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Výroční zpráva
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Bozkov
za rok 2017
Výroční zpráva je zpracována za období počínající dnem 1. ledna 2017 a končící
dnem 31. prosince 2017 na základě vyhodnocení činnosti SDH Bozkov.
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1. Obecné informace o organizaci
Název účetní jednotky:
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Bozkov
Sídlo: Bozkov 237, 512 13 Bozkov
IČ:62013645
DIČ: CZ62013645 /neplátci DPH/
Právní forma:
pobočný spolek
Spisová značka:
L 29996 vedená u Městského soudu v Praze

2. Hlavní a vedlejší činnost SDH
2.1. Cíl a základní podmínky činnosti
SDH Bozkov je pobočným spolkem SH ČMS a má cíl a základní podmínky činnosti jako i
podstatu, předmět a hlavní okruhy (zaměření) činnosti vymezen stanovami SH ČMS.
Ve sledovaném období realizoval veškeré cíle činnosti:
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 (dále jen „mimořádné
události“),
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) podporovat všeobecnou sportovní činnost svých členů s ohledem na zdravý rozvoj
jejich osobnosti, jejich intelektuálních a tělesných schopností, zvyšování fyzické
kondice v duchu zásad sportu pro všechny a zdravého životního stylu, sportovní
reprezentaci a přípravu na ni a vytvářet podmínky pro tuto činnost,
d) organizovat a podporovat výkon dobrovolnictví.
2.2. Podstata, předmět a hlavní okruhy (zaměření) činnosti
Sbor dobrovolných hasičů Bozkov v souladu s cíli a hlavními zaměřeními své činnosti
v souladu se Stanovami SH ČMS pomáhal veřejnosti a zejména obci Bozkov
v následujících oblastech činnosti :
2.2.1. Činnost represe, školení a ochrany obyvatelstva, dobrovolnictví
V roce 2017 měla JSDH obce Bozkov 17 členů a byla zařazena do kategorie JPO V.
Zapojili do těchto dobrovolnických akcí :
Údržba výzbroje a výstroje 40 hodin
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Kulturní a společenské akce
Preventivní a vých. činnost
Pomoc obcím
Propagace PO

12 hodin
2 hodiny
40 hodin
4 hodiny

2.2.2. Mimoškolní volnočasová výchova a vzdělávání dětí a mládeže, vzdělávání
vedoucích
Sbor dobrovolných hasičů Bozkov podporoval a rozvíjel zájmy dětí a mládeže
prostřednictvím všestranné činnosti v kolektivu mladých hasičů, dorostenců a
dorostenek při pravidelné celoroční činnosti, prázdninových a dalších volnočasových
aktivitách, organizováním volnočasových soutěží, preventivně výchovné činnosti v
oblasti požární ochrany, táborů, vzdělávacích akcí a dalších aktivit. Nabídkou aktivního
volného času pro své mladé členy pomáhal při ochraně před rizikovými projevy chování
– šikanou, vandalismem, brutalitou, rasismem, kriminalitou, drogovou závislostí,
alkoholismem a dalších :
V našem sboru byl v roce 2017 registrován kolektiv malých hasičů, který čítal cca 27
členů. Děti se pravidelně scházely 1 – 3 x týdně, ke svým schůzkám využívaly zejména
hasičské hřiště a sokolovnu při nepřízni počasí. V roce 2017 bylo organizováno :
108 pravidelných schůzek
1 tábor
2 jednodenní akcí
1 akce pro veřejnost
4 brigády
2.2.3. Sportovní činnost
V roce 2017 bylo naším cílem v souladu se Stanovami SH ČMS organizovat sportovně –
organizační, informační, propagační a osvětovou činnost v rámci zapojení do
sportovních a všeobecně tělovýchovných aktivit, jako jsou soutěže, školení, zkoušky,
soustředění a další; vytvářet pro tyto činnosti materiální a personální podmínky a
zajišťovat v této oblasti širokou informovanost.
Ve sledovaném období Sbor dobrovolných hasičů Bozkov realizoval v oblasti sportu
tuto činnost :
a) provozoval soutěžní i nesoutěžní sportovní činnost a obdobnou činnost a
vytvářel pro ni materiální a organizační podmínky :
V roce 2017 jsme měli kolektivy mladších a starších mladých hasičů, dorostenky, muže
a ženy. Všechna družstva se zúčastnila postupových soutěží ve svých kategoriích a dále
ligových soutěží vypsaných zejména OSH Semil v počtu 15 soutěží. Nejlepší výsledky:
Děti mladší: 6. místo Okresní Hra Plamen, 3. místo pohár o Dráčka soptíka
Děti starší: 11. místo Okresní Hra Plamen,8. místo pohár o Dráčka soptíka
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Dorostenky: Účast na MČR dorostu Zlín, 1. místo v požárním útoku , 4. místo celkem
Ženy: 1. místo Pohár OSH Semily
Muži: Účast na MČR v Praze, 13. místo, 3. místo Pohár OSH Semily
b) pomáhal rozšiřovat podvědomí a prospěšnosti sportu zejména v oblasti
jeho vlivu na zdraví :
Soutěže s hasičskou tematikou pořádáme např. v rámci dětského dne a podobných
mimořádných akcí v obci
c) provozoval, udržoval a opravoval vlastní sportovní zařízení nebo zařízení, které
má v dlouhodobém pronájmu na základě řádné smlouvy a zároveň vytvářel
podmínky pro užívání sportovišť pro zájemce z řad veřejnosti a jiných spolků a
organizací, zejména pak dětí a mládeže :
SDH Bozkov vlastní veškeré překážky potřebné k treninku a jeho členové se o ně řádně
starají a udržují je
d) spolupracoval s orgány státní správy a samosprávy a s ostatními spolky a
organizacemi i jednotlivci :
SDH Bozkov dlouhodobě spolupracuje s Obcí Bozkov a všemi aktivními spolky v obci,
např Motosportem Bozkov, Sokolem Bozkov, atd.
2.3. Vedlejší činnost
Za účelem financování hlavní činnosti provozoval SDH Bozkov také vedlejší činnost. Ve
sledovaném období měl náš spolek příjmy z pořádání kulturních akcí.
3) Struktura organizace
Nejvyšším orgánem SDH Bozkov je valná hromada. Nejvyšším výkonným orgánem je
výbor SDH.
Statutárním orgánem je starosta SDH Karel Čermák
Ve sledovaném období nedošlo ke změnám ve struktuře spolku ani statutárního
orgánu.
4) Členská základna
SDH Bozkov evidoval na konci sledovaného období 131 členů v následující struktuře:
Děti
(do 6 let)
0
Členů celkem

Děti a mládež
(6 - 23 let)
30
131

Dospělí
(nad 23 let)
101

Členské příspěvky pro rok 2017 a další roky byly stanoveny na částku 100,- Kč / osoba,
bez rozdílu druhu členství (mládež i dospělí).
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5) Hospodaření spolku
SDH v průběhu roku financoval svoji činnost zejména z členských příspěvků, dotací
z rozpočtů místní samosprávy, krajské samosprávy a státních dotací.
Význačné dotace:
- NF Veolie
- Okresní sdružení hasičů Semily - SH ČMS
- Program VIII - Organizace sportu ve sportovních klubech - MŠMT
- Dotační fond Libereckého kraje, program č. 1.2 – Podpora SH ČMS Libereckého
kraje
Spolek ve sledovaném období dosáhl výsledku hospodaření + 62.719,- Kč.
Spolek vykazuje dostatek finančních prostředků pro realizaci své hlavní činnosti
v následujícím období.
Podrobnější informace o hospodaření spolku ve sledovaném období jsou uvedeny
v přílohách této výroční zprávy:
Příloha č. 1 – Výkaz zisků a ztráty
Příloha č. 2 - Rozvaha

Sestavil

Karel Čermák ml., velitel SDH

Dne
Podpis, razítko

30.1.2018
Karel Čermák, starosta SDH

