Zápis ze Shromáždění představitelů SDH okresu Olomouc
konaného dne 14. listopadu 2015 v Příkazích

Přítomni:

dle presenční listiny představitelů (přítomno 79 představitelů sborů )

Hosté:

Členové VV OSH Olomouc
Členové OKRR a další dle presenční listiny hostů

Navržený program:
1. Zahájení,
2. Schválení programu, vyhodnocení usnášeníschopnosti
3. Volba pracovních komisí, zapisovatele a ověřovatele zápisu
4. Kontrola plnění usnesení z minulého SP SDH okresu Olomouc
5. Zpráva OSH Olomouc
6. Zpráva OKRR
7. Čerpání rozpočtu 1-10 /2015, výhled rozpočtu 2016
8. Organizační a různé
9. Diskuze
10. Informace k dotacím/příspěvkům Olomouckého kraje v roce 2016
11. Usnesení
12. Závěr
ad. 1.
Jednání zahájil jménem VV OSH Ol. br. Ing. L. Pluháček, přivítal představitele SDH, starostu obce
Příkazy, starostku OSH Ol. se. V. Švubovou, za hosty náměstka starostky KSH OLK br. Josefa
Ošťádala, zástupce statutárního města Olomouc Ing. Jana Langra.
Shromáždění řídil člen VV OSH Ol. br. Ing. Lukáš Pluháček. Minutou ticha uctěna památka zesnulých
členů OSH Ol.
ad. 2.
Jednání je přítomno dle prezenční listiny 79 zástupců ze 134 SDH (58,96% účast představitelů
okresních sborů) sborů okresu Ol. Pro hlasování tedy 79 hlasů. Jednání je usnášeníschopné.
Navržený program: -viz výše uvedený
= Schválení programu:
Program schválen

Pro: 79

Proti: 0

Zdržel se: 0

ad. 3.
Návrh složení mandátové komise – komise navržena v obsazení členů OKRR a to br. Jan Konar, se.
Věra Machačová, br. Milan Vysloužil
= Schválení složení mandátové komise:
Pro: 79
Proti: 0
Zdržel se: 0
Návrh na složení návrhové komise - br. M. Dostál (VV OSH Ol., SDH Blatec), se. O. Tománek (SDH
Horka nad Moravou), se. Michaela Psotová (SDH Drahlov)
= Schválení návrhové komise:
Pro: 78
Proti: 0
Zdržel se: 1
Zapisovatelem navržen br. Ing. Martin Žouželka (SDH Řídeč)
= Schválení zapisovatele:
Pro: 78
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Proti: 0

Zdržel se: 1

Ověřovateli zápisu navrženi: br. Bc. Miroslav Metlík (SDH Babice), Mgr. Jitka Součková (SDH
Olomouc-Černovír)
= Schválení ověřovatelů zápisu:
Pro: 77
Proti: 0
Zdržel se: 2
ad. 4.
Úkoly a usnesení z jarního Shromáždění delegátů SDH okresu (16.4.2015) byly splněny.
ad. 5.

= zpráva starostky OSH Ol. se. V. Švubové k činnosti OSH Ol.
Příloha č.1
ad. 6.
= zpráva předsedy Okresní kontrolní a revizní rady br. Jana Konara
Příloha č.2
ad. 7.
- roční průběžnou zprávu hospodaření OSH za rok 2015 přednesla se. V. Švubová
Příloha č.3
= Schválení čerpání rozpočtu za rok 2015:
Pro: 79
Proti: 0
Zdržel se: 0
- rozpočet by chtělo OSH Ol. v roce 2016 udržet na úrovni roku 2015; se změnou dotační politiky je
však ještě předčasné navrhovat výši konkrétních rozpočtových položek; v daných položkách rozpočet
bude předložen na jarním SP SDH v roce 2016
ad. 8.
- představen vzorový průběh VVH sborů a okrsků
- prezentovány výsledky jednání mezi OSH Ol. a starosty a veliteli okrsků - seznámení o dohodě o
zajišťování 2-3 členů daných okrsků při konání okresních akcí (členové organizačních skupin,
technických čet, sboru rozhodčích a dalších pozic při zajišťovaní akcí); důvodem je konání akcí OSH
Ol. na neutrálním území (např. stadion Lokomotiva) kdy počet funkcionářů OSH Ol. není akci
schopen dostatečně obsadit
Termíny povinností SDH:
- do 31.12. požadavky zápisu soutěží MH do kalendáře soutěží, odhlásit členy SDH z centr. Evidence
- do 31.1. uspořádat VVH SDH, zaplatit příspěvky OSH Ol., odeslat přes centrální evidenci hlášení o
činnosti SDH, zaslat požadavky zápisu soutěží dospělých do kalendáře soutěží
- do 29.2. uspořádat VVH okrsků
- přílohu k reg. listu – odevzdat na OSH Ol. jen v případě změn ve výborech SDH
ad. 9.
- předneseny zdravice přítomných hostů br. Josefa Ošťádala, Ing. Jana Langra, Ing. Jaroslava Sívka
- br. Josef Šenk (SDH Břevenec) – poděkování za podporu při organizování TFC
- br. Ing. František Faltýnek (SDH Střížov) – poukazuje na mnoho akcí a velkou časovou náročnost u
všech hasičů, čímž chápe např. jejich neúčast při organizování akcí pořádaných OSH Ol.
- br. Ing. Ivo Mrázek (SDH Nenakonice) – ohrazuje se k vyřazení všech kolektivů MH z ligy MH
v PÚ pro porušení pravidel ligy (pravidla porušila jen 2 družstva ze 3)
- br. Lukáš Petr (SDH Hněvotín) –dotazuje se na důvod vyřazení kolektivu MH SDH Nenekonice
odpovídá se. D. Bartoňková (zástupce vedoucí OORM) a br. Ing. M. Žouželka (OSH Ol.) – porušení
věkových kategorií (starší děti startovali v mladších kategoriích); VV OSH Ol. se ztotožnil se
stanoviskem OORV což následně potvrdila při svém šetření i okresní kontrolní revizní rada
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ad. 10.
Mgr. Alena Hložková – společně s promítanou prezentací podává informace k dotacím a příspěvkům,
které mohou hasiči žádat v roce 2016 od Olomouckého kraje; informuje o novinkách při podávání
žádostí; vysvětluje časté chyby, které se objevují ve vyúčtování příspěvků a dotací; odpovídá na
dotazy ze strany hasičů
- promítaná prezentace bude rozeslána na sbory e-mailovou poštou OSH Ol.
ad. 11.
- návrh na usnesení
Pro: 79
Proti: 0
Zdržel se: 0
= hlasování o přijetí usnesení:
ad. 12.
Závěrem všem přítomným starostka OSH se. Švubová popřála do další práce mnoho sil a zdaru.
V Olomouci 14. listopadu 2015
Zapsal:

br. Ing. Martin Žouželka

…………………………………..

Ověřovatelé zápisu : br. Bc. Miroslav Metlík

…………………………………..

br. Mgr. Jitka Součková

…………………………………..
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USNESENÍ
Shromáždění představitelů SDH okresu Olomouc, konaného
dne 14. listopadu 2015 v Příkazích.
Po projednání všech bodů programu shromáždění a doplnění návrhů a připomínek z diskuze bylo
přijato toto usnesení:
1. Bere na vědomí
- informaci mandátové komise, že SP SDH je usnášeníschopné, přítomno přes 59%
- kontrolu plnění usnesení z minulého shromáždění – vše splněno
- zprávu OSH za uplynulé období přednesenou starostkou
- zprávu OKRR OSH Olomouc přednesenou br. Konarem
- předání udělených ocenění
- informace k návrhu rozpočtu na rok 2016
- informace br. Žouželky k nadcházejícím VVH sborů dobrovolných hasičů
- informace k vydání knižní publikace o sborech olomouckého kraje při příležitosti 15. výročí jeho
založení
- informace k nadcházejícímu okresnímu a krajskému kolu soutěže v PS
- informace ze setkání VV OSH, starostů a velitelů okrsků k zajišťování okresních akcí
- informaci starostky z jednání starostů OSH a ke spolkovým rejstříkům
- informace k ukončení činnosti 3 sborů, kteří svou činnost ukončily na vlastní žádost
- informace k závazným termínům akcí pořádaných OSH na příští rok 2016
- zdravice a diskusní příspěvky hostů dnešního shromáždění
- diskusní příspěvky představitelů sborů
- diskusní příspěvek vedoucího OORP o možnosti zřízení funkce referenta prevence ve sborech a
okrscích, aby měla rada prevence s kým komunikovat
- informaci Mgr. A. Hložkové k vypsaným dotačním titulům olomouckého kraje na rok 2016, formulář
pro podání žádosti bude jen na stánkách kraje, adresa je: www.kr-olomoucky.cz
2. Schvaluje
- upravený program dnešního jednání
- volbu pracovních komisí
- plán činnosti OSH na rok 2016
- čerpání rozpočtu OSH za 1 až 10/2015 a rozpočtové změny
- závazné termíny akcí pořádaných OSH Olomouc na rok 2016
- termíny pro odevzdání vyplněných dokumentů z VVH a pro uhrazení členských příspěvků
3. Ukládá
- všem přítomným informovat nepřítomné sbory a členskou základnu o průběhu dnešního jednání
- všem sborům plnit si řádně úkoly vyplívající ze stanov SH ČMS
- všem zájemcům o zařazení jejich akcí do kalendáře akcí OSH, aby tyto návrhy zaslaly na OSH
Olomouc do určených termínů.
A to takto: mládežníci nejpozději do 31. 12. 2015, dospělí nejpozději do 31. 1. 2016

Zpracovala návrhová komise.
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Příloha č.1

Zpráva starostky OSH Olomouc
Vážené sestry a bratři hasiči, vážení hosté.
Dovolte mi, abych Vás přivítala na prvním shromáždění představitelů sborů olomouckého okresu od
jarních voleb.
Pokud bych naši činnost posuzovala od tohoto data, tak se opravdu nemáme za co stydět. Ale vezněme
to od začátku. Jako pokaždé zahájím svoji řeč poděkováním a oceněním .
Čestné uznání SHČMS bylo uděleno Vladimíru Slepičkovi z Černovíru, ale bohužel ho převezne
starostka sboru.Jedno vyznamenání dnes předám a to starostovi obce Příkazy Ing. Jaroslavu Sívkovi za
výjimečný přístup a podporu OSH.
Teď se mohu vrátit k naší celoroční činnosti. Koncem března jsme pořádali I. Hasičský ples. Byl
míněn jako poděkování hasičům v našem okrese za činnost, kterou ve svých sborech odvádějí. Jsem
moc ráda, že se ples vydařil a že přišlo několik emailů, abychom v příštích letech pořádali ples znovu.
Mohu tedy říci, že opět budeme ples pořádat a to 19. března 2016, v sále RCO.
Další akcí, která byla v loňském roce poprvé, bylo pořádání Olomouckého dvojboje, zařazeného do
Českého poháru. I zde jsme se této, pro nás nové soutěže zhostili celkem dobře. Chyby, které nastaly
se podařilo vyřešit na místě. Bohužel i tady se ukázal největším problémem nedostatek rozhodčích.
Horší to bylo za týden později, když jsme pořádali okresní kolo v požárním sportu. Absence
rozhodčích byla znát na každém úseku. Nebyl čas na důslednou kontrolu a nebyl kdo by zaskočil
v případě potřeby, Jedna chyba a už se vše vezlo. Na pořádání jsme vynaložili velké úsilí, hlavně štáb
soutěže a OORV, ale roztrojit jsme se nedokázali. I přes velikou snahu některých jedinců, dopadlo
okresní kolo, tak jak si nikdo nepřál. Špatně. Bez dostatku lidí se takové akce konat nedají, Bez
podpory okrsků a sborů to prostě nepůjde.
Hned druhý den v neděli se konalo okresní kolo hry Plamen . I tady byl nedostatek rozhodčích, ale
zde zaskočili vedoucí a mohu říci, že tento den dopadl dobře.
Další akcí a to už úspěšnou byl druhý ročník Setkání AZH a seniorů v Myslechovicích. Tohle setkání
se koná pod záštitou Hejtmana Ol. kraje Ing. Jiřího Rozbořila, který se akce zúčastňuje a se seniory
diskutuje. Besedu si nenechá ujít ani ředitel HZS Ol. kraje plk. Ing. Karel Kolařík a za SmOl. vedoucí
odboru ochrany Ing. Jan Langr. I tato akce je zařazena do plánu příštího roku a věříme , že bude počet
zúčastněných opět překročen. Letos to bylo 130 seniorů.
Velká akce nás čekala, VII. Propagační jízda z Ostravy do Pardubic. Zde bych chtěla poděkovat všem,
kteří se zúčastnili slavnostního přivítání jízdy na Horním náměstí, opět se sešlo k třiceti historických
praporů a náměstí zaplnila modrá armáda hasičů. Zde nemohu nevzpomenou naše mladé hasiče, kteří
předváděli své dovednosti již od odpoledne. Poděkování patří také sborům, přes které jízda
pokračovala následující den. Byli jsme hodnoceni velmi vysoko od aktérů samotné jízdy a můžu Vám
říci, že se to dobře poslouchá. Děkuji ještě jednou za vzornou reprezentaci OSH Olomouc.
Máme tady CD a kdo by měl zájem může si objednat.
Další novou akcí, kterou se nám podařilo získat do našeho kraje byla Junior universita pro mladé
hasiče od 11 do13 let. Za náš okres se zúčastnilo a řádně dokončilo 11 dětí, které se na 3 víkendových
pobytech a jednoho celotýdenního vzdělávaly v hasičské škole v Jánských koupelích pod záštitou
Báňské university v Ostravě.
Mezi akce, které mají v našem okrese již tradici mohu zařadit již 9. ročník Olomouckého draka, Závěr
ligy MLH na Horním náměstí a V. ročník TFC. I závěrečné kolo TFC, které běží souběžně
s Hanáckou extra ligou na Lokomotivě má čím dál více příznivců.
OOR se schází dle svých plánů a připravují akce OSH, které spadají do jejich činnosti.
OORP jako každý rok připravuje POOD a následně ji také vyhodnocuje. Letošní vyhodnocení
proběhlo na stanici HZS a ředitel plk. Ing. Kolařík děti a přítomné rodiče osobně provedl po stanici.
Všem se tato akce líbila. Připravili školení Preventista III.-II
OORM připravuje již zmíněné Okresní kolo mladých hasičů a dorostu,Ligu mladých hasičů,
Olomouckého draka, ZPV a také školení vedoucích a rozhodčích Ml.H.
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OORV Český pohár, Okresní kolo v PS, seriál soutěží TFC a závěrečné kolo na Lokotce a letos ještě
VII propagační jízdu. Také školení Hasič III.-I.
OKRR nejen že nad námi všemi drží dohled, ale její členové se zúčastňují všech akcí, které pořádají
jiné rady a VV OSH.A také pořádali školení Hospodář- pokladník.
Máme ale ještě jednu radu nebo spíše AZH a není výjimkou, že na našich akcích vidíme ZH jak
pomáhají. Schází se 3x za rok na svých akcích a letos je ještě čeká vánoční posezení v Uničově.
No a nemůžu zapomenout na VV OSH, který se schází pravidelně jednou měsíčně, pokud je potřeba
tak vedení okresu každý týden.
To byl jen přehled velice krátký a plná verze zpráv OOR bude zveřejněna zároveň se zápisem z tohoto
jednání.
V. sjezd SH ČMS se konal v Pardubicích za přítomnosti celé vlády ČR. Předháněli se ve slibech, jak
nám pomohou. Doufejme, že se podaří alespoň část těch slibů splnit. Starostou SH ČMS BYL
ZVOLEN OPĚT Ing. Karel Richter.
Vážené sestry a bratři hasiči ještě jednou bych Vám všem chtěla poděkovat za vaši vstřícnost a
pracovitost, kterou předvádíte celoročně ve svých sborech. Letos jsme opět byli zavaleni papírovou
válkou a překlopení dat do spolkového rejstříku. Bez vaší vstřícnosti bychom to dohromady nikdy
nedali. Jsem moc ráda, že to máme za sebou a že krom 5 sborů jsme všichni překlopeni a zapsáni.
Těch 5 sborů odevzdali včas všechny podklady jen jim to tam déle trvá. Byla jsem ubezpečena, že se
v nejbližší době vše dorovná.
Protože se blíží konec roku, Přeji Vám všem tolerantnost a ohleduplnost, hodně zdraví ve vašich
rodinách a šťastné vánoční svátky. Ještě jedno veliké poděkování sem patří a to poděkování
Olomouckému kraji v čele s hejtmanem Jiřím Rozbořilem, Statutárnímu městu Olomouc s primátorem
Antonínem Staňkem a v neposlední řadě HZS Ol.kraje v čele s plk. Ing. Karlem Kolaříkem. Bez jejich
pomoci by se nám těžko pracovalo.
Děkuji za pozornost. Vlastimila Švubová
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Příloha č.2

Vážená paní starostko, vážení zástupci jednotlivých sborů, milí hosté.
Dle schváleného programu je mou povinností přednést zde zprávu o činnosti okresní kontrolní a
revizní rady při OSH Olomouc.
Právě uplynulé období můžeme nazvat jako období povolební a navíc dobou, kdy postupně
přistupujeme ke skládání účtů prvního roku další pětileté činnosti. Na jarním shromáždění delegátů
došlo k částečné obměně i ve složení naší kontrolní a revizní rady. Pro dva členy ze sedmi je toto
funkční zařazení první v dosavadním hasičském životě. Některé věci jsou pro ně zcela nové, mnoho
zásad mají však zažito z práce ve sborech. Uplynulé měsíce naznačily, že pro OKRR budou přínosem.
Volby pro mnoho sborů přinesly nové tváře ve výborech a v dalších nejvyšších volených funkcích. Ti
starší, kteří již nekandidovali, stále nesou svůj díl zodpovědnosti, jakým směrem se sbor bude nadále
ubírat. Nově zvolení by měli převzít fungující zásady a samozřejmě vnést myšlenky nové. Čas
věnovaný hasičské práci je třeba řádně rozdělit. Je mnoho věcí a akcí, které sbory dělat chtějí,
současně s tím je však mnoho i toho, co sbor dělat musí. Jedním z velkých nešvarů je neplnění
některých povinností, které jsou zapracované do příslušných organizačních zabezpečení. Namátkou
můžeme jmenovat – 13 kolektivů ze 39 nepřivezlo na závěrečné kolo TFC přihlášku, zdaleka ne
všechny okrsky předaly na OSH výsledky okrskových kol v požadovaném termínu, na podzimní
branný závod přijede soutěžní kolektiv, aniž by jeho dlouholetý vedoucí měl vyplněný registrační list
kolektivu mladých hasičů a jistě bychom našli i další problémy.
V mnoha případech není správná dělba práce, v dalších pak doporučuji udělat o jednu akci za rok
méně, vypustit dvě pohárové soutěže v roce. Ale důvodů bude samozřejmě víc. Získaný čas je třeba
věnovat detailnější přípravě a zbylé činnosti v klidu připravit a lépe zvládnout.
Opakovaně na Vás z tohoto místa nabádám ke studiu Stanov sdružení a dalších dokumentů. Dnes bych
přidal další, a tím je Program činnosti Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska do roku 2020. Ruku na
srdce – kdo z Vás ví, že takovýto materiál skutečně existuje.
A nyní již konkrétněji k činnostem na OSH. V odborných radách se objevily některé nové tváře. Při
mé osobní účasti na pravidelných jednáních je patrná velmi odlišná atmosféra. Dvě ze tří rad víceméně
navázaly na svoji dosavadní činnost, situace v radě třetí došla tak daleko, že vedení OSH svolalo její
mimořádné jednání. Jednotliví členové měli možnost sdělit své připomínky, hlavním cílem byla taková
změna, která by přinesla klid pro práci, dělnou atmosféru, aktivní přístup k uloženým úkolům a tím i
pozitivní výsledky do budoucna. Mimo jiné bylo všem sděleno, že v krajním případě, po vyčerpání
všech dostupných možností může v nejbližších měsících dojít i k personální obměně některých členů.
V letošním roce bylo připraveno mnoho školení. Namátkově vzpomeňme – školení preventistů,
pokladníků a revizorů, vedoucích kolektivů mladých hasičů, Junior univerzita, školení rozhodčích a
další. Věřím, že získané vědomosti jsou náležitě využívány. Minimálně u jedné skupiny nám aktivita
opakovaně a dlouhodobě pokulhává. Jedná se o rozhodčí s platným průkazem, kterých je v současné
době více jak sedmdesát. I přes opakované výzvy k jejich účasti například na okresním kole požárního
sportu dospělých se prostě nepřihlásí.
V letošním roce okresní sdružení uspořádalo akce, které v minulosti nebyly. Vzpomeňme ples,
propagační jízdu u příležitosti 5. sjezdu sdružení nebo jedno z kol Českého poháru. Každou akci je
třeba finančně zajistit. Poradce starosty sdružení ing. Jirota si při své pracovní návštěvě prohlédl
vedení účetní agendy okresního sdružení a vyjádřil pochvalu s celkovou úrovní. Průběžně je sledováno
čerpání rozpočtu, v podzimních měsících pak prováděna predikce nákladů a příjmů. Cílem je dodržení
schváleného ročního rozpočtu. Daňové přiznání bylo odevzdáno v termínu, stejně je tomu u přijatých
dotací, které jsou v mnoha případech odevzdány dlouho před požadovaným termínem. Díky
zodpovědnému přístupu v získávání a následném čerpání finančních prostředků je situace na OSH
v tomto ohledu dlouhodobě stabilní.
V nedávné minulosti se na nás obrátil jeden sbor s požadavkem na opětovné prověření stížnosti
v oblasti mladých hasičů. OKRR podnět prověřila, sepsala zápis a ten na společném jednání předala
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starostovi příslušného sboru. Celá záležitost byla v návaznosti na šetření OKRR opětovně
projednávána i na jednání výkonného výboru.
Hasičské činnosti provádí prakticky všechny generace počínaje mladými hasiči od tří let
a konče
seniorskou generací. Činnost vykazují sbory, okrsky, okresní sdružení a další vyšší orgány. Hledejme
to, co nás spojuje. Rozvíjejme skvělé nápady. Snažme se o komunikaci, která povede k těm nejlepším
výsledkům práce.
Za dosavadní práci je třeba Vám všem poděkovat. Využijme všichni právě nadcházejícího zimního
období k načerpání sil pro další hasičský rok. Přeji Vám zejména pevné zdraví a mnoho elánu i do
roku 2016.
V Olomouci 14. 11. 2015

Jan Konar – předseda OKRR
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Příloha č.3

ČERPÁNÍ ROZPOČTU OSH OLOMOUC 1-10/2015
Rozpočet
2015

PŘÍJMY:
1. Dotace MŠMT

Skutečnost

190 945

190 945 Kč

28 998

28 998 Kč

3. Dotace Olomoucký kraj

232 000

232 000 Kč

4. Dotace Statutární město Olomouc

110 000

110 000 Kč

2. Dotace MV

5. Mládež - Ol. drak, Liga MH, Plamen (startovné)

24 895 Kč

6. Dospělí - TFC, Okresní kolo, Český pohár (startovné)

18 200 Kč

7. AZH

10 000

5 000 Kč

8. Provize HVP

18 300

15 266 Kč

9. Prodej hasičského zboží

60 000

72 832 Kč

10. Úroky z banky

83 Kč

11. Členské příspěvky
12. Příspěvky na školení, zkoušky, apod.

610 000

610 535 Kč

30 000

29 750 Kč

13. Dary od PO + FO

4 000 Kč

Příjmy celkem:

1 290 243 1 342 504 Kč

VÝDAJE:
1. Mládež - Plamen, ZPV, CTIF

68 500

68 448 Kč

2. Mládež - Ol. drak, Liga MH

59 300

59 224 Kč

3. Dospělí - Okresní kolo v PS

39 200

39 185 Kč

4. Dospělí - TFC

72 000

71 818 Kč

5. Dospělí - Český pohár

34 000

34 077 Kč

6. AZH

26 000

25 147 Kč

7. Schůzovní činnost - OOR, školení, shromáždění představitelů

85 000

79 511 Kč

125 743

113 544 Kč

85 000

74 714 Kč

520 000

430 665 Kč

11. Nákup hasičského zboží

55 000

67 105 Kč

12. Odvod čl. příspěvků ÚSH

105 000

104 990 Kč

13. Odvod čl příspěvků KSH

11 500

11 468 Kč

4 000

3 987 Kč

8. Provoz OSH (tel., int., pošta, kanc. potř., nájem, popl., materiál)
9. Autoprovoz - služební vozidlo + VW Transporter (časomíra)
10. Mzdy, dohody

14. Požární ochrana očima dětí
15. Propagační jízda

8 786 Kč

16. Junior univerzita (5.500,- hradí účastníci)

5 500 Kč

17. Univerzita dobr. hasiče (7.200,- si hradí účastníci projektu)

6 000 Kč

18. Rezerva

138 335 Kč

Výdaje celkem:

1 290 243 1 342 504 Kč
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