
č. PŘÍJEMCE Účel dotace
POSKYTNUTO V 

KČ
č.j.vyúčtování datum vyúčtováno

01-2021 Myslivecký spolek Morava Kojetín Příspěvek na provoz spolku - nájemné za honitbu, el. energie 15 000 12216/2021 09.11.2021 15 000

02-2021
Myslivecký spolek HANÁ Popůvky-

Kovalovice
částečná oprava střechy na myslivecké chatě a skladu 5 000

96/2022 

275/2022
04.01.2022 5 000

03-2021
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 13857/2021 22.12.2021 5 000

04-2021

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,čistící prostředky, dezinfekce, školení a cestovní náhrady, energie, 

telefony, internet, poštovné, mzdové náklady

100 000 13604/2021 16.12.2021 100 000

05-2021 Charita Kojetín

Charitní ošetřovatelská služba (v domácím prostředí) - pacienti všech 

věkových skupin, převážně senioři - kancelářské potřeby, dezinfekce, 

ochranné pomůcky, pracovní oděvy, obuv, pohonné hmoty, mzdové 

náklady

40 000 13605/2021 16.12.2021 40 000

06-2021 Junák - český skaut, středisko Kojetín, z.s.úhrada energií - elektřina, plyn, voda 10 000 12631/2021 23.11.2021 10 000

07--2021 Pionýr, z.s. - Pionýrská skupina Kojetínnákup stanu TEEPE, vybavení táborové kuchyně 10 000 12673/021 24.11.2021 10 000

08-2021 TJ Sokol Kovalovice z.s.

celoroční provoz klubu - energie, pronájmy, doprava, služby, údržba 

areálu, opravy budov, materiál, sportovní potřeby a vybavení, sportovní 

soustředění

75 000 13187/2021 07.12.2021 75 000

09-2021 Český svaz chovatelů, z.s., ZO Kojetín

provozní náklady, administrativní náklady, pořízení zbývajících 

výstavních klecí pro králíky, výměna výstavních klecí pro holuby, příprava 

plánovaných akcí, obnova a oprava inventárního zařízení budovy

15 000 13900/2021 22.12.2021 15 000

10-2021 FK Slavoj Kojetín 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
13935/2021 

13944/2021
27.12.2021 175 000

11-2021
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 

a sboru

15 000 13405/2021 13.12.2021 15 000

12-2021 TJ Sokol Kojetín, z.s.
energie, startovné, školení a semináře, vybavení tábora, opravy a údržba, 

cestovné, ubytování, strava, odměny z dohod
100 000 13936/2021 27.12.2021 100 000

13-2021 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

250 000 13749/2021 20.12.20211 250 000

14-2021 Římskokatolická farnost Kojetín oprava a pořízení zábran proti holubům 10 000 8273/2021 16.07.2021 10 000

15-2021 KAPPA-HELP, z.s.
terénní sociální služby - zdravotnícký materiál, cestovné, mzdové náklady 

a odvody, kancelářské potřeby, hygienické potřeby
3 000

13923/2021 

49/2022

27.12.2021 

3.1.2022
3 000

16-2021 Český svaz včelařů z.s., ZO Kojetín nákup včelích matek 15 000
12927/2021 

284/2022
30.11.2021 15 000

17-2021 Kroměřížská dráha, z.s.
vypravení pravidelných historických vlaků v rámci akce Hanácké léto na 

kolejích 2021 - část nákladů z faktury od dopravce vlaků
5 000 12597/2021 22.11.2021 5 000

18-2021 Jdeme Autistům Naproti z.s.
poskytování rané péče pro klienty s autismem - provozní náklady - 

cestovné, spotřební materiál, semináře a školení
3 000 13140/2021 06.12.2021 3 000

19-2021
Společnost pro ranou péči, pobočka 

pro rodinu Olomouc

provozní  náklady - spotřeba materiálu (pomůcky, kancelářské potřeby, 

PHM), drobný majetek,  spotřeba energií, opravy a udržování, nájemné, 

ostatní služby

3 000 13956/2021 28.12.2021 3 000

20-2021 VČELKA sociální služby o.p.s. osobní náklady, cestovní náhrady, nájemné 5 000 13523/2021 15.12.2021 5 000

21-2021 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

13783/2021 

13784/2021
20.12.2021 1 200 000

2 059 000 Kč - - 2 059 000 Kč

ROZDÍL

CELKEM POSKYTNUTO
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z dotací vráceno -

0 Kč


