
MĚSTO KOJETÍN DOTACE 2018

č. Příjemce dotace Účel dotace poskytnuto č.j.vyúčtování datum vyúčtováno

1
Myslivecký spolek 

Morava Kojetín

příspěvek na provoz spolku - nájemné za 

honitbu, el.energie, PHM)
25 000 14195/2018 04.12.2018 25 000

2

Myslivecký spolek 

Haná Popůvky-

Kovalovice

příspěvek na provoz spolku - pořízení 

chladícího zařízení, nákup PHM, nákup 

bažantích slepic, údržba mysliveckého 

zařízení, chaty a skladu

15 000 14345/2018 07.12.2018 15 000

3

Moravská hasičská 

jednota - hasičský 

sbor Popůvky

rozvoj a podpora činnosti mladých hasičů - 

doprava,startovné, nákup materiálu, 

pronájem tělocvičny

10 000 14924/2018 21.12.2018 10 000

4
JAMAJKA KOJETÍN, 

z.s.

pronájmy sportovní haly, dopravné, nákup 

sportovního vybavení
20 000 14905/2018 20.12.2018 20 000

5

Náboženská obec 

Církve 

československé 

husitské Kojetín

částečné financování výdajů na opravy a 

restaurátorské činnosti - Obnova Husova 

sboru v Kojetíně

30 000 14875/2018 20.12.2018 30 000

6

Základní organizace 

Českého 

zahrádkářského 

svazu Kojetín

oprava oplocení, oprava kouřovodu v 

domě zahrádkářů, oplechování střechy
10 000 12257/2018 15.10.2018 10 000

7 KAPPA-HELP, z.s.
zdravotnický materiál, cestovné, spoje, 

hrubé mzdy, odvody, DPP
10 000 13974/2018 28.11.2018 10 000

8
Český svaz včelařů 

z.s., ZO Kojetín

nákup líp malolistých, nákup ochrany proti 

okusu
15 000 14892/2018 20.12.2018 15 000

9

Gymnázium Kojetín, 

Svatopluka Čecha 

683

reprezentace na soutěžích - cestovné pro 

žáky, startovné na soutěžích, drobné 

odměny pro žáky

30 000 14904/2018 20.12.2018 30 000

10 Charita Kojetín

částečné financování provozu Centra 

denních služeb Domu sv. Josefa - energie, 

nájem budovy, opravy automobilu, 

mzdové náklady

50 000 14886/2018 20.12.2018 50 000

11 Charita Kojetín

příspěvek na provoz terénních 

odlehčovacích služeb (pojištění a opravy 

automobilů, ochranné pomůcky, oděvy a 

obuv, školení pracovníků a cestovné, 

kancelářské potřeby, letáky, telefony, 

internet, mzdové náklady

100 000 14888/2018 20.12.2018 100 000

12

Junák - český skatu, 

středisko Kojetín, 

z.s.

úhrada energií - elektřina, plyn, voda 20 000 13299/2018 12.11.2018 20 000

13

Pionýr, z.s. - 

Pionýrská skupina 

Kojetín

vybavení táborové základny v 

Rajnochovicích - nákup stanových podsady, 

lázeňských kamen, nákup barev

30 000 14363/2018 10.12.2018 30 000

14
TJ Sokol Kovalovice 

z.s.

příspěvek na celoroční provoz klubu - 

energie, pronájmy sportovišť, doprava, 

služby, údržba hřiště a areálu, opravy 

budovy, materiál, akce a soustředění, 

sportovní potřeby a vybavení, trenérské 

kurzy, licence

130 000 14282/2018 06.12.2018 130 000

15
Český svaz chovatelů 

ZO Kojetín
pořízení nových výstavních klecí 20 000 14691/2018 17.12.2018 20 000
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16
FK Slavoj Kojetín - 

Kovalovice z.s.

provozní náklady - energie, voda, služby 

(odpad, revize, deratizace apod.), oprava a 

údržba areálu, budovy a hřiště, doprava a 

odměny trenérů (mládež), náklady spojené 

s činností mládeže (vybavení, dresy, 

pronájem haly, startovné, atd.), provozní 

náklady

400 000 6/2019 31.12.2018 400 000

17
Kanoistika Kojetín 

z.s.

celoroční sportovní činnost - pořízení 

sportovního materiálu vč.medailí, 

startovné, soustředění závodníků, odměny 

trenérům, doprava a ubytování závodníků, 

zabezpečení akcí a sportovní činnosti 

oddílu, údržba sportovního areálu loděnice

340 000 14926/2018 21.12.2018 340 000

18 TJ Sokol Kojetín, z.s.

energie, startovné, školení a semináře, 

vybavení tábora, opravy a údržba, 

cestovné, ubytování a strava, odměny z 

dohod

230 000 14925/2018 21.12.2018 230 000

19 SK Kojetín 2016, z.s

pronájem sportovní haly a sportovišť, 

nákup sportovního zařízení a vybavení, 

odměny trenérů mládeže, odměny 

rozhodčím, cestovní náklady, náklady na 

ubytování, organizace sportovních akcí, 

soustředění mládežníckých týmů, opravy a 

údržba majetku, náborové akce oddílu 

volejbal

530 000 14927/2018 21.12.2018 530 000

20

Klub sportovního 

tance Swing Kojetín, 

z.s.

podpora sportovní činnosti - pronájem 

sálu, nákup sportovního vybavení, odměny 

trenérů juniorů a mládeže, odměny 

porotcům, cestovní náklady, organizace 

sportovních akcí, taneční soustředění, 

náborové a propagační akce spolku

75 000 14819/2018 19.12.2018 75 000

21
Technis Kojetín 

spol.s r.o.

Provozní náklady koupaliště a sportovní 

haly Kojetín - spotřeba materiálu, 

el.energie, plyn, voda, služby, mzdy a 

zákonné odvody

1 000 000 14827/2018 19.12.2018 1 000 000

3 090 000 3 090 000

Zpracovala Ing. Kateřina Vašková

v Kojetíně dne 15.1.2019

CELKEM součty

z dotací bylo vráceno

rozdíl - nebylo vyúčtováno

0

0


