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1. Zápis z XVIII. řádného sněmu ČAHD, Brno, 29. listopadu 2013 

Přítomno 106 členů (75 osobně, 31 zastoupeno na základě písemného pověření) 

z celkového počtu 156 členů (67,98%), sněm je usnášení schopný. 

1.1 Průběh jednání 

1.1.1 Vladimír Vlček – uvítání, zahájení, přivítání hostů (prof. Pavel Poledňák – FBI, VŠB 

TU Ostrava, Ing. Marian Dritomský – HaZZ SR, brig.gen. Ing. Miloš Svoboda – MV 

GŘ HZS ČR, Ing. Zdeněk Milan – Moravská hasičská jednota) 

1.1.2 Minuta ticha za zemřelého člena ČAHD -  p. Stanislava Kozáka 

1.1.3 Zdeněk Nytra – řídící sněmu, organizační pokyny, seznámení s programem sněmu 

1.1.4 Schválení programu jednání – schválen program sněmu 

1.1.5 Volba mandátové komise: 

Navrţeni: Nytra, Ţaitlik, Nevrlá - mandátová komise byla zvolena 

1.1.6 Volba návrhové komise: 

Navrţeni: Ošlejšek, Janošek, Nezval - návrhová komise byla zvolena 

1.1.7 Volba volební komise: 

Navrţeni: Kosík, Bradna, Aubrecht - návrhová komise byla zvolena 

1.1.8 Ukončení členství: 

Stanislav Kozák, Petr Faster, Leo Hauţvic, Leona Ošlejšková, Vladimír Vysocký 

1.1.9 Přijetí nových členů: 
Bc. Iva Brejzová, Ing. Zdeněk Cáp, Mgr. Stanislav Cihelník, Michal Dostál, Michal 

Gabriška, Miloslav Havlík, Jaromír Hladký, Mgr. Lubomír Hošek, Ing. Zdeněk Jalůvka, 

Petr Jindra, Mgr. Štěpán Kavan Ph.D., Zdeněk Laube, Vladimír Lipták DiS., Josef 

Novák, Ing. Břetislav Obšil, Jaroslav Olbert, Ing. Jana Oroszová, Ing. Lenka Rašovská, 

Petr Sedlecký, Bohdan Sýkora, Miroslav Tlapa, Ladislav Vakula) – všichni ţadatelé o 

členství (celkem 22 osob) byli přijati. 

1.1.10 Pozastavení členství: 

Návrh na pozastavení členství Ing. Jana Bíly. Sněm schválil pozastavení členství 

v ČAHD. Zdrţel se jeden člen. 

1.1.11 Zpráva o činnosti rady a prezidenta (Vlček) 

- plnění úkolů z XVII. sněmu ČAHD 

- informace o jednáních rady 

1.1.12 Informace o významných projektech ČAHD (Ošlejšek) 

- projekty v České republice 

- zahraniční projekty 

1.1.13 Zpráva o činnosti odborné skupiny prevence a vzdělávání (Pokorný) 

- informace k projektu FIRESAFE 

- fotosoutěţ hasiči před i za objektivem,  

- „Den poţární bezpečnosti“  

- Projekt zaměřený na problematiku hlásičů kouře, detektorů CO a metanu, zhotovení 

tiskovin, vytvořen portál na webových stránkách 
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1.1.14 Zpráva o činnosti odborné skupiny IZS a sportu (Sobek) 

- speciální výcvik hasičů flashover kontejner projekt od roku 2005, organizace semináře 

pro instruktory v ČR, www.flashover.cz 

- Rallye Hamry 2013, 10. ročník soutěţe pro JSDH obcí 

- Rallye Rejvíz – vyslání posádky ČAHD (MSK, KHK), účast v soutěţi operátorů, účast 

v soutěţi posádek 

- Slezská Harta 2013, zapojení 16 týmů, účast týmu PČR 

- Hranická věţ – soutěţ v poţárním sportu ve výstupu na věţ a běhu na 100 metrů 

- soutěţe TFA Ostrava a Olomouc, podpora MČR HZS v TFA 

1.1.15 Zpráva o činnosti odborné skupiny technické disciplíny (Žaitlik) 

- organizace soutěţí ve vyprošťování, příprava rozhodčích a organizačních pracovníků, 

- vznik stránek www.vyprostovani.cahd.cz, soustředění informací z problematiky 

vyprošťování, 

- organizace MČR ve vyprošťování JSDH obcí, Hradec králové, organizace semináře 

před mistrovstvím 

- seminář pro rozhodčí ve vyprošťování osob z havarovaných vozidel, prodlouţení 

odborné způsobilosti pro rozhodčí 

- příprava videí se zaměřením na poskytování první pomoci 

- aktualizace CD Souhrn metodickým předpisů pro činnost JPO 

1.1.16 Zpráva o činnosti odborné skupiny informatiky (Majer) 

- informace o správě a aktualizaci stránek www.cahd.cz   

- vytvořené nového publikačního prostoru na webových stránkách ČAHD 

1.1.17 Zpráva o činnosti odborné skupiny hasičských veteránů (Horáček) 

- Návrh na změnu zaměření a jména odborné skupiny, návrh na to aby bylo moţné 

bývalé aktivní hasičské důstojníky zapojit do dalších odborných skupin 

1.1.18 Návrh na změnu názvu odborných skupin (Nytra) 

- OS Technické disciplíny – odborná skupina technických činností 

- OS IZS a sportu – odborná skupina represe a IZS 

- OS Prevence – odborná skupina prevence a ochrany obyvatelstva  

- OS pro informatiku - odborná skupina informatiky 

- OS hasičských veteránů - odborná skupina historie  

Sněm schvaluje změny názvu odborných skupin. 

1.1.19 Zpráva o zahraničních aktivitách a projektech (Ošlejšek) 

- Informace z FEU meetingu:  

 Nottingham, Velká Britanie 

 Antwerpy, Belgie 

- Informace o projektech v rámci FP7 

1.1.20 Zpráva o hospodaření (Nytra) 

- Hospodaření v roce 2012 

 náklady   3.454.000 Kč 

 výnosy   4.909.000 Kč 

 výsledek hospodaření            1.455.000 Kč 

- Hospodaření v roce 2013 do 21. listopadu 2013 

 náklady   3.180.000 Kč 

 výnosy   2.308.557 Kč 

 výsledek hospodaření  1.588.661 Kč 

http://www.flashover.cz/
http://www.vyprostovani.cahd.cz/
http://www.cahd.cz/
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- finanční zpráva o významných projektech v roce 2013 

- informace o grantech v roce 2013 

- informace o podaných ţádostech na granty pro rok 2014  

1.1.21 Zpráva dozorčí rady – Čičmancová   

- informace o provedené kontrole stavu financí ke dni 27.11.2013. Kontrola na 

běţném, grantovém a sportovním účtu – nebyly zjištěny nedostatky 

1.1.22 Návrh na změnu stanov ČAHD (Nytra) 

- Změny vychází z nového občanského zákoníku a narovnání některých stávajících 

ustanovení 

- Navrţené změny: 

 z.s. – zapsaný spolek 

 změny PSČ – formální změna 

 drobné úpravy v textu poslání 

 doplnění ustanovení o výzkumu a vzdělávání obyvatelstva 

 moţnost ab člen nebyl zařazen v odborné skupině 

 pokračování členství ve vazbě na ukončení sluţebního poměru  

 doplnění ustanovení z nového občanského zákoníku ve vazbě na seznam členů 

 změna schvalování zprávy o hospodaření 

 doplnění o výnosech ČAHD mohou být pouţity pouze pro činnost ČAHD 

- Sněm schvaluje změny stanov dle návrhu. 

1.1.23 Návrh na změnu pravidel pro udělování medailí a plaket ČAHD (Ošlejšek) 

- Navrţené změny: 

 Stanovení dob pro udělení medaile ČAHD na 10, 20, 30 let 

 O udělení medaile ČAHD a plakety ČAHD bude rozhodovat rada ČAHD 

- Sněm schvaluje změny pravidel dle návrhu. 

1.1.24 Volby prezidenta, viceprezidenta a sekretáře ČAHD 

- Mandátová komise potvrzuje, ţe sněm je usnášeníschopný se 121 platnými hlasy, 

coţ představuje 68% celkového počtu členů. 

- Rada navrhuje, aby hlasování proběhlo aklamací. Schválena volba aklamací. 

- Zpráva volební komise. Volební komise obdrţela pouze návrh rady ČAHD na 

obsazení funkci:  

 prezidenta: Vladimír Vlček 

 viceprezident: Petr Ošlejšek 

 sekretář: Zdeněk Nytra 

- Výsledky hlasování:  

 Prezident ČAHD: Ing. Vladimír Vlček – pro 120, proti 0, zdrţel se 1, zvolen 

prezidentem ČAHD 

 Viceprezident ČAHD: Ing. Petr Ošlejšek - pro 120, proti 0, zdrţel se 1, 

zvolen viceprezidentem ČAHD 

 Sekretář ČAHD: Ing. Zdeněk Nytra – pro 120, proti 0, zdrţel se 1, zvolen 

sekretářem ČAHD 

1.1.25 Předání ocenění ČAHD 

- Plakety ČAHD byly uděleny: 

 prof. Ing. Pavlu Poledňákovi, Ph.D., Děkanovi Fakulty bezpečnostního 

inţenýrství, VŠB TU Ostrava 

 Mgr. Stanislavu Cihelníkovi, řediteli HZS podniku Škoda auto a.s. 

- Medaile ČAHD III. stupně byla udělena těmto členům: 
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Aubrecht Václav, Bradna Jan, Geleta Ladislav, Grund Bohuslav, Hanuška Libor, 

Hanuška Zdeněk, Hep František, Horáček Jiří, Chytrý Petr, Janošek Břetislav, 

Jelínek Josef, Kolařík Karel, Kosík Alois, Kroulík Jan, Krupa Jan, Kudrna Josef, 

Lejsek Jan, Majer Petr, Martínek Bohuslav, Moskva Jiří, Nezval Vojtěch, Němec 

Miloš, Nytra Zdeněk, Ošlejšek Petr, Pieter Ivo, Pohanka Josef, Sobek Marek, Spurný 

Josef, Staňko Václav, Szaszo Zoltán, Thin Pavel, Ulrichová Hana, Vlček Vladimír, 

Vlkojan Zdeněk, Zapletal Radek, Ţaitlik Martin (celkem 36) 

1.1.26 Diskuse 

- Ing. Černá – Prezidentka SPBI, pozdravení sněmu ČAHD jménem SPBI, poděkování 

za spolupráci. 

- Prof. Poledňák – pozdravení sněmu ČAHD jménem VŠBU TU Ostrava, FBI. 

Informace o projektu Technologie pro komplexní bezpečnost.   

- brig.gen. Svoboda – náměstek generálního ředitele, pozdravení sněmu jménem 

generálního ředitele HZS ČR, informace o vývoji situace v HZS ČR v roce 2012 

s ohledem třetí rok úsporných opatření.  

- Z. Milan – pozdravení jednání jménem Moravské hasičské jednoty. Poděkování za 

spolupráci. 

- Ing.Marian Dritomský – HaZZ SR, pozdravení jednání sněmu jménem prezidenta 

HaZZ, informace o přípravě asociace hasičských důstojníků na Slovensku.  

- J. Kotáb – dotaz o podmínkách uzavřené Rámcové smlouvy o spolupráci mezi HZS a 

ČAHD. Na základě dotazu byla na sněmu prezentována uzavřená rámcová dohoda.  

- Z. Szaszo – do projektů jsou zapojení pouze členové z Moravskoslezského kraje a 

Olomouckého kraje. Mělo by být větší zapojení dalších regionů.  

- V.Vlček -  reakce na příspěvek Z. Szasza, byla snaha zapojit i další členy formou 

práce v odborných skupinách – bez výsledků. Proto byl předloţen i návrh na změnu 

stanov – není podmínka zařazení do odborné skupiny.    

- J.Zajíček -  diskuse nad aplikací rámcové smlouvy mezi HZS a ČAHD. 

Problematické prokazování příslušnosti ČAHD. 

- V.Vlček -  reakce na příspěvek J.Zajíčka, vše je zaloţeno na dohodě. Rozhodnutí o 

vyslání na akci ČAHD je samozřejmě na příslušném sluţebním funkcionáři. 

- J.Lejsek – poděkování jménem HZS Středočeského kraje UO Mladá Boleslav za 

pomoc při organizaci MČR v poţárním sportu. Poděkování jménem vyznamenaných 

za udělení medailí ČAHD.  

1.2 Usnesení XVII. sněmu ČAHD, o.s. 

1.2.1 Sněm bere na vědomí 

a) přehled návrhů ţádostí o přidělení grantů pro rok 2014 

b) přehled návrhů na zapojení ČAHD do projektů 

c) diskusní příspěvky 

d) ukončení členství z důvodu úmrtí člena: Stanislav Kozák, 

e) ukončení členství u členů na základě jejich ţádosti: Petr Faster, Leo Hauţvic, Leona 

Ošlejšková, Vladimír Vysock 

1.2.2 Sněm schvaluje: 

a) zprávy o činnosti orgánů ČAHD 

b) zprávu o hospodaření v roce 2012 

c) zprávu o plnění grantů v roce 2013 

d) zprávu dozorčí rady 

e) přijetí nových členů: Bc. Iva Brejzová, Ing. Zdeněk Cáp, Mgr. Stanislav Cihelník, 

Michal Dostál, Michal Gabriška, Miloslav Havlík, Jaromír Hladký, Mgr. Lubomír 

Hošek, Ing. Zdeněk Jalůvka, Petr Jindra, Mgr. Štěpán Kavan Ph.D., Zdeněk Laube, 
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Vladimír Lipták DiS., Josef Novák, Ing. Břetislav Obšil, Jaroslav Olbert, Ing. Jana 

Oroszová, Ing. Lenka Rašovská, Petr Sedlecký, Bohdan Sýkora, Miroslav Tlapa, 

Ladislav Vakula 

f) pozastavení členství v ČAHD: Janu Bílovi, 

g) změny názvů odborných skupin na nové:  

- Odborná skupina technických činností 

- Odborná skupina represe a IZS 

- Odborná skupina prevence a ochrany obyvatelstva  

- Odborná skupina informatiky 

- Odborná skupina historie  

h) s účinností od 1.1.2014 změny ve stanovách ČAHD v intencích předneseného návrhu 

a přílohy č. 10 zápisu. 

i) změny v pravidlech pro udělování medailí a plaket ČAHD v intencích předneseného 

návrhu a přílohy č. 11 zápisu. 

j) nové sloţení rady ČAHD: 

- Ing. Vladimír Vlček – prezident 

- Ing. Petr Ošlejšek – viceprezident 

- Ing. Zdeněk Nytra – sekretář 

- Ing. Jiří Pokorný - vedoucí OS prevence a ochrany obyvatelstva 

- Ing. Marek Sobek - vedoucí OS skupina represe a IZS 

- Ing. Martin Ţaitlik – vedoucí OS technických činností 

- Ing. Petr Majer- vedoucí OS informatiky 

- Ing. Jiří Horáček – vedoucí OS historie 

1.2.3 Sněm ukládá radě: 

a) pokračovat v realizaci započatých projektů v národní a mezinárodní úrovni a 

pokračovat v hledání moţnosti financování ČAHD, včetně zapojení ČAHD do 

národních a mezinárodních projektů za účelem rozvoje poţární ochrany, IZS, 

ochrany obyvatelstva a krizového řízení  

b) pokračovat v realizaci spolupráce s MV GŘ HZS ČR a HZS krajů v intencích 

uzavřené rámcové smlouvy 

c) aktivně usilovat o zapojení ČAHD do projektu TEKOBE 

d) projednat se členy, kteří nemají uhrazeny členské příspěvky, jejich uhrazení.  
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2. Granty 2013 

2.1. Grant č. 1 Součinnostní výcvik a soutěž složek IZS na vodě – Slezská Harta 2013 

 Dne 6. července 2013 se v Hradci Králové uskutečnilo II. Mistrovství České 

republiky Jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí. Toto mistrovství pořádala 

místní JSDHO Hradce Králové – Plačice a MV – generální ředitelství HZS ČR za 

spolupořadatelství ČAHD o.s. a ostatních. ČAHD o.s. jiţ „tradičně“ uspořádala 

odborně zaměřený seminář den před konáním tohoto mistrovství s tím, ţe bylo 

vyuţito tohoto semináře také současně k organizačním záleţitostem se soutěţícími 

na MR. Na seminář byly pozvány a zúčastnily se mimo jiné i všechny záchranné 

týmy dobrovolných hasičů, které se zúčastnily následujícího mistrovství ČR. 

Program semináře byl zaměřen na současné novinky a informace pro hasiče s 

ohledem na jejich zásahovou činnost a v druhé části na historii, současnost a výhled 

soutěţí ve vyprošťování. Seminář se setkal s velmi kladným ohlasem. 

 Finanční náklady spojené s přiděleným grantem byly pouţity na zajištění prostorů 

pro konání semináře (včetně příslušenství), poskytnutí odborných materiálů 

účastníkům semináře, ubytování a stravu. 

 Osobní náklady ani náklady na pohoštění nebyly ţádné; 

 Celkové náklady činily 45.238 Kč, z toho dotace ze státního rozpočtu byla 30.000 Kč 

(66,32 %) a podíl sdruţení dosáhl 15.238 Kč, coţ představuje 33,68 %. 

2.2. Grant č. 2.2 Odborný seminář pro rozhodčí a koordinátory HZS ČR ve 

vyprošťování osob z havarovaných vozidel 

 Dne 18. června 2013 proběhlo třístranné jednání v Mladé Boleslavi (pplk. Ing. 

Murín, MV – GŘ HZS ČR; Ing. Cihelník, Škoda Auto a.s.; Ing. Ţaitlik, ČAHD o.s.) 

k uspořádání odborně a úzce tematicky zaměřeného semináře pro rozhodčí a 

koordinátory HZS krajů ve vyprošťování zraněných osob z havarovaných vozidel. 

 Ve dnech 9. a 10. října 2013 proběhl seminář, který byl určen pouze pro rozhodčí ve 

vyprošťování zraněných osob z havarovaných vozidel. 

 Souběţně byl tento seminář veden v rámci vzdělávacího programu doplňkového 

kurzu MV – GŘ HZS ČR „Rozhodčí ve vyprošťování zraněných osob z 

havarovaných vozidel“ a byl vyuţit k prodlouţení odborné způsobilosti rozhodčích. 

 Finanční náklady spojené s přiděleným grantem byly vyuţity na zajištění prostorů 

pro ubytování účastníků, tvorbu a poskytnutí odborných materiálů účastníkům 

semináře a zajištění stravy. 

 Přínos semináře, spojeného s exkurzí, byl zejména v zajištění odborných lektorů 

automobilky a to s ohledem na předání specifických informací ke konstrukci vozidel 

značky Škoda. Současně byli účastníci seznámeni s konstrukčními prvky a prvky 

bezpečnosti vozidel v rámci moţností přímo ve výrobě jednotlivých typů této značky 

vozidel. Tiskové a specificky pro tuto akci zpracované materiály byly účastníkům 

rozdány jako podklad pro další předání nabytých poznatků a zkušeností u svých 

jednotek PO. 

 Osobní náklady a náklady na pohoštění nebyly ţádné; 

 Celkové náklady činily 45.428 Kč, z toho dotace ze státního rozpočtu byla 30.000 Kč 

(66,04 %) a podíl sdruţení dosáhl 15428 Kč, coţ představuje 33,96 %. 
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2.3. Grant č. 5.1 Souhrn metodických předpisů pro činnost jednotek PO, 2013 

 Byly vytvořeny, graficky zpracovány a vyrobeny CD-ROM „SMP 2013“, a to ve 

spolupráci s MV – generálním ředitelstvím HZS ČR (plk. Dr. Ing. Hanuška). Jedná 

se o pravidelnou aktualizaci CD-ROM obsahující základní metodické předpisy z 

oblasti Cvičebního řádu, bojového řádů, souborů typových činností a vybraných 

předpisů a pomůcek pro činnost jednotek PO, vydaných v roce 2013. 

 Takto vyrobené CD-ROM (celkem 340 ks) jsou cestou MV – GŘ HZS ČR 

distribuovány v rámci HZS ČR a v on-line verzi zveřejněny prostřednictvím 

www.cahd.cz. 

 Finanční náklady spojené s přiděleným grantem byly vyuţity na zajištění zpracování, 

tisk a kompletaci CD. 

 Osobní náklady ve výši 5.000 Kč byly součástí podílu sdruţení na grantu a 

představují práci členů sdruţení na přípravě grantu. 

 Celkové náklady činily 15.123 Kč, z toho dotace ze státního rozpočtu byla 10.000 Kč 

(66,12 %) a podíl sdruţení dosáhl 5.123 Kč, coţ představuje 33,88 %. 

2.4. Grant č. 5.2 Metodická podpora pro výuku odborných předmětů v rámci odborné 

způsobilosti příslušníků HZS ČR a členů JSDHO  

 Bylo vytvořeno, odborně konzultováno a zpracováno celkem 7 scénářů pro modelové 

situace „První pomoc“.  

 Následně bylo vyrobeno celkem 340 ks DVD s uvedenou tématikou a tyto jsou 

distribuovány prostřednictvím MV – GŘ HZS MSK. 

 Finanční náklady spojené s přiděleným grantem byly vyuţity na pořízení nejnutnější 

techniky a zajištění potřebných sluţeb k výrobě jednotlivých klipů; 

 Osobní náklady v celkové výši 32.000 Kč představují práci na přípravě a výrobě 

klipů a scénářů k nim, přičemţ 10.000 Kč bylo uhrazeno z přidělené dotace, 8.000 

Kč z prostředků ČAHD a 14.000 Kč představuje práci členů sdruţení na přípravě a 

realizaci grantu; 

 Náklady na pohoštění nebyly ţádné; 

 Celkové náklady činily 100.924 Kč, z toho dotace ze státního rozpočtu byla 70.000 

Kč  

(69,36 %) a podíl sdruţení dosáhl 30.924 Kč, coţ představuje 30,64 %. 

2.5. Grant č. 5.3 Brožura „Pomůcka pro velitele JPO“ 

 Dne 17. června 2013 byl projednán na MV – generálním HZS ČR s plk. Dr. Ing. 

Hanuškou dokument – návrh výtisku „pomůcky pro velitele JPO“. Jedná se o cca. 

100 stránkový soubor ve formátu „pdf“ jako podklad pro výrobu a tisk uvedených 

broţurek. Následně bylo dodavatelsky pořízeno 340 ks výtisků jako kompletů všech 

vydaných karet – Pomůcek pro velitele jednotky PO, jako podpory pro velitele a 

řídící důstojníky k řízení zásahů. Jedná se o grafické zpracování, tisk do formátu A5 

a svázání krouţkovou kovovou vazbou, umoţňující 180° otočení jednotlivých listů. 

 Finanční náklady spojené s přiděleným grantem byly vyuţity na zajištění zpracování, 

tisk a kompletaci výtisků. 

 Osobní náklady ve výši 36.000 Kč byly součástí podílu sdruţení na grantu a 

představují práci členů sdruţení na přípravě a realizaci obsahu grantu. 

 Náklady na pohoštění nebyly ţádné. 

 Celkové náklady činily 125.610 Kč, z toho dotace ze státního rozpočtu byla 85.000 

Kč (67,67 %) a podíl sdruţení dosáhl 40.610 Kč, coţ představuje 32,33 %. 

http://www.cahd.cz/
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2.6. Grant č. 7 Soutěže v požárním sportu – Český pohár ve dvojboji a příprava 

reprezentace HZS ČR 

 V rámci projektu byly uspořádány soutěţe v PS ve dvojboji v Plzni, Hranicích na 

Moravě, Hradci Králové, Českých Budějovicích a Ostravě. V Ostravě proběhlo 

rovněţ závěrečné vyhodnocení celkového pořadí Českého poháru. 

 V rámci přípravy reprezentačního druţstva HZS ČR v poţárním sportu bylo toto 

vybaveno sportovními soupravami pro účast na CTIF ve Francii 2013. 

 Na závěr roku bylo uspořádáno vyhodnocení roku 2013 v poţárním sportu v Ostravě, 

kterého se zúčastnilo 30 osob. 

 Osobní náklady a náklady na pohoštění nebyly ţádné; 

 Celkové náklady činily 222.733 Kč, z toho dotace ze státního rozpočtu byla 120.000 

Kč (53,88 %) a podíl sdruţení dosáhl 102.733 Kč, coţ představuje 46,12 %. 

2.7. Grant č. 8 Soutěže TFA – regionální, mistrovství ČR a příprava na ME 

 V rámci projektu bylo uspořádáno celkem 5 soutěţí, a to v Ústí nad Orlicí, 

Olomouci, Ostravě, Kroměříţi a mistrovství HZS ČR opět v Ústí nad Orlicí. 

 Po mistrovství HZS ČR proběhlo závěrečné vyhodnocení Českého poháru v TFA. 

 V rámci přípravy reprezentačního druţstva HZS ČR v TFA bylo pořízeno vybavení 

tohoto druţstva sportovním oblečením. 

 Osobní náklady a náklady na pohoštění nebyly ţádné; 

 Celkové náklady činily 215.945 Kč, z toho dotace ze státního rozpočtu byla 70.000 

Kč (32,42 %) a podíl sdruţení dosáhl 145.945 Kč, coţ představuje 67,58 %. 
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3. Výsledky hospodaření v roce 2013 

3.1 Převod z roku 2012 

 v hotovosti                 2.316,00 Kč 

 na účtech      2.462.014,73 Kč 

 celkem      2.464.330,73 Kč 

3.2 Výnosy v roce 2013 

 trţby za vlastní výkony a zboţí  1.832.000,00 Kč 

 přijaté příspěvky celkem           272.000,00 Kč 

 provozní dotace celkem               964.000,00 Kč 

 výnosy celkem    3.068.000,00 Kč 

3.3 Náklady v roce 2013 

 spotřebované nákupy celkem  1.126.000,00 Kč 

 sluţby celkem      1.438.000,00 Kč 

 osobní náklady celkem             1.851.000,00 Kč 

 ostatní náklady celkem          182.000,00 Kč 

 náklady celkem           4.597.000,00 Kč 

3.4 Zůstatek k 31. prosinci 2013 

 v hotovosti             133.204,00 Kč 

 na účtech      1.166.164,19 Kč 

 celkem      1.299.368,19 Kč 

 

 


