SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ SUCHÝ
založeno 1927

Výroční zpráva SDH Suchý 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 Suchý a její jednotlivá
ustanovení byla předmětem jednání Valné hromady SDH Suchý konané dne
8. prosince 2018.
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1 Obecné informace o organizaci
Název účetní jednotky:
Sídlo:
IČ:
DIČ:
Právní forma:
Spisová značka:

SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Suchý
Suchý 99, 680 01 Boskovice
6533 9193
CZ65339193
pobočný spolek
L 32366

2 Hlavní a vedlejší činnost SDH
2.1 Cíl a základní podmínky činnosti
Sbor dobrovolných hasičů obce Suchý je pobočným spolkem SH ČMS a má cíl a
základní podmínky činnosti vymezen stanovami SH ČMS.
Ve sledovaném období realizoval veškeré cíle činnosti:
a) spolupůsobit při vytváření podmínek 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“),
b) vytvářet podmínky pro činnost s dětmi a mládeží, podporovat zdravý
rozvoj jejich osobnosti, zejména pak jejich psychických, intelektuálních,
mravních, sociálních a fyzických schopností, vést mladé členy k
odpovědnosti za rozvoj své osobnosti, úctě k vlasti, přírodě a celému
lidskému společenství jako i k dodržování preventivně výchovných zásad
v oblasti požární ochrany, ochrany obyvatelstva a dalších mimořádných
událostí,
c) podporovat všeobecnou sportovní činnost svých členů s ohledem na
zdravý rozvoj jejich osobnosti, jejich intelektuálních a tělesných
schopností, zvyšování fyzické kondice v duchu zásad sportu pro všechny a
zdravého životního stylu, sportovní reprezentaci a přípravu na ni a
vytvářet podmínky pro tuto činnost,
d) organizovat a podporovat výkon dobrovolnictví.
2.2 Podstata, předmět a hlavní okruhy (zaměření) činnosti
Sbor dobrovolných hasičů Suchý v souladu s cíli a hlavními zaměřeními své
činnosti v souladu se Stanovami SH ČMS pomáhal veřejnosti a zejména obci
Suchý v následujících oblastech činnosti:
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2.2.1 Činnost represe, školení a ochrany obyvatelstva, dobrovolnictví
V roce 2018 měla jednotka SDH Suchý 13 členů a byla zařazena do kategorie
JPO V. Jednotka zasahovala u celkem 10 událostí. Jednalo se zejména o požáry
kontejnerů na komunální odpad, technické pomoci při odstraňování škod
způsobených nepřízní počasí – spadlé stromy apod. Dále se zúčastnila jednoho
taktického cvičení. V rámci výpomoci obci jednotka zajišťovala napouštění
bazénu tobogánu, kácení stromů a další aktivity.
Sbor má ve svých řadách jednoho člena s platnou kvalifikací SH ČMS Preventista
III. stupně a jednoho člena s kvalifikací Preventista II. stupně a současně
absolventa akreditovaného školení pro preventivně výchovnou činnost na
základních školách Hasík.
2.2.2 Mimoškolní volnočasová výchova a vzdělávání dětí a mládeže, vzdělávání
vedoucích
Sbor dobrovolných hasičů Suchý podporoval a rozvíjel zájmy dětí a mládeže
prostřednictvím všestranné činnosti v kolektivu mladých hasičů, dorostenců a
dorostenek při pravidelné celoroční činnosti, prázdninových a dalších
volnočasových aktivitách, organizováním volnočasových soutěží, preventivně
výchovné činnosti v oblasti požární ochrany, táborů, vzdělávacích akcí a dalších
aktivit. Nabídkou aktivního volného času pro své mladé členy pomáhal při
ochraně před rizikovými projevy chování – šikanou, vandalismem, brutalitou,
rasismem, kriminalitou, drogovou závislostí, alkoholismem a dalších.
Sbor měl v roce 2018 řádně registrován kolektiv malých hasičů. Pro děti sbor
v roce 2018 uspořádal čtyři akce: uzlovací soutěž Šmodrch, soutěž v požárním
sportu, dětský den a letní soustředění. Dále sbor spolupracoval s místním
spolkem žen na pořádání dalších akcí pro děti. V roce 2018 proběhlo cca 35
pravidelných schůzek kolektivu mladých hasičů. Činnost byla vykonávána
především v místní sokolovně (klubovna a sportovní hala), pro venkovní aktivity
pak travnaté cvičiště.
Sbor měl v roce 2018 6 vedoucích a instruktorů s kvalifikací III. stupně a 3
vedoucí mládeže s kvalifikací II. stupně.
2.2.3 Sportovní činnost
V roce 2018 bylo naším cílem v souladu se Stanovami SH ČMS organizovat
sportovně – organizační, informační, propagační a osvětovou činnost v rámci
zapojení do sportovních a všeobecně tělovýchovných aktivit, jako jsou soutěže,
školení, zkoušky, soustředění a další; vytvářet pro tyto činnosti materiální a
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personální podmínky a zajišťovat v této oblasti širokou informovanost.
Ve sledovaném období Sbor dobrovolných hasičů Suchý realizoval v oblasti
sportu tuto činnost :
a) Provozoval soutěžní i nesoutěžní sportovní činnost a obdobnou činnost a
vytvářel pro ni materiální a organizační podmínky. Sbor měl 4 sportovní
družstva: mladší žáci, straší žáci, muži a ženy. Mladí hasiči trénovali
pravidelně jedenkrát týdně. Družstvo mužů a obě družstva mladých
hasičů se zapojily do celoročního okrskového poháru. Muži a ženy se
zapojili do postupové soutěže v požárním sportu na úrovní okrskového
kola. Přehled sportovní činnosti za rok 2018 včetně úspěchů:
◦ Šmodrch (soutěž v uzlování pro mladé hasiče) Mladší žáci 3. místo,
starší žáci 3. místo. Mladší žáci – jednotlivci 1. a 2. místo. Starší
žáci – jednotlivci 1. místo.
◦ I. kolo požárního sportu v Ludíkově. Družstvo mužů na 4. místě a
družstvo žen na 1. místě.
◦ Soutěž o pohár starosty SDH Suchý. Mladší žáci 3. místo, starší žáci
3. místo a družstvo žen 2. místo.
◦ Memoriál B. Andrlíka Okrouhlá. Muži 3. místo a ženy 1.místo.
Starší žáci 4. místo a mladší žáci 3. místo.
◦ Memoriál M. Ošlejška Velenov. Muži 9. místo, ženy 1. místo,
mladší žáci 4. místo a starší žáci 4. místo.
b) Pomáhal rozšiřovat podvědomí a prospěšnosti sportu zejména v oblasti
jeho vlivu na zdraví. Sbor přímo organizoval dvě sportovní akce: Šmodrch
pro děti a soutěž v požárním útoku pro mladé hasiče a ženy.
c) Provozoval, udržoval a opravoval vlastní sportovní zařízení nebo zařízení,
které má v dlouhodobém pronájmu na základě řádné smlouvy a zároveň
vytvářel podmínky pro užívání sportovišť pro zájemce z řad veřejnosti a
jiných spolků a organizací, zejména pak dětí a mládeže. Jedná se
zejména o údržbu sportovních překážek.
d) Spolupracoval s orgány státní správy a samosprávy a s ostatními spolky a
organizacemi i jednotlivci.
2.2.4 Propagační, kulturní a společenská činnost
Sbor se aktivně zapojuje do vzdělávacích, kulturních, sportovních a jiných akcí
pro své členy i pro další občany. Kromě výše zmiňovaných akcí pro děti
uspořádal sbor v roce 2018 Hasičský ples v místním kulturním domě,
propagoval svoji činnost a techniku v rámci krajských Dožínkových slavností v
Boskovicích a také na celorepublikovém setkání hasičské techniky Pyrocar v
Přibyslavi.
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3 Struktura organizace
Nejvyšším orgánem SDH Suchý je valná hromada. Nejvyšším výkonným
orgánem je výbor SDH. Statutárním orgánem je: Michal Kolář, starosta SDH. Ve
sledovaném období nedošlo ke změnám ve struktuře spolku ani statutárního
orgánu.

4 Členská základna
SDH Suchý evidoval na konci sledovaného období 95 členů v následující věkové
struktuře:
Děti
(do 15 let)

Mládež
(od 15 do 18 let)

Dospělí
(nad 18 let)

23
17
0

3
3
2

69
6
14

Celkem
Z toho aktivní sportovci*
Sportovci v soutěžích**

* 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 požárního sportu – dorostu, mužů a žen

5. Hospodaření spolku
SDH Suchý v průběhu roku financoval svoji činnost zejména z členských
příspěvků, dotací z rozpočtů místní samosprávy, státních dotací, darů,
organizace plesu, sběru železného šrotu a plastu a práce pro obec. Spolek ve
sledovaném období dosáhl výsledku hospodaření +82.796 Kč. Veškeré náklady
příjmy a výdaje odpovídají plánu na uvedené období. Spolek vykazuje dostatek
finančních prostředků pro realizaci své hlavní činnosti v následujícím období.
SDH Suchý účtuje v jednoduchém účetnictví.
Podrobnější informace o hospodaření organizace ve sledovaném období jsou
uvedeny v přílohách této výroční zprávy:
• Příloha č. 1 – Přehled o majetku a závazcích
• Příloha č. 2 – Přehled o příjmech a výdajích

Sestavil
Dne

Michal Kolář
29. 1. 2019

Přehled o majetku a
závazcích

Přehled o majetku a závazcích
K 31.12.2018

pro pobočné spolky
které vedou jednoduché
účetnictví

Název a sídlo účetní
jednotky

( v celých tis. Kč )

Registrace u Městského
soudu v Praze, Vložka

SH ČMS – Sbor
dobrovolných hasičů
Suchý

IČO

L32366

65339193
Stav

číslo
řádku k prvnímu dni účetního

A. MAJETEK
Dlouhodobý nehmotný majetek (v zůstatkové ceně)
Dlouhodobý hmotný majetek (v zůstatkové ceně)
Finanční majetek (cenné papíry, peněžní vklady, aj.)
Peněžní prostředky v hotovosti a ceniny
Peněžní prostředky na bankovních účtech
Zásoby

období

k poslednímu dni
účetního období

46

89

100

140

146

229

01
02
03
04
05
06

Pohledávky

07

Úvěry a zápůjčky poskytnuté

08

Ostatní majetek

09

Majetek celkem ( Ř. 01 až 09 )

10

Stav
číslo
řádku k prvnímu dni účetního

B. ZÁVAZKY
Závazky

období

k poslednímu dni
účetního období

0

0

146

229

21

Úvěry a půjčky přijaté

22

Závazky celkem ( Ř. 21 + 22 )

Rozdíl majetku a závazků ( Ř 10 - 23 )

Odesláno dne:

23

99

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky

07.01.2019
Právní forma:

Předmět činnosti

pobočný
spolek

Činnosti v oblasti protipožární
ochrany ( 842 500 )

Poznámka

Přehled o příjmech a
výdajích

Přehled o příjmech a výdajích
K 31.12.2018

pro pobočné spolky
které vedou jednoduché
účetnictví

( v celých tis. Kč )

SH ČMS – Sbor dobrovolných
hasičů Suchý

IČO

Registrace u Městského
soudu v Praze, Vložka

L32366

Název a sídlo účetní jednotky

65339193

číslo
řádku

A. PŘÍJMY

Činnost
Hlavní

Hospodářská

Celkem

Prodej zboží

01

Prodej výrobků a služeb

02

Příjmy z veřejných sbírek

03

Přijaté peněžní dary (mimo veřejné sbírky)

04

17

17

Přijaté členské příspěvky

05

11

11

Dotace a příspěvky přijaté z veřejných rozpočtů

06

32

32

Ostatní

07

174

Průběžné položky

08

50

Kursové rozdíly

09

Příjmy celkem

10

B. VÝDAJE

0

174
50

284

0

284

*******

*******

*******

Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek

01

Materiál

02

Zboží

03

Služby

04

Mzdy

05

10

10

Pojistné za zaměstnance a zaměstnavatele

06

0

0

Ostatní osobní výdaje

07

2

2

Ostatní

08

139

139

Průběžné položky

09

50

50

Kursové rozdíly

10

Výdaje celkem

11

201

0

201

Rozdíl příjmů a výdajů

99

83

0

83

Odesláno dne:

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky

07.01.2019
Právní forma:

Předmět činnosti

pobočný
spolek

Činnosti v oblasti protipožární
ochrany ( 842 500 )

Poznámka

