SDRUŽENÍ HASIČŮ ČECH, MORAVY A SLEZSKA
Okresní sdružení hasičů OLOMOUC
Schweitzerova 91, 779 00 Olomouc

Zápis ze Shromáždění představitelů SDH okresu Olomouc
konaného dne 4. března 2017 v Příkazích
Přítomni:

dle presenční listiny představitelů (přítomno 75 představitelů sborů)

Hosté:

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

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Zahájení
Schválení programu, vyhodnocení usnášení schopnosti
Volba pracovních komisí, zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Kontrola plnění přijatých usnesení z minulého SP SDH okresu Olomouc
Zpráva OSH Olomouc za uplynulé období od posledního SP SDH
Zpráva OKRR
Návrh rozpočtu na rok 2017 + výsledek hospodaření za rok 2016
Informace k plnění úkolů SDH a okrsků
Organizační a různé
Diskuse
Usnesení
Závěr

ad. 1.
Jednání zahájil jménem VV OSH Olomouc br. Ing. L. Pluháček, přivítal poslance Parlamentu ČR a
předsedu bezpečnostního výboru Ing. R. Váňu, ředitele HZS OLK plk. Ing. Karla Kolaříka, starostu obce
Příkazy Ing. Jaroslava Sívka, zprostředkovatel HVP Bc. Martina Mrázka, představitele z vyšších orgánů
SH ČMS br. Jiřího Zipse a br. Ing. Josefa Ošťádala, starostku KSH a OSH Olomouc se. V. Švubovou a
všechny zástupce SDH okresu Olomouc.
Shromáždění řídil člen VV OSH Olomouc br. Ing. Lukáš Pluháček. Minutou ticha byla uctěna památka
zesnulých členů OSH Olomouc.
ad. 2.
Jednání je přítomno dle prezenční listiny 75 zástupců ze 136 SDH (55,2 % účast představitelů
okresních sborů) sborů okresu Olomouc. Pro hlasování tedy 75 hlasů. Jednání je usnášeníschopné.
Navržený program: -viz výše uvedený
= Schválení programu:
Pro: 75
Proti: 0
Zdržel se: 0
Program schválen
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ad. 3.
Návrh složení mandátové komise – komise navržena v obsazení členů OKRR a to br. Jan Konar, br. Milan
Vysloužil (SDH Horka), br. Zbyněk Cenkl (SDH Bohuňovice), se. Eva Šišková (SDH Veký Týnec),
se. Petra Gbelcová (SDH Senice), se. Čestmíra Spurná (SDH Náměšť na Hané)
= Schválení složení mandátové komise:
Pro: 75
Proti: 0
Zdržel se: 0
Návrh na složení návrhové komise - br. M. Dostál (SDH Blatec), br. Mgr. Alois Švancara (SDH
Drahanovice), se. Petra Králová (SDH Lazce), br. Antonín Glír (SDH Zákřov)
= Schválení návrhové komise:
Pro: 74
Proti: 0
Zdržel se: 1
Zapisovatelem navržen br. Ing. Zbyněk Brázdil (SDH Hlubočky)
= Schválení zapisovatele:
Pro: 75
Proti: 0

Zdržel se: 0

Ověřovateli zápisu navrženi: br. Bernard Šafařík (SDH Chválkovice), br. David Gbelc (SDH Senice)
= Schválení ověřovatelů zápisu:
Pro: 75
Proti: 0
Zdržel se: 0
Pracovní komise, zapisovatel a ověřovatelé byli schváleni.
ad. 4.
Úkoly a usnesení z podzimního Shromáždění delegátů SDH okresu (5. 11. 2016) byly splněny takto:
- všem přítomným informovat nepřítomné sbory a členskou základnu o průběhu dnešního jednání -splněno
- všem sborům plnit si řádně úkoly vyplývající ze stanov SH ČMS – nesplněno 6 sbory, bude upřesněno v
bodě 8.
- všem zájemcům o zařazení jejich akcí do kalendáře akcí OSH, aby tyto návrhy zaslaly na OSH
Olomouc do určených termínů - splněno
ad. 5.
= zpráva starostky OSH Olomouc se. V. Švubové k činnosti OSH Olomouc.
Příloha č.1
ad. 6.
= zpráva předsedy Okresní kontrolní a revizní rady br. Jana Konara
Příloha č.2
ad. 7.
- roční zprávu hospodaření OSH za rok 2016 a návrh rozpočtu na rok 2017 přednesla se. V. Švubová
Příloha č.3
= Schválení plnění rozpočtu za rok 2016:
Pro: 75
Proti: 0
Zdržel se: 0
= Schválení návrhu rozpočtu za rok 2017:
Pro: 75
Proti: 0
Zdržel se: 0
Rozpočet za rok 2016 a návrh rozpočtu na rok 2017 byly přijaty.
ad. 8.
Se. V. Švubová připomněla, že do 31. 1. je SDH povinno zaslat hlášení sboru přes elektronickou centrální
evidenci, nakonec se díky zvýšenému úsilí podařilo splnit, 6 SDH dosud nezaplatili čl. příspěvky (SDH
Pňovice, SDH Slatinice, SDH Litovel, SDH Hněvotín, SDH Domašov nad Bystřicí, SDH Lhota n./M.)
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ad. 9.
Se. V. Švubová podala informace k:
• EET – netýká se běžné činnosti sboru (ples, soutěže) do 175 tis. Kč hrubého zisku, při podnikatelské
činnosti (hospoda a pravidelně opakovaná činnost) nutno řídit registraci na FÚ
• OSA – není nutno hlásit u akcí, kde není vybíráno žádné vstupné, při kontrole nechat vystavit
protokol a předat na ústředí SH ČMS.
• Centrální evidence (CE) – v SDH vybrat jednoho člena který bude s CE pracovat, na výborové
schůzi SDH odsouhlasit tohoto člena a do 31. 3. 2017 oznámit na OSH jméno, datum narození a
telefonní číslo tohoto člena. Proškolení těchto členů bude v rámci okrsků, kde tito členové budou
seznámeni se směrnicí SH ČMS a podepíší prokazatelné seznámení s pravidly práce v CE.
• Přehled o majetku a závazcích – vyplnit, formulář je k dispozici na internetových stránkách OSH a
do 31. 5. 2017 prostřednictvím okrsků předat na OSH Olomouc (v rámci školení práce s CE).
• Nové průkazky – staré platí do 31. 12. 2018, nutno vložit fotky členů do CE
• Dotace Olomouckého kraje – může žádat každé SDH, na soutěže dospělých 5 tis. Kč, soutěže
mládeže 7 tis. Kč, oslavy sboru 10 tis. Kč a na MTZ mládežnických kolektivů, které se zúčastní hry
Plamen v daném roce 5 tis. Kč.
Br. Roman Mácha seznámil přítomné s návrhem zahájit okrsková kola v PS pro rok 2018 již od října
2017 a takto připravit OZ.
= Schválení návrhu:
Pro: 72
Proti: 1
Zdržel se: 2
Návrh schválen.
ad. 10.
- postupně vystoupili starosta obce Příkazy Ing. J. Sívek, poslanec Parlamentu ČR Ing. R. Váňa, ředitel
HZS OLK plk. Ing. K. Kolařík, člen VV SH ČMS J. Zips, starosta OSH Šumperk Ing. J. Ošťádal,
Bc. M. Mrázek, se. V. Švubová, br. M. Dostál, br. P. Kohoutek, 1. náměstek hejtmana Olomouckého kraje
Mgr. J. Zemánek
Ing. Jaroslav Sívek – pozdravil účastníky SP SDH a ujistil, že možnost konat SP v Příkazech stále trvá i v
dalších letech.
Ing. Roman Váňa – navrhl, aby měl do CE starosta přístup automaticky, ujasnil otázky týkající se EET,
řidičské oprávnění skupiny C v zařízeních MVČR – navýšení kapacity kurzu dvojnásobek, pokračování
programu na výstavbu zbrojnic, kladně ohodnotil dotační program vlády ČR na JSDH.
plk. Ing. Karel Kolářík – vyzval ženy, aby se více zapojovaly do vedení sborů, aby jich na příštích SP bylo
více, poděkoval za výbornou spolupráci mezi HZS OLK a KSH, OSH Olomouc a sbory. Spolková činnost
hodnocena vysoce, připomněl možnosti čerpání dotací na vybavení jednotek, lepší se vybavení jednotek, i
když jsou v této oblasti stále rezervy, budou se podávat žádosti o dotace na rok 2018. Upozornil na pravidla
pro vysílání jednotek k výjezdům. Připomněl tragické událostí při zásazích v poslední době a vyzval
přítomné k osvětě ve svých jednotkách. Na závěr všem popřál všem hodně štěstí při naší činnosti.
Jiří Zips – poděkoval za činnost sborům z pozice ústředního VV SH ČMS.
Ing. Josef Ošťádal – pozdravil jménem šumperských hasičů a pozval všechny na akce OSH Šumperk.
Bc. Martin Mrázek – zhodnotil práci HVP, seznámil přítomné s novým produktem pojišťovny, celoročním
pojištěním SDH za 1 280 Kč a předal přítomným letáček s informacemi.
Vlastimila Švubová – zdůvodnila proč OSH zvolila možnost vybrat člena, který pracuje s CE.
Mojmír Dostál (OORP) – upozornil na končící možnost zaslat příspěvky do POOD, zaslat do 15. 3. na OSH
Petr Kohoutek (SDH Loučany) – dotaz na pracovníka HVP na stav akcií HVP – byla zodpovězena
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Mgr. Jiří Zemánek – ujistil, že OK bude nadále podporovat hasiče a naváže na předchozí spolupráci, popřál
všem hodně štěstí a aby se již smůla hasičům vyhýbala.
ad. 11.
- návrh na usnesení
= hlasování o přijetí usnesení:
Usnesení přijato.

Pro: 75

Proti: 0

Zdržel se: 0

ad. 12.
Závěrem všem přítomným starostka OSH se. Švubová srdečně poděkovala za vykonanou práci, hostů a
všem zástupcům za účast.
v Příkazích 4. března 2017

Zapsal:

br. Ing. Zbyněk Brázdil

Ověřovatelé zápisu: br. Pavel Kohl

…………………………………..

br. Jindřich Navrátil
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Usnesení z SP SDH OSH Olomouc konaného dne 4. 3. 2017 v sále hotelu Záložna v
Příkazích
Po projednání všech bodů programu shromáždění a doplnění návrhů a připomínek z diskuze bylo přijato toto
usnesení:

1. Bere na vědomí
- zahájení dnešního jednání a přivítání hostů
- informaci br. Konara, že dnešní SP SDH je usnášeníschopné
- kontrolu plnění usnesení z posledního jednání SP SDH, úkoly č. 1 a 3 splněny, úkol č. 2 splněn na 98%
- zprávu starostky OSH se. Švubové za uplynulé období
- zprávu vedoucího OKRR br. Konara
- informaci starostky k plnění základních úkolů SDH a okrsků
- informace k EET, OSA, centrální evidenci a dotacím z Olomouckého kraje
- informace vedoucího OORR k organizačním zabezpečením okrskových kol v PS
- informace vedoucího OORP k průběhu soutěže POOD 2017
- diskusní příspěvky hostů dnešního jednání SP SDH
- diskusní příspěvky přítomných členů

2. Schvaluje
- program dnešního jednání VV
- volbu mandátové komise pro dnešní jednání
- volbu návrhové komise pro dnešní jednání
- volbu ověřovatelů zápisu z dnešního jednání
- volbu zapisovatele dnešního jednání
- výsledek hospodaření OSH Olomouc za uplynulý rok 2016
- návrh rozpočtu OSH Olomouc na rok 2017
- začátek „Okrskových kol v PS“ pro rok 2018 od 1. 10. 2017

3. Ukládá
- účastníkům dnešního jednání informovat nepřítomné sbory a členskou základnu o dění na dnešním jednání SP SDH
OSH Olomouc
Z: všichni zúčastnění
T: co nejdříve
- všem sborům stanovit si člena s právy pro vstup do centrální evidence a tyto informace zaslat na OSH (jméno,
datum narození, tel. číslo dané osoby)
Z: výbor sboru
T: nejpozději do 31. 3. 2017
- všem sborům odevzdat „Přehled o majetku a závazcích k 31. 12. 2016“ na OSH Olomouc prostřednictvím okrsků
Z: výbor sboru
T: nejpozději do 31. 5. 2017
Vypracovala návrhová komise
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Příloha č.1
Vážené sestry, bratři hasiči, vážení hosté.
Opět se po půl roce setkáváme, abychom zhodnotili naši činnost za uplynulé období. Než přistoupíme
k hodnocení, ráda bych předala ocenění, ale žádné nemáme, vše jsme již rozdali na podzimním zasedání.
Ale naši bratři z VV OSH si jako každý rok vzpomněli, že 8. března je MDŽ a malou kytičkou chtějí poděkovat
ženám, které jsou zde přítomné.
A teď přejdu jako každé jaro k zhodnocení naší činnosti v číslech.
V současné době naše okresní sdružení čítá 136 sborů, z toho jeden neodevzdal žádné dokumenty
k překlopení dat do spolkového rejstříku, neplatí členské příspěvky a vůbec nekomunikuje. Je to SDH
Žerotín. SDH Moravská Huzová se zaregistrovala. Ostatní sbory máme zaregistrované a řádně zapsané.
Děkuji Vám za vstřícné jednání i když toho někdy bylo moc. Bohužel udělat se to muselo vzhledem
k novelizaci zákonů. i letos nás čekají změny a musíme se k ním postavit.
K dnešnímu dni čítá OSH Olomouc 6229 členů z toho 1214 mladých hasičů, 1190 žen a 3825 mužů. Členů
výjezdových jednotek je 1215 a připravovali se na 163 taktických cvičení. V loňském roce jsme odpracovali
56 490 hodin, pořádali jsme 681 kulturních akcí, schůzek mladých hasičů proběhlo 2395 a soutěží mladých
hasičů 415. Dospělí soutěžili na 1122 soutěžích. Vyškoleno máme 63 rozhodčích, ale bohužel, když je
okresní kolo, tak se někde potratí, doufejme, že letos se najdou. Odborností Hasič III se pyšní 69 hasičů,
Hasič II 15 a Hasič I 10, Preventistů III 107 a Preventista II 57. Vedoucích mladých hasičů se jen v loňském
roce školilo kolem 80. Universitu dobrovolného hasiče absolvuje 7 našich členů a Juni letos 35 mladých
hasičů z kraje z toho 13 z našeho okresu. Nemám tu velitele a strojníky jednotek, nositele dýchací techniky
atd. To jsou spousty hodin, které věnujeme vzdělávání a zdokonalování. To nepočítám hodiny, které hasiči
tráví u výjezdů ať už k požárům nebo k dopravním nehodám, ale i k jiným událostem. Za to patří všem
veliké poděkování a úcta k Vaší práci. Slib, že se budeme snažit Vám tuhle činnost co nejvíce ulehčit a také
sehnat peníze na naši činnost hlavně pomoc při výchově mladé generace jsme doufám splnili k Vaší
spokojenosti. Po větších jednáních byl navýšen grant na naši činnost o 1500 000 a již v loňském roce bylo
na činnost mladých hasičů v našem kraji vyplaceno 500 000.
Letos nás čeká opět spoustu práce. 25. března již třetí Hasičský ples a v letošním roce navíc 22.
Reprezentační ples SH ČMS, zde bych Vás opět požádala o pomoc při získávání cen do tomboly od Vašich
obcí, tak jako v minulosti. V dubnu CTIF pro mladé hasiče, okresní kola v PS a hry Plamen, již čtvrté Setkání
ZH a seniorů, které si získalo velikou oblibu. Podruhé nás přivítají hasiči ve Střeni, kde se o nás i v loňském
roce dobře postarali. Loni se zúčastnilo 130 seniorů. A mohla bych pokračovat, protože činnost OSH je
opravdu bohatá.
Podrobné zprávy z jednotlivých rad a VV OSH si můžete přečíst na našich stránkách.
Veliké poděkování za nadstandardní spolupráci patří Olomouckému kraji v čele s hejtmanem Ing. Jiřím
Rozbořilem, který nám nejen pozorně naslouchal , ale také se zúčastňoval akcí OSH a sborů a snažíl se nám
pomoci . Pevně věřím, že i nové vedení Ol. kraje k nám bude vstřícně přistupovat. Poděkování patří též
oddělení krizového řízení v čele s Mgr. Alenkou Hložkovou a jejim děvčatům, které pro nás mají opravdu
hodně trpělivosti.
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To samé můžu říct o HZS Ol. kraje v čele s ředitelem plk. Ing. Karlem Kolaříkem, kdykoliv se můžeme obrátit
o pomoc a radu. Nemůžu vynechat SmOl., kde se také snaží nám vyjít vstříc a finančně nás podpořit,
samozřejmě i radou a tady děkuji Ing. Janu Langrovi a Mgr. Evičce Machové.
Nám všem bych přála víc porozumění, tolerance a ohleduplnosti mezi námi všemi, vždyť tu hasičinu děláme
ve svém volném čase a s láskou.
Vám všem děkuji za hodiny, které trávíte mimo své domovy ať už při zásazích, nebo výchovou mladé
generace, ale i přípravou různých kulturních akcí ve vašich obcích a městech. Děkuji Vám všem.

Švubová Vlastimila
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Příloha č. 2
Vážená paní starostko, vážení zástupci jednotlivých sborů, milí hosté.
Scházíme se zde, abychom, mimo jiné, zhodnotili období od posledního shromáždění konaného na podzim
minulého roku. Toto období se neslo v duchu valných hromad sborů
a v posledních týdnech i okrsků.
Příslušní garanti sdělují získané informace z těchto akcí na výkonném výboru. Pokud se jedná o zásadní
připomínky, zaujímá se k tomu z úrovně okresního sdružení stanovisko. Pravidelně se v tomto období
provádí inventarizace majetku. Podobně jako v minulosti, tak i letos, byl člen OKRR jmenován do komise na
úrovni OSH včetně inventarizace majetku dlouhodobě zapůjčeného z krajského sdružení.
Poslední týdny a měsíce nám však přinesly i věci zcela nové, se kterými jsme se až dosud nepotkali. První je
elektronická evidence tržeb. Druhou je Přehled o majetku a závazcích v souvislosti s účetní závěrkou roku
2016. Podrobnosti byly předneseny ze strany SH ČMS na školení dne 9. 2. 2017. Stejně jako informace o
chystané výměně členských průkazů. OSH Olomouc se těmito záležitostmi zabývá se vší vážností a
připravuje postupně pro Vás, pro sbory dobrovolných hasičů, maximum informací. Je třeba si však
uvědomit, že každý sbor je samostatným subjektem a výsledek záleží na tom, jak vážně či lehkomyslně se
k jednotlivým krokům a termínům postavíte. Důsledky si ponesete sami.
Okresní kontrolní a revizní rada se od posledního shromáždění představitelů sešla na svém jednání dvakrát.
Při kontrolách pokladny, vedení účetnictví a bankovních operací nebyly shledány závady. Zúčastňujeme se
jednání VV, která jsou věcná, řádně svolávaná a je na nich kontrolováno plnění usnesení z minulých
jednání. Dále byl přítomen předseda OKRR dne 13. 12 2016 na jednání okresní odborné rady prevence a
dne 30. 1. 2017 na jednání okresní odborné rady represe. Akce byly řádně připravené, vedené v pracovním
duchu za aktivního přístupu všech členů rady. Projednání informací z Výcvikového roku 2017 a obsáhlá
diskuse k používání DA, to jsou záležitosti dokumentující posun z dřívější náplně práce odborné rady
velitelů k odborným záležitostem hasičstva. Naplňuje se tak význam slova „represe“.
Je třeba zmínit i kontrolu ze strany SH ČMS na OSH Olomouc v prosinci r. 2016. Byla prováděna za účasti
člena VV SHČMS br. Zipse a člena ústřední kontrolní a revizní rady a zároveň předsedy KKRR br. Jemelky.
Ze zápisu nejsou zřejmé závady, kterými je třeba se do budoucna zabývat. Jednalo se o plánovanou
kontrolu.
Závěrem bych rád z tohoto místa poděkoval všem členům OKRR za jejich práci. Scházíme se nejen u
kontrolní činnosti na sekretariátu okresního sdružení, ale i na dalších akcích. V našich řadách máme členy,
kteří se i profesně zabývají účetnictvím a tak jsou mnohé záležitosti probírány do největších detailů. Cílem
je naplnit schválený plán práce pro r. 2017.

Mé poděkování patří i Vám. Za vykonanou práci, za čas věnovaný aktivitám sborů a okrsků a za hodiny
strávené mimo domov. Přál bych si, aby se Vám co nejdříve podařily zapracovat novinky z posledních
týdnů do pravidelné práce ve sborech.

Olomouc, 4. 3. 2017
tel.: 737 908 221

br. Jan Konar
www.oshol.hasici-ol.cz

e-mail: osh.olomouc@seznam.cz

SDRUŽENÍ HASIČŮ ČECH, MORAVY A SLEZSKA
Okresní sdružení hasičů OLOMOUC
Schweitzerova 91, 779 00 Olomouc
Příloha č. 3

Čerpání rozpočtu OSH Olomouc 2016
Návrh
rozpočtu

PŘÍJMY:

1. Dotace MŠMT
2. Dotace MV
3. Dotace Olomoucký kraj
4. Dotace Statutární město Olomouc
5. Mládež - Ol. drak, Liga MH, Plamen (startovné)
6. Dospělí - TFC, Okresní kolo, Český pohár (startovné)
7. AZH
8. Provize HVP
9. Prodej hasičského zboží
10. Úroky z banky, poplatky
11. Členské příspěvky
12. Příspěvky na školení, zkoušky, apod.
13. Dary od PO + FO, ples
14. Dotace MTZ kolektivů MH - dotace OK
15. Přefakturace KSH - nájem, telefon
Příjmy celkem:

1 351 343

VÝDAJE:
1. Mládež - Plamen, ZPV, CTIF
2. Mládež - Ol. drak, Liga MH
3. Dospělí - Okresní kolo v PS
4. Dospělí - TFC
5. Dospělí - Český pohár
6. AZH + senioři
7. Schůzovní činnost - OOR, školení, shromáždění
představitelů
8. Provoz OSH (tel., int., pošta, kanc. potř., nájem, popl., materiál)
9. Autoprovoz - služební vozidlo + VW Transporter (časomíra)
10. Mzdy, dohody
11. Nákup hasičského zboží
12. Odvod čl. příspěvků ÚSH
13. Odvod čl příspěvků KSH
14. Požární ochrana očima dětí
15. MTZ kolektivů MH - dotace OK
16. MŠMT - MTZ SDH
17. Rezerva
Výdaje celkem:

tel.: 737 908 221

190 945
28 998
253 000
110 000
20 000
15 000
10 000
18 300
70 000
100
610 000
25 000

213 360 Kč
37 098 Kč
253 000 Kč
110 000 Kč
47 170 Kč
24 275 Kč
8 000 Kč
18 360 Kč
94 320 Kč
37 Kč
640 300 Kč
29 650 Kč
54 057 Kč
150 000 Kč
12 470 Kč
1 692 097
Kč

68 000
59 000
40 000
70 000
34 000
26 000

97 740 Kč
57 607 Kč
39 553 Kč
81 961 Kč
34 535 Kč
34 210 Kč

85 000

84 900 Kč

130 000
85 000
550 000
55 000
105 000
12 000
4 000

197 340 Kč
80 777 Kč
550 000 Kč
89 873 Kč
107 640 Kč
12 000 Kč
5 399 Kč
150 000 Kč
35 400 Kč
33 162 Kč
1 692 097
Kč

28 343
1 351 343

www.oshol.hasici-ol.cz

Skutečnost

e-mail: osh.olomouc@seznam.cz

SDRUŽENÍ HASIČŮ ČECH, MORAVY A SLEZSKA
Okresní sdružení hasičů OLOMOUC
Schweitzerova 91, 779 00 Olomouc
Návrh rozpočtu OSH Olomouc na rok 2017
Rozpočet
2017

PŘÍJMY:

1. Dotace MŠMT
2. Dotace MV
3. Dotace Olomoucký kraj
4. Dotace Statutární město Olomouc
5. Mládež - Ol. drak, Liga MH, Plamen (startovné)
6. Dospělí - TFC, Okresní kolo, (startovné)
7. AZH
8. Provize HVP
9. Prodej hasičského zboží
10. Úroky z banky
11. Členské příspěvky
12. Příspěvky na školení, zkoušky, apod.
13. Dary od PO + FO, ples
Příjmy celkem:

210 000
37 000
253 000
110 000
40 000
15 000
10 000
18 300
70 000
100
630 000
25 000
60 000
1 478 400

VÝDAJE:
1. Mládež - Plamen, ZPV, CTIF
2. Mládež - Ol. drak, Liga MH
3. Dospělí - Okresní kolo v PS
4. Dospělí - TFC
5. dresy pro rozhodčí a trika pro členy VV OSH
6. AZH + senioři
7. Schůzovní činnost - OOR, školení, shromáždění
představitelů
8. Provoz OSH (tel., int., pošta, kanc. potř., nájem, popl., materiál)
9. Autoprovoz - služební vozidlo + VW Transporter (časomíra)
10. Mzdy, dohody
11. Nákup hasičského zboží
12. Odvod čl. příspěvků ÚSH
13. Odvod čl příspěvků KSH
14. Požární ochrana očima dětí
15. MTZ kolektivů MH 16. Rezerva
Výdaje celkem:

tel.: 737 908 221

Skutečnost

www.oshol.hasici-ol.cz

90 000
60 000
40 000
75 000
40 000
30 000
80 000
130 000
80 000
560 000
60 000
110 000
12 000
5 000
35 000
71 400
1 478 400

0 Kč

e-mail: osh.olomouc@seznam.cz

