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

1 Myslivecký spolek Morava Kojetín Příspěvek na provoz spolku - nájemné za honitbu, el. energie 25 000 12942/2019 06.11.2019 25 000

2
Myslivecký spolek HANÁ Popůvky-

Kovalovice

příspěvek na provoz spolku - pořízení chladícího zařízení 

(dokončení), PHM, nákup bažantích slepic, oprava a revize 

plyn.topení na chatě, oprava a STK traktoru, zakoupení osvětlení 

skladu

15 000 14788/2019 20.12.2019 15 000

3
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

10 000 14682/2019 19.12.2019 10 000

- Charita Kojetín

provozní náklady Centra denních služeb - Dům sv. Josefa - energie, 

nájemné, pojištění a opravy automobilů, školení a cestovní náhrady, 

mzdové náklady

0 - - -

4

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  odhlehčovací služby - pojištění a opravy automobilů, 

kancelářské potřeby, tisk letáků a vizitek, školení pracovníků a 

cestovní náhrady, ochranné pomůcky, oděvy a obuv, dezinfekce, 

telefony, internet, mzdové náklady

100 000 132930/2019 04.12.2019 100 000

5 Charita Kojetín

provozní náklady - Azylový dům pro matky s dětmi v tísni. 

Doposud byl Azylový dům financován z individuálního projektu 

ESF, v roce 2019 budou finance poskytovány až od měsíce února (až 

do konce roku 2021), dochází tak k finančnímu výpadku na měsíc 

leden.

80 000 13929/2019 04.12.2019 80 000

6 Junák - češký skaut, středisko Kojetín, z.s. úhrada energií - elektřina, plyn, voda 20 000 13466/2019 20.11.2019 20 000

7 Pionýr, z.s. - Pionýrská skupina Kojetín nákup nových stanových podsad 30 000 14303/2019 12.12.2019 30 000

8 JAMAJKA KOJETÍN z.s.
pronájem sportovišť, platby startovného a licencí za hráče, odměny 

turnajovým rozhodčím
20 000 14344/2019 12.12.2019 20 000

9 TJ Sokol Kovalovice z.s.
celoroční provoz klubu - energie, pronájmy, doprava, služby, úrdžba 

areálu, opravy budov, materiál, sportovní potřeby a vybavení
130 000 14256/2019 11.12.2019 130 000

10 Český svaz chovatelů, z.s., ZO Kojetín Pořízení a výměna výstavních kotců, energie 25 000 14403/2019 16.12.2019 25 000

11 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

400 000 14761/2019 30.12.2019 400 000

12
Náboženská obec Církve československé 

husitské Kojetín
částečné výdaje na opravy – oprava kanalizační přípojky. 50 000 13817/2019 02.12.2019 50 000

13 Kanoistika Kojetín z.s.

celoroční sportovní činnost - pořízení sportovního materiálu vč. 

medailí, startovné, soustředění závodníků, odměny trenérům, 

příspěvek na dopravu a ubytování závodníků, příspěvek na 

zabezpečení akcí a sportovní činnosti oddílu, příspěvek na údržbu 

sportovního areálu loděnice

300 000 14760/2019 30.12.2019 300 000

14
Základní organizace Českého 

zahrádkařského svazu Kojetín

oprava a vybudování oplocení, úprava a zpevnění přístupové 

komunikace Osady Vyškovská
15 000 14582/2019 18.12.2019 15 000

15 TJ Sokol Kojetín, z.s.
energie, startovné, školení a semináře, vybavení tábora, opravy a 

údržba, cestovné, ubytování, strava, odměny z dohod
130 000 14680/2019 19.12.2019 130 000

16 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

530 000 14679/2019 19.12.2019 530 000

17 KAPPA-HELP, z.s.
zdravotnícký materiál, cestovné, mzdové náklady a odvody, 

kancelářské potřeby
10 000 14751/2019 30.12.2019 10 000

18 Český svaz včelařů z.s., ZO Kojetín nákup dezinfekčního přípravku pro chov včel, pěnovací aplikátor 20 000 14050/2019 05.12.2019 20 000

19 Sdružení hasičů ČMS - SDH Kojetín

zajištění a organizace oslav 145 let od založení SDH Kojetín, činnost 

mladých hasičů - vycházkové stejnokroje,startovné, obměna hadic, 

organizace oslav založení SDH

10 000 14786/2019 30.12.2019 10 000

20 Gymnázium Kojetín, Svatopluka Čecha 683
reprezentace na soutěžích - cestovné pro žáky, startovné na 

soutěžích, drobné odměny pro žáky
30 000 14789/2019 30.12.2019 20 535

21 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 14594/2019 18.12.2019 40 000

22 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 14725/2019 20.12.2019 1 200 000

23 Jdeme Autistům Naproti z.s.

provozní náklady - cestovné, spotřební materiál (didaktické 

pomůcky, hračky, literatura,…), odborné vzdělávání pracovníků 

rané péče

5 000 12271/2019 16.10.2019 5 000

24
Středisko rané péče  SPRP, pobočka 

Olomouc

provozní  náklady - spotřeba materiálu (pomůcky, kancelářské 

potřeby, PHM), drobný majetek, spotřeba energií, opravy a 

udržování, cestovné, nájemné, ostatní služby, pojištění aut, poplatky, 

náklady na reprezentaci, osobní náklady

5 000 14617/2019 18.12.2019 5 000

25 Sdružení hasičů ČMS - SDH Kojetín smlouva č. 2 - úhrada nákladů z apohonné hmoty 7 000 14787/2019 30.12.2019 1 791

26 Kroměřížská dráha, z.s.
vypravení pravidelných historických vlaků na trať z Kojetína do 

Tovačova
10 000 14580/2019 18.12.2019 10 000

27 Kanoistika Kojetín z.s. částečná úhrada nákladů na pořízení nové lodi C1 20 000 14681/2019 19.12.2019 20 000

28
Základní organizace Českého 

zahrádkařského svazu Kojetín

úhrada náhrad za bezesmluvní užívání pozemku stavební p.č. 

1866/1, k.ú.Kojetín
20 000 14406/2019 16.12.2019 20 000

29 Základní umělecká škola Kojetín
částečná úhrada nákladů na pořízení nového klavíru - křídla do sálu 

ZUŠ Kojetín
80 000 14667/2019 19.12.2019 80 000

3 337 000 Kč - - 3 322 326 Kč

v Kojetíně dne 9.1.2020

Vašková K.

POSKYTNUTO CELKEM

z dotací bylo vráceno

ROZDÍL - nebylo vyúčtováno

VYÚČTOVÁNÍ - DOTACE 2019

14 674 Kč

0 Kč


