Výroční zpráva SDH Hošťalovice
za rok 2018
Výroční zpráva je zpracována za období počínající dnem 1. ledna 2018 a končící dnem
31. prosince 2018 na základě vyhodnocení činnosti SDH Hošťalovice a její jednotlivá
ustanovení byla předmětem jednání Valné hromady SDH Hošťalovice konané dne 12.1.2019.
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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) udržuje odpovídající členskou základu, odpovídající počtu obyvatel v obci (viz odst.4)
b) v rámci činnosti provádí preventivně-výchovnou činnost mezi občany a mládeží
c) soustředí se zejména na zájmy dětí a mládeže prostřednictvím všestranné činnosti v kolektivu mladých
hasičů v rámci volnočasových aktivit a sportovní činnosti. V roce 2018 pokračovala činnost mladých hasičů.
Kolektiv se scházel jedenkrát týdně a zúčastnil se několika hasičských soutěží a celostátní hry Plamen.
d) při organizování vzdělávacích, kulturních, sportovních a jiných akcí pro své členy i pro další občany
spolupracuje sbor s obcí a dalšími spolky na pořádání akcí.
e) provádí údržbu svěřené techniky a nemovitostí
g) za účelem financování hlavní činnosti provozuje 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.
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Výpis aktivity spolku v roce 2018:
Zásahy
Datum
x
Kulturní činnost
Datum
06.01.2018
24.02.2018
7.4.2018
26.4.2018
08.05.2018
23.06.2018
7.7.2018
16.9.2018
20.10.2018

Soutěže
Datum
10.3.2018
28.4.2018
19.5.2018
20.5.2018
26.-27.5.2018
2.6.2018
9.6.2018
15.6.2018
23.6.2018
4.8.2018
13.10.2018

Druh*

Místo

Popis

Popis
výroční valná hromada SDH Hošťalovice
výlet pro mladé hasiče – hasičské muzeum Kočí, IZS Pardubice – hasičská
stanice, centrum hlášení výjezdů
školení první pomoci – školil Z.Kubín
účast na vyhodnocení soutěže Požární ochrana očima dětí . Anna
Jirásková 1.místo v kategorii literární práce (muzeum Kočí)
pomoc při pořádání rybářských závodů
organizace hasičská soutěž Hošťalovice
pořádání taneční zábavy „Veřejnej bigbít“
výlet s dětmi – Paintball Proseč
oslavy 100 let založení republiky

Popis
Morašice – plnění odznaků odbornosti (děti, všichni zúčastnění splnili)
Ronov nad Doubravou – okrsková soutěž muži (1.místo v okrsku, 2. místo
celkově), děti starší (1.místo), děti mladší (1.místo)
Heřmanův Městec – muži (3.místo)
Markovice – děti mladší (6.místo), děti starší (7.místo)
Chrudim+Slatiňany – PLAMEN, děti starší (19.místo)
Klešice – děti mladší (5.místo), děti starší (2.místo)
Licomělice – muži (1.místo), děti starší (1.místo), děti mladší (4.místo)
Dolní Bučice – noční, muži (1.místo)
Hošťalovice – děti starší (2.místo), děti mladší (3.místo)
Jezbořice děti odpoledne a muži noční – muži (3.místo), děti starší
(1.místo), děti mladší (1.místo)
Hrochův Týnec – muži (11.místo), děti starší (1.místo), děti mladší
(2.místo)

Ostatní sdělení
Pravidelné tréninky nebo odborná příprava s dětmi – každý týden
Provádění údržby svěřených vozidel a techniky a budov, včetně provádění celkové opravy
vozidla Tatra 805.
Z důvodu sucha byla 18.8. prováděna výpomoc místnímu rybářskému spolku –
provzdušňování místního rybníka pomocí hasičské stříkačky
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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 47 členů v následující struktuře:

Celkem:
Z toho aktivní sportovci*

Děti a mládež
(do 23 let)
21
19

Dospělí
(nad 23 let)
26
10

sportovci v soutěžích**

16

0

Ostatní
3
16
*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 rozpočtu obce Hošťalovice, z
členských příspěvků a z vedlejší hospodářské činnosti. Dále se podařilo získat dotace na pořízení techniky a
to od Pardubického kraje a od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.
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
11.1.2019

