Výroční z práva
SDH Hošťalovice
za rok 2017
Výroční zpráva je zpracována za období počínající dnem 1. ledna 2017 a končící
dnem 31. prosince 2017 na základě vyhodnocení činnosti SDH Hošťalovice a její
jednotlivá ustanovení byla předmětem jednání Valné hromady SDH Hošťalovice
konané dne 6.1.2017.
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1. Obecné informace o organizaci
Název účetní jednotky:
Sídlo:
IČ:
DIČ:
Právní forma:
Spisová značka:

SH ČMS –SDH Hošťalovice
Hošťalovice 18, 538 03 Heřmanův Městec
682 48 504
-pobočný spolek
L 37208 vedená u Městského soudu v Praze

2. Hlavní a vedlejší činnost SDH
2.1. Cíl, základní podmínky činnosti
SDH Hošťalovice je pobočným spolkem SH ČMS a má cíl a základní podmínky činnosti vymezen stanovami
SH ČMS.
Cílem činnosti ve sledovaném období bylo:
- pomoci vytvářet podmínky k účinné ochraně života a zdraví občanů a majetku před požáry a při poskytování
pomoci při živelních pohromách a jiných událostech, při nichž je v nebezpečí život, zdraví nebo majetek (dále
jen „mimořádné události“),
- vytvářet podmínky pro činnost s dětmi a mládeží, podporovat jejich zdravý rozvoj, vést mladé členy
k odpovědnosti a úctě či k dodržování zásad v oblasti požární ochrany, ochrany obyvatelstva a dalších
mimořádných událostí,
- podporovat všeobecnou sportovní činnost, zejména mladých členů v duchu zásad sportu a vytvářet podmínky
pro tuto činnost,
2.2. Podstata, předmět a hlavní okruhy činnosti
SDH Hošťalovice v souladu se Stanovami SH ČMS pomáhá veřejnosti a zejména obci Hošťalovice takto:
a) udržela členskou základu, v roce 2017 měla JSDH obce Hošťalovice při počtu obyvatel v obci 147 celkem
46 členů
b) v rámci činnosti prováděla preventivně-výchovnou činnost mezi občany a mládeží
c) soustředila se zejména na zájmy dětí a mládeže prostřednictvím všestranné činnosti v kolektivu mladých
hasičů v rámci volnočasových aktivit a sportovní činnosti. V roce 2017 pokračovala v činnosti mladých
hasičů. Kolektiv se scházel jedenkrát týdně a zúčastnil se několika hasičských soutěží a celostátní hry Plamen.
f) při organizování vzdělávacích, kulturních, sportovních a jiných akcí pro své členy i pro další občany
spolupracoval sbor s obcí a dalšími spolky na pořádání akcí.

Výpis aktivity spolku v roce 2017:

Výroční zpráva SDH Hošťalovice za období rok 2017

Zásahy
Datum
08.09.2017

Druh*
n.cvičení

Kulturní činnost
Datum
07.01.2017
04.02.2017
18.03.2017
16.04.2017
08.05.2017
24.06.2017
19.08.2017
26.08.2017
10.09.2017
14.10.2017

Místo
Lipovec

Popis
dálková doprava vody

Popis
výroční valná hromada SDH Hošťalovice
pomoc při pořádání VVH okrsku 17 v Hošťalovicíh
preventivní přednáška a beseda pro děti - s Policií ČR
exkurze pro děti stanice HZS Přelouč + beseda
pomoc při pořádání rybářských závodů
hasičská soutěž Hošťalovice
pomoc při setkání heligonkářů
dětské rybářské závody-rozloučení s prázdninami
Paintball - děti Proseč
slavnostní otevření hasičské zbrojnice

Ostatní sdělení
9x soutěž muži + cca 5x trénink
8x soutěž děti (včetně PLAMEN, odborky a ZPV), každý týden trénink
1x sběr kovového odpadu pro Obec 4.3.2017

SDH Hošťalovice organizoval v roce 2017 soutěžní i nesoutěžní sportovní činnost a vytvářel pro ni materiální
a organizační podmínky v ustavených sportovních družstvech dětí a mužů.
Přehled sportovní činnosti za rok 2017 včetně úspěchů je evidován na www.hostalovice.cz , na
http://www.hasici-medvedi.wz.cz a na facebooku.
Seznam sportovních akcí::
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

11.3.2017 Třibřichy - plnění odznaku odbornosti (děti)
22.4. 2017 - Načešice - soutěž požární útok - muži (2. místo)
29.4.2017 - Kněžice - soutěž požární útok - muži A (2. místo), muži B (1.místo) děti st. (1.místo),
děti ml. (1. místo)
20.5.2017 - Lipovec - soutěž požární útok - muži (1. místo)
27.-28.5.2017 - Chrudim + Načešice - hra PLAMEN - děti st. (16. místo)
3.6.2017 - Klešice - soutěž požární útok - muži (4.místo), děti st. (2.místo), děti ml. (1.místo)
10.6.2017 - Licomělice - soutěž požární útok - muži (1.místo), děti st.(1.místo), děti ml.(1.místo)
24.6.2017 - Hošťalovice - soutěž požární útok - muži (2.místo), děti st. (3.místo), děti ml. (2.místo)
5.7.2017 - Kostelec - soutěž požární útok - muži (2.místo)
16.9.2017 - Jedousov - soutěž požární útok - muži (1.místo stroj PS 12, 2. místo stroj PS 8)
24.9. 2017 - Slatiňany - soutěž požární útok - děti (11. místo děti mladší, 12.místo děti starší)
7.10.2017 - Morašice - soutěž požární útok - muži (7.místo muži v pohárové soutěži)
15.10.2017 - Bojanov - ZPV - děti st. (22.místo z 46 startujících)

V rámci brigádnické činnosti SDH Hošťalovice pomáhal obci Hošťalovice udržovat sportovní areál v obci.
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Za účelem financování hlavní činnosti provozoval SDH Hošťalovice také vedlejší činnost. Ve sledovaném
období měl spolek příjmy z pořádání hasičské soutěže a dalších kulturních akcí v obci – provozování stánku
s občerstvením.
3) Struktura organizace
Nejvyšším orgánem SDH je valná hromada. Nejvyšším výkonným orgánem je výbor SDH, za který jedná
starosta. SDH Hošťalovice organizačně zahrnuje sportovní družstva mladých hasičů a sportovní družstvo
mužů.
Statutárním orgánem je:
Josef Polák, starosta SDH
4) Členská základna
SDH Hošťalovice evidoval na konci sledovaného období 46 členů v následující struktuře:
Děti a mládež
Dospělí
(do 23 let)
(nad 23 let)
Celkem:
18
28
Z toho aktivní sportovci*
12
10
sportovci v soutěžích**
6
2
Ostatní
0
17
*aktivní sportovec = účast min. na 4 sportovních soutěžích v roce organizovaných SH ČMS nebo kterýmkoliv
pobočným spolkem SH ČMS – SDH, OSH, KSH
**sportovec v soutěžích = účast v postupové soutěži hry Plamen nebo PS – dorostu, mužů a žen
5) Hospodaření spolku
SDH Hošťalovice v průběhu roku financoval svoji činnost zejména z členských příspěvků a rozpočtu obce
Hošťalovice.
Spolek ve sledovaném období dosáhl výsledku hospodaření – viz samostatná příloha.
Veškeré náklady (příjmy) a výnosy (výdaje) odpovídají plánu na uvedené období. Spolek vykazuje dostatek
finančních prostředků pro realizaci své hlavní činnosti v následujícím období.
SDH účtuje v jednoduchém účetnictví.

Sestavil
Dne

Razítko a podpis:

Josef Polák, Petr Minařík, Stanislav Handlíř
6.1.2018

