor BOZP, stavební dozor, 

dovybavení)

450 000 13319/2020 21.12.2020 450 000

31-2020 TJ Sokol Kojetín, z.s.

dofinancování investiční akce Rekonstrukce multifunkčního sportovního zařízení a 

herny stolního tenisu (stavební část, vybavení, činnost stavebního dozoru, 

koordinátor BOZP)

3 800 000

12 551 000,00     - - 8 744 895,00     

v Kojetíně dne 6.1.2021

Kundrátová Kateřina

vyúčtování 30.7.2021

z dotací bylo vráceno

POSKYTNUTO CELKEM

ROZDÍL - nebylo vyúčtováno

6 105,00                                                                                       

3 800 000,00                                                                                


