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Výroční zpráva SDH Bystré za rok 2019 
IČO: 67438661 

 
Zpracovali: 

 
Josef Dusílek, starosta SDH 

Marie Martínková, jednatelka SDH 
František Sozanský, velitel SDH 

Mgr. Michal Dusílek, vedoucí mládeže 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 
v Orlických horách organizačně zahrnuje kolektiv mladých hasičů, sportovní družstvo 
dorostu, sportovní družstvo mužů.  



2 z 12 
 

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 2019 

K 31. prosinci 2019 čítá sbor 117 členů.  
Ve věkové kategorii 6–14 let: 22 chlapců a 14 dívek 
V kategorii 15–17 let: 6 chlapců a 5 dívek  
V kategorii 18–25 let: 9 mužů a 2 ženy 
V kategorii nad 25 let: 40 mužů a 19 žen.  
Členem našeho sboru tak je 77 chlapců a mužů, 40 dívek a žen.   
 

b) Činnost sboru v roce 2019 

Pátého ledna 2019 se konala valná hromada sboru, které se zúčastnilo 51 členů sboru a 11 
hostů.  
Tradiční hasičský ples jsme pořádali 23. února 2019.  
Členové výboru se účastnili okrskových schůzí 15. února 2019 v Deštném, 14. června 2019 
v Kounově, 13. října 2019 v Bačetíně a 27. prosince 2019 v Bystrém.  
Josef Dusílek, Michal Dusílek a Josef Netík se 23. března 2019 zúčastnili okresního 
shromáždění delegátů v Bílém Újezdě.   
Starosta sboru se 14. listopadu 2019 zúčastnil porady starostů sborů v Opočně. Zde byly 
diskutovány pokyny ke konání valných hromad a voleb do orgánů sdružení na další volební 
období.  
Vedoucí mládeže Michal Dusílek, Dana Francová a Marie Martinková zastupovali sbor na 
poradách vedoucích mládeže v Rychnově nad Kněžnou, které se konaly 11. dubna 2019 a 12. 
září 2019. 
Ve dnech 1. – 3. listopadu 2019 proběhlo školení vedoucích mládeže v Rokytnici v Orlických 
horách. Tohoto školení se zúčastnili Michal Dusílek, Anna Sozanská, Jakub Mencl, Michaela 
Hauferová a Lenka Jirušková. Anna Sozanská a Jakub Mencl získali na tomto školení 
kvalifikaci vedoucího mládeže, Michaela Hauferová a Lenka Jirušková kvalifikaci instruktora 
mládeže. Marie Martinková a Dana Francová si při školení vedoucích mládeže v Opočně, 30. 
března 2019 obnovily kvalifikaci vedoucího mládeže.  
Josef Dusílek a Josef Netík se zúčastnili okresních setkání zasloužilých hasičů, která se 
konala 8. srpna 2019 v Neratově 12. prosince 2019 v Rychnově nad Kněžnou a také krajského 
setkání zasloužilých hasičů, 19. září 2019 v Loučné Hoře.  
I v roce 2019 pokračoval sbor v rozvíjení družebních styků s ostatními hasiči. Dvanáctého 
ledna 2019 navštívili zástupci sboru VVH v Bystrém u Poličky. Dvacátého šestého února 
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2019 se delegace našeho sboru zúčastnila VVH v Bystrém na Slovensku. Členové našeho 
sboru aktivně vypomáhali při setkání rodáků v Janově, které se konalo 24. srpna 2019.   
Šestnáctého dubna 2019 jsme se bohužel naposledy rozloučili s dlouholetým členem sboru a 
jeho strojníkem bratrem Josefem Machem. Josef Mach byl členem našeho sboru déle než 50 
let.   
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 2019 

Velitel sboru František Sozanský absolvoval 22. února 2019 prodlužovací velitelský kurs 
v Rychnově nad Kněžnou. Rovněž proběhlo školení výjezdové jednotky, jejíž řady rozšířili 
Jan Franc, Josef Lukášek a Richard Poul.  
V roce 2019 řešila JSDHO celkem 3 události. Sedmého července 2019 vyjížděli členové 
jednotky na výzvu Policie ČR k dohašení klestí u myslivecké chaty na Bučině. V noci na 30. 
srpna 2019 byl vyhlášen poplach z důvodů požáru kůlny za budovou č.p. 110. Ve spolupráci 
jednotky HZS z Dobrušky a dalších jednotek JSDHO z okolí se podařilo uchránit kůlnu i 
přilehlou budovu pošty před zničením. Třetí událostí v roce 2019 byl požár žhavého popela ve 
Farském lese, který vypukl 4. září 2019. 
Pro nás již tradiční Každoroční čištění koupaliště se uskutečnilo 19. května 2019.  
Členové jednotky se sešli v říjnu při brigádě v lese. Zde připravili palivové dříví, které 
můžeme využít při našich akcích. 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. Při kontrole byl zjištěn nesoulad VIN kódu vozidla s velkým technickým 
průkazem. Ve spolupráci s Avia Přelouč a IVECO servis Dobruška bylo vše uvedeno do 
souladu. DPA Avia najel 349 km. Péčí o vozidlo Citroen, které má sbor zapůjčeno od obce 
Bystré, je pověřen bratr Lukáš Krejčí. Veškerá technika JSDHO byla v říjnu zazimována. 
V závěru roku jsme zapůjčili dvě kádě na prodej ryb u místní zastávky.  
 

d) Práce s mládeží, činnost soutěžního družstva mužů v roce 2019 

Práce s mládeží 
Také v roce 2019 pracoval náš sbor velmi aktivně s nejmladší hasičskou generací.  
K 31. prosinci roku 2019 bylo členem našeho sboru 52 mladých hasičů a dorostenců ve věku 
do 18 let. Podíl mládeže na celkové členské základně tak v tomto roce činil 44,4 %. Do 
soutěží a pravidelné práce se všichni mladí hasiči a dorostenci nezapojují. Do soutěží jsme tak 
v roce 2019 zapojili 32 mladých hasičů a dorostenců.        
Všichni aktivní členové byli v jarní části roku 2019 zařazeni do 1 družstva mladších a 1 
družstva starších, v podzimní části roku do 2 družstev mladších a 1 družstva starších. Bohužel 
se nám nepodařilo nasadit žádné družstvo ani jednotlivce do soutěží v kategorii dorostu.   
Jedním z nezbytných předpokladů k práci s mládeží jsou kvalifikovaní vedoucí. V roce 2019 
k těm dosavadním přibyli Jakub Mencl, Anna Sozanská, kterým budou vypomáhat 
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instruktorky Michaela Hauferová a Lenka Jirušková. Svoji kvalifikaci dále úspěšně obnovily 
Dana Francová a Marie Martinková.  
Pro družstvo mladších, jehož členem bylo v roce 2019 19 dětí byl rok 2019 úspěšným i 
zlomovým. Dorostla jak generace, která přešla na podzim roku do kategorie starších, tak i 
nová generace dětí ve věku 5 – 7 let, která se již nyní aktivně zapojuje do tréninků i soutěží.  
Družstvo zahájilo svoji soutěžní činnost zahajovacím Závodem požárnické všestrannosti, 
který se konal 6. října 2018 v Lukavici. V tomto závodě nás reprezentovaly dvě soutěžní 
hlídky, které vybojovaly 2. místo a udělaly tak důležitý krok k dobrému výsledku celého 
soutěžního ročníku. Zimní období přípravy pak družstvo trávilo čas převážně v tělocvičně 
bývalé školy a tělocvičně v Dobřanech. První soutěží v roce 2019 byla pro družstvo 
Havířovská hala, 23. února 2019 v Havířově. Po dobrém výsledku z roku 2018 sem družstvo 
odjíždělo s touhou tento dobrý výsledek vylepšit. Tentokrát se však družstvu tolik nedařilo, 
ale ani 12. místo nebylo pro družstvo neúspěchem. 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 24. – 26. května 2019 
v Pohoří. V prvním dnu soutěže by na programu běžecké disciplíny a oba požární útoky, 
klasický i útok CTIF. Družstvo v tento den předvedlo nejlepší požární útok CTIF, 4. nejlepší 
štafetu 4 x 60 m a nejméně se mu dařilo v požárním útoku, kde zaznamenalo 6. místo. 
V nedělním pokračování soutěže pak družstvo získalo dvě druhá místa ve štafetách CTIF a 
požárních dvojic. Stříbrná příčka za celoročním konkurentem z Houdkovic pak družstvu 
patřila i v celkovém hodnocení okresního kola.    
Po okresním kole se družstvo společně s družstvem starších zúčastnilo dalších soutěží Ligy 
mládeže okresu Rychnov nad Kněžnou. Před začátkem nového ročníku hry Plamen dosáhli 4 
členové věkové hranice pro možnou účast v soutěžích kategorie mladších a všichni z nich se 
zapojili do družstva starších.  
Ze zbývajících členů byla vytvořena 2 soutěžní družstva, která se zapojila do deštivého 
zahajovacího Závodu požárnické všestrannosti, 5. října 2019 v Křovicích. Družstvo A zde do 
nového soutěžního ročníku vstoupilo 4. místem a družstvo B při své premiéře vybojovalo 
místo desáté. 
Touto soutěží pro družstvo mladších celý soutěžní rok 2019 skončil. 
Družstvo starších bylo v první polovině roku 2019 tvořeno 9 členy. Nemělo tak žádného 
náhradníka. To se v průběhu roku několikrát projevilo v nutnosti měnit optimální sestavy 
krátce před soutěží, či nemožnosti účastnit se dvou plánovaných soutěží v ročníku. To i 
přesto, že část družstva na soutěže jet chtěla. Druhá část si však bohužel naplánovala jiný 
program.    
Stejně jako družstvo mladších zahájilo i družstvo starších soutěžní ročník hry Plamen v říjnu 
2018 zahajovacím Závodem požárnické všestrannosti v Lukavici. Zde družstvo nasadilo dvě 
soutěžní hlídky, kterým tentokrát velmi dařilo a družstvo v celém závodě zvítězilo. 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. V roce 2019 však byla docházka na tyto tréninky velmi slabá. To vedlo mimo jiné i 
k neobnovení smlouvy na další období a nutnosti hledat pro družstvo jiné prostory. Před 
koncem zimní přípravy vyrazilo družstvo 23. února 2019 do Havířova na 29. ročník 
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Havířovské haly, do kterého nastoupilo pouze s pěti členy. Našemu družstvu se nedařilo a 30. 
místo za dobrý výsledek považovat nemůžeme.  
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 6. místem v požárním útoku CTIF, ke 
kterému přidalo v průběhu dne 3. místo ze štafety 4 x 60 m, 3. místo v požárním útoku a 7. 
místo ve štafetě CTIF. Jak se později ukázalo, tak chybička právě v této disciplíně stála 
družstvo postup do krajského kola hry Plamen, kam by právem patřilo.  
Náladu si družstvo spravilo druhý den soutěží 3. místem ve štafetě požárních dvojic. 
V celkovém hodnocení okresního kola obsadilo družstvo 3. místo, což bohužel na postup do 
dalšího kola hry nestačilo. Družstvo však odjíždělo dobrou náladou a elánem a ukončilo tak 
poněkud zvláštní náladu v jarní části sezony.   
Do nového ročníku vstupovalo družstvo v upraveném složení, ve kterém se zúčastnilo 
zahajovacího Závodu požárnické všestrannosti v Pohoří, kde obsadilo solidní 4. místo mezi 
družstvy, které je schopné v jarní části ročníku porazit. 
Poslední soutěží roku byl pro družstvo starších 12. října 2019 Memoriál J. Kárníka v Mezilesí. 
Naše starší hlídky zde obsadily 8. a 23. místo.  
V roce 2019 probíhal na okrese Rychnov nad Kněžnou již 7. 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, v Lukavici a Křovicích zvítězilo, v dalších soutěžích obsadilo 3. 
místa (Houdkovice, Jilovice, Opočno). K těmto umístěním pak přidalo 4. místo v Provozi, 8. 
místo v Čánce a 10. místo v Kvasinách. Tyto výsledky znamenaly pro družstvo celkové 2. 
místo v celém vyrovnaném ročníku.       
Družstvo starších se zapojilo do osmi soutěží ročníku. Čtvrtá místa obsadilo družstvo 
v Kvasinách a Opočně, 6. místa v Bystrém a Provozi, 7. místa v Lukavici, Houdkovicích a 
Křovicích. Z Jílovic si družstvo odvezlo 12. místo.  
V celkovém hodnocení ročníku pak družstvo obsadilo 7. místo.  
Do nového ročníku Ligy vstoupila obě družstva 14. září 2019 v Lukavici, kde mladší obsadili 
5. a starší 4. místo.    
I rok 2019 byl naplněn celoroční činností mládeže. Úklid obce v rámci akce „Ukliďme 
Česko“ nás velmi bavil, protože jsme na něj byli sami a měli jsme klid. Pro nás již tradiční 
akcí byl dne 15. května 2019 další ročník Květinového dne. Naše aktivita v tomto sběru byla 
trochu slabší, přesto jsme přispěli na sbírkové konto částkou 3 940 korun. Neobešlo se bez nás 
ani čištění místního koupaliště.  
Pro členy kolektivu jsme opět uspořádali společný víkendový pobyt, který se uskutečnil na 
chatě Horalka ve dnech 20. – 22. září 2019. Významnou součástí pobytu byl nácvik první 
pomoci a záchranářských technik. Družstvo starších navštívilo 7. dubna 2019 lezeckou stěnu 
v Mezilesí, kde absolvovalo lezecký kurs. Ve dnech 8. – 12. července 2019 se družstvo 
vydalo za kamarády do slovenského Bystrého a výletní část sezony zakončilo v bazénu 
v Pardubicích, 29. října 2019. Obě dvě soutěžní družstva se zapojila do sběru starého papíru, 
kterým získala částku 3 757 Kč. Poslední společnou akcí roku 2019 bylo pro družstva 
mladých hasičů Filmové odpoledne, které proběhlo 12. prosince 2019 v klubovně sboru.     
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Kromě roku 2019 bilancujeme nyní i naši činnost v období 2015 – 2019. Po celé toto období 
jsme dle možností zapojovali soutěžní družstva mladých hasičů a dorostenců do soutěží hry 
Plamen, soutěží dorostu a Ligy hasičské mládeže okresu Rychnov nad Kněžnou. Výsledky 
naší práce, které jste měli možnost vysléchat z mých úst v posledních letech hovoří nejlépe o 
tom, jak se nám v práci s mládeží daří. Postup družstva starších na MČR hry Plamen v roce 
2016, dvě medailová umístění družstva dorostenců v krajských kolech, vítězství a druhé místo 
družstva v mladších v okresním kole je to, s čím můžeme být spokojeni. Druhá sezona 
neexistence družstva dorostu a odklon některých mládežníků od práce ve sboru nám naopak 
příliš radosti nedělá. Kritizováni jsme za členy družstev z jiných obcí, neúčast na pořádaných 
akcích, nezájem o práci v JSDHO a využívání financí sboru pouze pro činnost mládeže. Při 
troše zamyšlení se lze většinu těchto připomínek s úspěchem vyvrátit. Neznamená to, že 
v naší práci s dětmi je všechno v perfektním pořádku. Sezení u stolu a kritizování nám však 
ke zlepšení stavu v ničem nepomůže. Pomůže nám pouze společná práce vedoucích s dalšími 
členy sboru, kteří se mohou úspěšně věnovat více technické a odborné přípravě mladých 
hasičů než požárnímu sportu. Věříme, že takové pomocníky budeme v budoucnu nacházet a 
že tíha práce s mládeží nebude ležet pouze na jejich vedoucích.    
Závěrem mé zprávy chci poděkovat všem, kteří se na práci s mládeží v Bystrém podílejí, a to 
konkrétně Daně Francové, Marii Martínkové, Pavlu Zahradníkovi, Jakubu Menclovi, Anně 
Sozanské, Michaele Hauferové a Lence Jiruškové. Velké poděkování náleží všem maminkám 
a babičkám, které připravily pro děti vynikající občerstvení na okresním kole v Pohoří. 
Poděkování je třeba vyslovit i Zdeňku Martínkovi, Lukáši Krejčímu 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.  

Mgr. Michal Dusílek 
Vedoucí kolektivu mládeže 

 
Činnost soutěžního družstva mužů 

Činnost družstva mužů SDH Bystré se v roce 2019 omezila pouze na účast v okrskové 
soutěži, která se společně se soutěží Podorlické ligy konala 18. května 2019 v Bystrém. 
Družstvo mužů zde zvítězilo a ukončilo tak po mnoha letech činnost v našem sboru.  
 

Adam Novotný 
Vedoucí družstva mužů 

 

e) Zpráva o hospodaření sboru v roce 2019                         
                                                                                       
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 „Program VIII – Můj klub“ 
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- Příspěvek Nadace ČEZ na podporu činnosti hasičské mládeže 

- 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 2019 (v korunách) 

     Výše  Spoluúčast 

Obec Bystré – JSDHO  20 000  8 

Obec Bystré – Činnost SDH  20 000  8 

MŠMT – Můj klub   88 000   136 

Dar Nadace ČEZ   32 500            7 500 

Celkem    160 500 7 652 (4.77%) 

V roce 2019 byla rovněž vyčerpána částka 55 000 Kč (výhra v anketě Dobrovolní hasiči roku 
2018) ke které jsme přispěli z vlastních zdrojů částkou 13 037 Kč. 

  

2) Příjmy sboru z vlastní činnosti v roce 2019 (hlavní položky – v korunách) 

Členské příspěvky          9 600,- 

Příjem z pořádání akcí (plesy, oslavy)  19 416,- 

Prodej občerstvení při soutěžích   59 607,- 

Vybrané startovné od účastníků soutěží    6 900,- 

Sběr papíru a železného šrotu     19 264,- 

Odměny za umístění v soutěžích         1 500,- 

Příspěvek na stravování MH                500,- 

Příspěvky od účastníků akcí    27 150,- 

Dary            200,- 

Úroky z běžného účtu             11.73, - 

 

3) Výdaje sboru v souvislosti s vlastní činností v roce 2019 (hlavní položky – v korunách) 

Odvod členských příspěvků     8 880,- 

Startovné při soutěžích        200,- 

Pohonné hmoty      4 354,- 

Dary sborům a jubilea     4 679,- 

Výdaje spojené s pořádáním akcí                      38 418,- 



8 z 12 
 

Příspěvek na přestavbu hostince        500,- 

Stavování – OK Plamen      5 971,- 

Poštovné, bankovní poplatky         491,- 

Vlastní náklady k dotacím                    7 652,- 

 

4) Využití příspěvku na JSDHO v roce 2019 (v korunách) 

Pohonné hmoty DPA Avia      3 251,- 

Údržba a opravy DPA Avia      2 600,- 

Hasičské pláštěnky                10 679,- 

Výstražné vesty       3 451,- 

Ostatní              27,- 

Celkem                 20 008,- 

 

5) Využití příspěvku na podporu činnosti SDH v roce 2019 (v korunách) 

Pohonné hmoty – Avia      2 038,- 

Pohonné hmoty – Citroen      4 510,- 

Příspěvek na školení vedoucích mládeže       400,- 

Příspěvek na nákup garáže    13 007,- 

Ostatní                                               53,- 

Celkem                 20 008,- 

 

6) Využití prostředků z dotačního programu MŠMT – Můj klub v roce 2019 (v korunách) 

Nájemné – tělocvična gymnázia v Dobrušce    1 365,- 

Nájemné – tělocvična Dobřany     1 800,- 

Nájemné – tělocvična Nové Město nad Metují           1 200,- 

Stanové kolíky          456,- 

Terče na útok CTIF + vodní příkop              19 546,- 

Překážky na útok CTIF    24 361,- 

Sportovní materiál                  2 214,- 

Terče na požární útok                10 000,- 

Stopky           3 780,- 

Nákup překážek Plamen    12 524,- 
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Startovné při soutěžích      1 710,- 

Ubytování Havířov       1 200,-  

Mzdové náklady       6 784,- 

Odvod srážkové daně       1 196,- 

Celkem      88 136,- 

 

7) Využití prostředků z daru Nadace ČEZ v roce 2019 (celkové náklady – v korunách) 

Poháry do soutěže MH         3 309,- 

Ceny do soutěže MH                 1 483,- 

Nákup mobilního audiosystému    7 997,- 

Ubytování při soustředění ve Sněžném              19 711,- 

Celkem                 32 500,- 

 

8) Využití výhry v anketě Dobrovolní hasiči roku 2018 (celkové náklady – v korunách) 

Rekonstrukce přívěsného vozíku PS 12            46 797,- 

Nákup plechové garáže              21 240,- 

Celkem                68 037,- 

 

Celkové příjmy sboru činily v roce 2019 celkem 305 049.51 Kč, celkové výdaje činily 295 

817 Kč.  

K 31. 12. 2019 bylo na běžném účtu organizace 67 443.45,- Kč a v pokladně 24 983,- Kč. 

Celkem tak organizace disponuje 92 426.45, - Kč. Oproti roku 2018 došlo ke zvýšení 

finančních aktiv o 9 232.51,-  Kč.  

Přírůstek majetku sboru činil 148 915 Kč v zásahovém materiálu, materiálu pro výcvik 

mládeže a dalším materiálu.   

 

 

V Bystrém dne 4.1.2020     Josef Dusílek 

        starosta sboru 
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Příloha č. 1 – Účetní závěrka 
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