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Výroční zpráva SDH Bystré za rok 2018 
IČO: 67438661 

 
Zpracovali: 

 
Josef Dusílek, starosta SDH 

Marie Martínková, jednatelka SDH 
František Sozanský, velitel SDH 

Mgr. Michal Dusílek, vedoucí mládeže SDH 
Adam Novotný, člen výkonného výboru SDH 

Mgr. Michal Dusílek, hospodář SDH 
 

1) Základní údaje o organizaci 

Název účetní jednotky: SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Bystré  

    v Orlických horách 

Sídlo:    Bystré 81, 518 01 Dobruška 

IČ:  67438661 
Právní forma:  Pobočný spolek  
Spisová značka:  L 37109 vedená u Městského soudu v Praze  

 

2) Charakteristika organizace 

SDH Bystré v Orlických horách je pobočným spolkem SH ČMS a má cíl a základní 
podmínky činnosti vymezen stanovami SH ČMS.  
 
Cílem činnosti spolku je:  
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. 
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) organizovat a podporovat výkon dobrovolnictví.  
 
Nejvyšším orgánem SDH Bystré v Orlických horách je valná hromada. Nejvyšším 
výkonným orgánem je výbor SDH, za který jedná starosta SDH. SDH Bystré 
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v Orlických horách organizačně zahrnuje kolektiv mladých hasičů, sportovní družstvo 
dorostu, sportovní družstvo mužů.  
Statutárním orgánem je: Josef Dusílek, starosta SDH 
 

3) Obsah zprávy 

a) Stav členské základny 
b) Činnost sboru, účast na valných hromadách, společenských, kulturních a dalších 

akcích 
c) Činnost JSDHO 
d) Práce mládeže a sportovního družstva mužů 
e) Hospodaření sboru 
 

a) Stav členské základny v roce 2018 

K 31. prosinci 2018 čítá sbor 117 členů.  
Ve věkové kategorii 6–14 let: 23 chlapců a 15 dívek 
V kategorii 15–17 let: 9 chlapců a 3 dívky  
V kategorii 18–25 let: 10 mužů a 1 žena 
V kategorii nad 25 let: 39 mužů a 17 žen.  
Členem našeho sboru tak je 81 chlapců a mužů, 36 dívek a žen.   
 

b) Činnost sboru v roce 2018 

Šestého ledna 2018 se konala výroční valná hromada sboru, které se zúčastnilo 63 členů sboru 
a 10 hostů.  
Tradiční hasičský ples jsme pořádali 24. února 2018.  
Členové výboru se účastnili okrskových schůzí 23. února 2018 v Kounově, 22. června 2018 
v Deštném, 12. října 2018 v Bačetíně a 28. prosince 2018 v Dobřanech.  
Josef Dusílek, Michal Dusílek a Josef Netík se 23. března 2018 zúčastnili okresního 
shromáždění delegátů v Bolehošti.   
Členové sboru Josef Netík a Michal Dusílek se zúčastnili posledního rozloučení se zesnulým 
starostou SH ČMR Ing. Karlem Richterem.  
Starosta sboru se 8. listopadu 2018 zúčastnil porady starostů sborů v Opočně. Zde byly 
diskutovány nominace na funkci nového starosty SH ČMS.  
Vedoucí mládeže Michal Dusílek, Dana Francová a Marie Martinková zastupovali sbor na 
poradách vedoucích mládeže v Rychnově nad Kněžnou, které se konaly 19. dubna 2018 a 13. 
září 2018. 
Ve dnech 9. – 11. listopadu 2018 proběhlo školení vedoucích mládeže v Rokytnici 
v Orlických horách. Tohoto školení se zúčastnili Michal Dusílek, Pavel Zahradník, Anna 
Sozanská a Jakub Mencl. Pavel Zahradník získal na tomto školení kvalifikaci vedoucího 
mládeže, Anna Sozanská a Jakub Mencl kvalifikaci instruktora mládeže.   
Josef Dusílek a Josef Netík se zúčastnili okresního setkání zasloužilých hasičů, které se 
konalo 13. prosince 2018 v Rychnově nad Kněžnou a krajského setkání zasloužilých hasičů, 
9. srpna 2018 v Třebechovicích a Semechnici. Čtrnáctého listopadu 2018 převzali zástupci 
sboru v Brně ocenění za 2. místo v anketě Dobrovolní hasiči roku 2018.  
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V roce 2018 pokračoval sbor v rozvíjení družebních styků s ostatními hasiči. Třináctého ledna 
2018 navštívili zástupci sboru VVH v Bystrém u Poličky. Ve dnech 10. – 11. března 2018 
vyrazili mladí hasiči do partnerské obce Diedersdorf. Členové sboru se zapojili do organizace 
dalšího setkání obcí s názvem Bystré.  
V roce 2018 jsme se rozloučili se dvěma členy, kteří navždy opustili naše řady.  
Po celý rok se každé první pondělí v měsíci scházel výbor našeho sboru. Všechna zasedání 
výboru jsou přístupná všem členům sboru, kteří však této možnosti příliš nevyužívají.  
 

c) Činnost JSDHO v roce 2018 

Ani v roce 2018 jsme nemuseli řešit žádný velký zásah, neproběhl ani žádný cvičný poplach. 
Velitel sboru František Sozanský absolvoval prodlužovací velitelský kurs.  
Každoroční čištění koupaliště se uskutečnilo 19. května 2018.  
V průběhu května 2018 bylo do zbrojnice instalováno svolávací zařízení. V případě výjezdu 
jsou tak členové jednotky informováni formou SMS na svůj mobilní telefon. Zařízení bylo 
poprvé vyzkoušeno v praxi při požáru skladovací buňky na místním koupališti.  
Členové jednotky se sešli v říjnu při brigádě v lese. Zde připravili palivové dříví, které 
můžeme využít při našich akcích. Dvacátého osmého října si členové jednotky připomněli 
100. výročí založení republiky.  
Od října 2014 organizuje náš SDH sběr použitých elektrozařízení, které se průběžně ukládá ve 
sběrném dvoře obce Bystré v plechové boudě spolu se starým papírem.  
V průběhu července a srpna byla provedena Jiřím Tomášem, Zdenkem Martinkem a 
některými členy soutěžního družstva oprava AVIE a poté byla provedena technická prohlídka 
v České Skalici. DPA Avia najel 310 km. Veškerá technika JSDHO byla v říjnu zazimována. 
 

d) Práce s mládeží, činnost soutěžního družstva mužů v roce 2018 

Práce s mládeží 
Také v roce 2018 pracoval náš sbor velmi aktivně s nejmladší hasičskou generací. Tato 
generace se v průběhu roku musela vyrovnávat nejen se soupeři na soutěžích, ale i 
s okolnostmi, které její dobré práci příliš nepomohly, ba právě naopak. Protože je to však 
generace odolná, podařilo se jí v práci vytrvat, za což patří dík především jejím vedoucím. Jak 
se našim mládežníkům v roce 2018 dařilo konkrétně se dozvíte z následujícího textu této 
zprávy.    
K 31. prosinci roku 2018 bylo členem našeho sboru 54 mladých hasičů a dorostenců ve věku 
do 18 let. Podíl mládeže na celkové členské základně v tomto roce tak 46,2 %. Kromě 
vlastních členů se do činnosti našich soutěžních družstev zapojil i jeden člen SDH Bohdašín. 
Do soutěží a pravidelné práce se všichni mladí hasiči a dorostenci nezapojují. Aktivních 
mladých hasičů a dorostenců tak v roce 2018 bylo 41.        
Všichni aktivní členové byli v roce 2018 zařazeni do 1 družstva mladších, 1 družstva starších 
a 1 družstva dorostenců.  
Všechna soutěžní družstva byla vedena kvalifikovanými vedoucími, jejichž řady rozšířili 
Pavel Zahradník, který se stal kvalifikovaným vedoucím a dále pak Jakub Mencl a Anna 
Sozanská, kteří získali kvalifikaci instruktora.  
Pro družstvo mladších, jehož členem bylo v roce 2018 19 dětí byl rok 2018 velmi úspěšným. 
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Družstvo zahájilo svoji soutěžní činnost zahajovacím Závodem požárnické všestrannosti, 
který se konal 6. října 2017 v Olešnici v Orlických horách. V tomto závodě nás 
reprezentovaly dvě soutěžní hlídky, které vybojovaly 5. místo. Zimní období přípravy pak 
družstvo trávilo čas převážně v tělocvičně bývalé školy, klubovně sboru a tělocvičně 
v Dobřanech. První soutěží v roce 2018 byla pro družstvo Havířovská hala, 17. února 2018 
v Havířově. Zde se družstvu po dobrém výkonu podařil první výborný výsledek, když 
družstvo obsadilo celkové 6. místo mezi 32 zúčastněnými družstvy. Do termínu okresního 
kola hry Plamen družstvo absolvovalo soutěže Ligy mládeže, které využilo zejména 
k maximálně efektivní přípravě na okresní kolo. Okresní kolo hry Plamen se konalo ve dnech 
25. – 27. května 2018 za velmi teplého počasí v Přepychách. V prvním dnu soutěže by na 
programu běžecké disciplíny a oba požární útoky, klasický i útok CTIF. V požárním útoku 
CTIF a štafetě CTIF obsadilo družstvo 1. místa, ve štafetě 4 x 60 2. místo. K těmto 
výsledkům pak družstvo přidalo 7. místo ve své nejslabší disciplíně, požárním útoku. Do 
druhého dne tak družstvo šlo z 1. místa se slibným náskokem před svými největšími 
konkurenty z Kvasin. V poslední disciplíně, štafetě požárních dvojic, dosáhlo družstvo času 
66,30 s., což stačilo na první místo v disciplíně i na zasloužený titul mistra okresu v kategorii 
mladších. Družstvo tak za sebou nechalo stříbrné družstvo z Kvasin a bronzové družstvo 
z Houdkovic.        
Po okresním kole se družstvo společně s družstvem starších zúčastnilo dalších soutěží Ligy 
mládeže okresu Rychnov nad Kněžnou. Před začátkem nového ročníku hry Plamen dosáhlo 6 
členů věkové hranice pro možnou účast v soutěžích kategorie mladších a 5 z nich se zapojilo 
do družstva starších. Obměněné družstvo mladších se zúčastnilo zahajovacího Závodu 
požárnické všestrannosti, který se konal 6. října 2018 v Lukavici. Zde družstvo navázalo na 
úspěšnou jarní část činnosti a obsadilo v tomto závodě 2. místo.   
Touto soutěží pro družstvo mladších celý soutěžní rok 2018 skončil. 
Družstvo starších bylo v první polovině roku 2018 tvořeno 9 členy. Nemělo tak žádného 
náhradníka, což se v průběhu roku několikrát negativně projevilo. Na soutěžích Ligy mládeže 
to problém není, protože zde jsou pravidla pro zapůjčování závodníků volnější. 
V postupových soutěžích však toto nelze. Potýkáme se pak se situací, kdy nepřítomnost 
jednoho člena družstva může ohrozit účast na okresním kole a tím i celoroční práci celého 
kolektivu. Je jistě úlohou vedoucích se s tímto vyrovnat. Omluvná SMS od rodičů zaslaná 
ráno před zahájením soutěže je sice hezká, avšak v žádném případě problém nevyřeší. Nejen 
vedoucí, ale i rodiče by dle našeho názoru občas měli trochu více apelovat na pocit 
odpovědnosti za ostatní u svých dětí.   
Stejně jako družstvo mladších zahájilo i družstvo starších soutěžní ročník hry Plamen v říjnu 
2017 zahajovacím Závodem požárnické všestrannosti v Olešnici v Orlických horách. Zde 
družstvo nasadilo dvě soutěžní hlídky, kterým se však vůbec nedařilo a vybojovali tak pro 
družstvo 10. místo. Zimní přípravu družstva si již dlouhá léta neumíme představit bez návštěv 
tělocvičny Gymnázia v Dobrušce, kde se družstvo věnuje zejména nácviku štafety 4 x 60 m a 
štafety požárních dvojic. Před koncem zimní přípravy vyrazilo družstvo 17. února 2018 do 
Havířova na 29. ročník Havířovské haly, do kterého nastoupilo doplněné o 2 členy družstva 
mladších, bez kterých by soutěž vůbec nemohlo absolvovat. Našemu družstvu se opět 
nedařilo, o čemž svědčí celkové 34. místo.  
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Stejně jako družstvo mladších se i družstvo starších zapojilo před okresním kolem do soutěží 
Ligy hasičské mládeže. Družstvo se pak po celý měsíc květen intenzivně připravovalo na 
okresní kolo hry Plamen.  Družstvo soutěž zahájilo 5. místem v požárním útoku CTIF, ke 
kterému přidalo v průběhu dne 3. místo ze štafety 4 x 60 m, 4. místo v požárním útoku a 10. 
místo ve štafetě CTIF. Právě v této disciplíně se nejvíce projevují výkonnostní rozdíly mezi 
mladšími a staršími žáky. Náladu si družstvo spravilo druhý den soutěží 2. místem ve štafetě 
požárních dvojic. V celkovém hodnocení okresního kola obsadilo družstvo 5. místo, což 
odpovídalo jeho momentálním možnostem. Jsme rádi, že v řadách sboru i občanů obce Bystré 
máme velké množství trenérů, kteří vědí, jak dosahovat lepších výsledků, a na které se 
budeme moci v budoucnu obracet s prosbou o radu a pomoc.     
Do nového ročníku vstupovalo družstvo v upraveném složení, ve kterém se zúčastnilo 
zahajovacího Závodu požárnické všestrannosti v Lukavici v Orlických horách. Zde se na sebe 
družstvo zdravě rozzlobilo a v závodě se mu podařilo zvítězit. Do jarní části soutěží tak jde 
družstvo s tím nejlepším možným výsledkem.   
Poslední soutěží roku byl pro družstvo starších 13. října 2018 Memoriál J. Kárníka v Mezilesí. 
Naše starší hlídky zde obsadily 12. a 19. místo.  
V roce 2018 probíhal na okrese Rychnov nad Kněžnou již 6. ročník Ligy hasičské mládeže. 
Deset soutěží ročníku prověří všechna soutěžní družstva usilující o přední umístění. A jak 
byla prověřena naše družstva? 
Družstvo mladších se zapojilo do 9 soutěží ročníku a vynechalo tak pouze soutěž v Ledcích. 
Na domácí půdě v Bystrém zvítězilo, v dalších soutěžích obsadilo 2. a 3. místa (Kvasiny, 
Houdkovice). K těmto umístěním pak přidalo 4. a 5. místo v Lukavici a Čánce, 6., 7., 8. a 10. 
místa v Opočně, Jílovici, Křovicích a v Provozi. Tyto výsledky znamenaly pro družstvo 
celkové 4. místo v celém vyrovnaném ročníku.       
Družstvo starších se zapojilo do všech soutěží ročníku. V Bystrém družstvo vybojovalo 2. 
místo. Poté vybojovalo družstvo 3 pátá místa (Jílovice, Opočno, Křovice), 3 šestá místa 
(Kvasiny, Čánka, Ledce), 7. místo v Houdkovicích a 8. místo v Provozi. Ze závodu 
v Lukavici se vrátilo bez bodů. V celkovém hodnocení ročníku pak družstvo obsadilo 5. 
místo.  
Do nového ročníku Ligy vstoupila obě družstva 15. září 2018 v Lukavici, kde mladší zvítězili 
a starší obsadili 8. místo.    
Dalším družstvem, které v našem sboru v roce 2018 aktivně pracovalo, bylo družstvo 
dorostenců. To vstoupilo do soutěžního ročníku stejně jako ostatní soutěžní družstva 
Závodem požárnické všestrannosti v Olešnici v Orlických horách, kde obsadilo 1. místo. Ještě 
před konáním okresního kola se družstvo zapojilo do okrskové soutěže v Bohdašíně, odkud si 
odvezlo 7. místo. Okresní kolo soutěže dorostu se konalo 2. června 2018 v Dobrušce. Zde 
družstvo bojovalo zároveň o postup do krajského kola v požárním sportu dospělých. V žádné 
disciplíně na konkurenci dospělých nestačilo a obsadilo tak 4. místo. Ve své kategorii však 
zvítězilo a postoupilo do krajského kola dorostu.  
Krajské kolo se konalo 9. června 2018 na zrekonstruovaném stadionu v Náchodě. Soutěž 
družstvo zahájilo 3. místem v běhu na 100 m s překážkami. Na toto umístění navázalo dvěma 
3.  místy v požárním útoku a testu z požární ochrany. Požární útok se z důvodu nepříznivého 
počasí nekonal.  Družstvo tak v celkovém pořadí krajského kola obsadilo 3. místo.  
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Tato soutěž byla pro kategorii dorostu v našem sboru soutěží poslední. Při zahájení 
soutěžního ročníku usilovalo vedení družstva o sestavení společného družstva s dorostenci 
z Rokytnice v Orlických horách a Jílovice. Tato snaha se však se žádnou odezvou nesetkala. 
Družstvo se tak na podzim sestavit a zapojit do nového ročníku soutěží nepodařilo. Někteří 
členové studují na školách a jsou po celý týden mimo svoje bydliště. I ti, kteří jsou doma mají 
svůj program nabitý studiem a dalšími aktivitami. Pro všechny tyto naše odchovance, kterým 
jsme věnovali velké množství energie, času, trpělivosti a konec konců i peněz, tak nyní 
musíme společně najít nové uplatnění ve sboru. Bylo by neodpustitelnou chybou tyto členy, 
kteří mají potenciál pro činnost ve sboru, ztratit a nechat je jít. Velmi bychom proto uvítali 
pomoc velitele či dalších členů sboru v této naší práci. Naznamená to, že se zříkáme 
odpovědnosti za tuto nastupující generaci. Musíme se však o práci s ní podělit tak, aby tato 
generace dále mohla ve sboru aktivně pracovat. Vyjádřit by se k celé věci měli pochopitelně 
hlavně členové družstva samotného.     
I rok 2018 byl naplněn celoroční činností mládeže. Na úklid obce jsme 7. dubna 2018 zůstali 
opět sami. Pro nás již tradiční akcí byl dne 16. května 2018 další ročník Květinového dne. Při 
něm mladí hasiči získali prodejem květin částku 5 963 korun. Neobešlo se bez nás ani čištění 
místního koupaliště.  
Novou akcí byl pro členy kolektivu společný víkendový pobyt, který se uskutečnil na chatě 
Horalka ve dnech 20. – 22. září 2018. Obě soutěžní družstva si pobyt užila a poznala, že i bez 
soutěží se dá zažít mnoho zajímavého. Družstvo starších 10. a 11. března 2018 navštívilo 
bazén Tropical Islands v Německu a hasiče v Diedersdorfu. Prostřednictvím mládeže chceme 
obnovit spolupráci s hasiči z Německa a Slovenska tak, jak jsme na to byli v minulosti zvyklí. 
Touto cestou bychom rádi poděkovali škole Trivium Plus v Dobřanech za zapůjčení vozidla 
na dopravu dětí na tuto akci. Družstvo starších pak vyrazilo do bazénu ještě jednou a to 29. 
října 2018 do Pardubic. Obě soutěžní družstva se na podzim zapojila do sběru starého papíru, 
kterým získala částku 2 225 Kč. Z této částky pak přispělo 1 000 Kč na činnost organizace 
Anděl na drátě. Poslední společnou akcí roku 2018 bylo pro družstva mladých hasičů Filmové 
odpoledne, které proběhlo 13. prosince 2018 v místním hostinci.     
Rok 2018 byl prací s mládeží téměř zcela naplněn. Přes veškeré obtíže uvedené v této zprávě 
hodláme v naší činnosti pokračovat minimálně ve stejném rozsahu jako tomu bylo v roce 
2018. K tomu potřebujeme trpělivé vedoucí, rodiče spoustu energie a času. Doufáme, že toto 
vše nalezneme i v roce 2019.    
Závěrem mé zprávy chci poděkovat všem, kteří se na práci s mládeží v Bystrém podílejí, a to 
konkrétně Michalu Dusílkovi, Daně Francové, Marii Martínkové, Pavlu Zahradníkovi, Jakubu 
Menclovi a Anně Sozanské. Velké poděkování náleží všem maminkám a babičkám, které 
připravily pro děti vynikající občerstvení na okresním kole v Přepychách. Poděkování je třeba 
vyslovit i Zdeňku Martínkovi a veliteli sboru Františku Sozanskému, bez jejichž pomoci by 
nebylo možné realizovat činnost kolektivu mladých hasičů a dorostenců. Velké poděkování 
náleží i všem, kteří pomohli se zvládnutím jarního poháru hasičské mládeže.  
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Činnost soutěžního družstva mužů 

Činnost družstva mužů SDH Bystré vypadala v roce 2018 takto: 
 
Postupové soutěže.  

 okrsková soutěž Bohdašín 19.5.2018 – 2.místo. 
 

Seriál soutěží Podorlické ligy 2018. Ten měl letos 9 závodů a naše úspěšnost byla následující: 
 Prvním závodem a zároveň posledním závodem v sezóně pro nás byl závod 12.5. 2018 

v Bystrém. Zde jsme obsadili 3. místo. 

Pro rok 2019 si určitě nedáváme velká předsevzetí. Budeme rádi, když se alespoň některých 
závodů zúčastníme a uspořádáme opět soutěž u nás v Bystrém. Také bychom se rádi 
zúčastnili okrskové soutěže.  
 
e) Zpráva o hospodaření sboru v roce 2018                         
                                                                                       
SDH Bystré financuje svoji veškerou činnost v průběhu roku z následujících zdrojů: 

- Vlastní zdroje (členské příspěvky, prodej zboží při akcích, prodej vstupného, sběr 
elektrospotřebičů, sběr druhotných surovin) 

- Příspěvek obce Bystré. Příspěvek je rozdělen na dvě části, a to na činnost JSDHO a 
podporu činnosti SDH.  

- Dotace MŠMT na činnost hasičské mládeže (materiálně technická základna) 

- Dotace MŠMT „Program VIII – Můj klub“ 

- Mimořádné příspěvky (příspěvky OSH na reprezentaci v soutěžích, odměny za umístění) 

Sbor vede účetnictví dle zákona O účetnictví a zveřejňuje svoji účetní závěrku v rejstříku 

ekonomických subjektů.  

1) Přehled přijatých dotací, darů a příspěvků v roce 2018 (v korunách) 

     Výše  Spoluúčast 

Obec Bystré – JSDHO  20 000  0 

Obec Bystré – Činnost SDH  20 000  28 

MŠMT – MTZ   10 830  7 765 

MŠMT – Můj klub   75 500   0 

Celkem    126 330 7 793 (5.81%) 

 

2) Příjmy sboru v roce 2018 (hlavní položky – v korunách) 

Členské příspěvky        10 350,- 

Příjem z pořádání akcí (plesy, oslavy)  16 640,- 
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Prodej občerstvení při soutěžích   29 574,- 

Vybrané startovné od účastníků soutěží    4 600,- 

Sběr papíru a železného šrotu     21 847,- 

Odměny za umístění v soutěžích         1 350,- 

Příspěvek na stravování MH                560,- 

Příspěvky od účastníků akcí    39 900,- 

Provize od HVP          253,- 

Dary         1 000,- 

Úroky z běžného účtu               9.91, - 

 

3) Výdaje sboru v roce 2018 (hlavní položky – v korunách) 

Odvod členských příspěvků     8 880,- 

Startovné při soutěžích        400,- 

Pohonné hmoty      6 957,- 

Dary sborům a jubilea      2 304,- 

Výdaje spojené s pořádáním akcí            21 881,- 

Nákup materiálu          907,- 

Stavování – OK Plamen      6 263,- 

Kancelářské potřeby          241,-  

Poštovné, bankovní poplatky      1 041,- 

Vlastní náklady k dotacím                    7 793,- 

 

4) Využití příspěvku na JSDHO v roce 2018 (v korunách) 

Pohonné hmoty PS 12         690,- 

Pohonné hmoty DPA Avia      1 250,- 

Pohonné hmoty Citroen      1 967,- 

Údržba a opravy DPA Avia      2 500,- 

Svítilny k zás. oblekům, osvětlovací stojan             11 505,- 

Zastavovací terč          428,- 

Ostatní         1 660,- 

Celkem                 20 000,- 
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5) Využití příspěvku na podporu činnosti SDH v roce 2018 (v korunách) 

Pohonné hmoty – Avia      1 300,- 

Pohonné hmoty – Citroen      5 178,- 

Pohonné hmoty – PS       1 771,- 

Nákup medailí pro MH         597,- 

Dopravné – překážky PS      1 192,- 

Elektorcentrála HERON      9 990,- 

Celkem                 20 028,- 

 

6) Využití prostředků z dotačního programu MŠMT – Materiálně technická základna 
v roce 2018 (celkové náklady – v korunách) 

Elektronika k terčů na PÚ         4 160,- 

Základna na PÚ, tartan na překážky              14 435,- 

Celkem                 18 595,- 

 

7) Využití prostředků z dotačního programu MŠMT – Můj klub v roce 2018 (v korunách) 

Nájemné – tělocvična gymnázia v Dobrušce    2 145,- 

Nájemné – tělocvična Dobřany        900,- 

Videokamera        6 990,- 

Lékárny s výbavou                  1 584,- 

Sada hadic na požární útok    23 495,- 

Hadice na štafetu ROTT      2 541,- 

Dresy pro mladé hasiče    12 742,- 

Sportovní kalhoty pro MH      8 200,- 

Džberové stříkačky       7 981,- 

Startovné při soutěžích      1 930,- 

Mzdové náklady       5 942,- 

Odvod srážkové daně       1 050,- 

Celkem      75 500,- 

 

Celkové příjmy sboru činily v roce 2018 celkem 310 276.91 Kč, celkové výdaje činily 251 

380 Kč.  
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K 31. 12. 2018 bylo na běžném účtu organizace 129 457.94,- Kč a v pokladně 8 736,- Kč. 

Z prostředků na běžném účtu je vázána částka 55 000 Kč pro využití v roce 2019. Celkem tak 

organizace disponuje 83 193.94, - Kč. Oproti roku 2017 došlo ke zvýšení finančních aktiv o 

3 869. 64,-  Kč.  

Přírůstek majetku sboru činil 117 118 Kč v zásahovém materiálu, materiálu pro výcvik 

mládeže a dalším materiálu.   

 

 

V Bystrém dne 5.1.2019     Josef Dusílek 

        starosta sboru 
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Příloha č. 1 – Účetní závěrka 
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