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Výroční zpráva je zpracována za období počínající dnem 1. ledna 2016 a končící
dnem 31. prosince 2016 na základě vyhodnocení činnosti SH ČMS Sbor
dobrovolných hasičů Lužany (dále jen SDH Lužany) a její jednotlivá ustanovení
byla předmětem jednání Valné hromady SDH Lužany konané dne 16. 12. 2016.
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1. Obecné informace o organizaci
Název účetní jednotky:
Sídlo:
IČ:
DIČ:
Právní forma:
Spisová značka:

SH ČMS Sbor dobrovolných hasičů Lužany
Lužany 64, 507 06 Lužany
64814661
není plátcem DPH
pobočný spolek
L 36488 vedená u Městského soudu v Praze

2. Hlavní a vedlejší činnost SDH
2.1. Cíl a základní podmínky činnosti
SDH Lužany je pobočným spolkem SH ČMS a má cíl a základní podmínky
činnosti vymezen stanovami SH ČMS.
Cílem činnosti ve sledovaném období bylo:
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
SDH Lužany, v souladu s cílem své činnosti a v rámci základních podmínek této
činnosti, v souladu se Stanovami SH ČMS pomáhal veřejnosti a zejména obci
Lužany takto:
a) ze svých členů vyhledával členy jednotky sborů dobrovolných hasičů obce
Lužany a dobrovolníky pro výkon dobrovolnictví, v roce 2016 měla JSDH obce
Lužany 12 členů
b) při předcházení požárům zejména tím, že prováděl preventivně – výchovnou
činnost mezi občany a mládeží,
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c) při likvidaci požárů a jiných mimořádných událostí: požár pole v Železnici,
požár nízké budovy v Úbislavicích
e) uspokojovat zájmy dětí a mládeže prostřednictvím všestranné činnosti
zejména v kolektivech mladých hasičů, dorostenců a dorostenek při pravidelné
celoroční činnosti, prázdninových a dalších volnočasových aktivitách včetně
mezinárodních, organizováním soutěží, preventivně výchovné činnosti v oblasti
požární ochrany, táborů, vzdělávacích akcí a dalších aktivit. Nabídkou aktivního
volného času pro své mladé členy pomáhá při ochraně před rizikovými projevy
chování – šikanou, vandalismem, brutalitou, rasismem, kriminalitou, drogovou
závislostí, alkoholismem a dalších – v roce 2016 byl při SDH Lužany registrován
kolektiv mladých hasičů, v rámci kterého byly kromě sportovní činnosti
organizovány následující akce: jarní soustředění, Mikulášská zábava, kromě
toho se kolektiv v období od dubna do října schází na pravidelných týdenních
schůzkách v hasičské zbrojnici
f) při organizování vzdělávacích, kulturních, sportovních a jiných akcí pro své
členy i pro další občany, jako jsou: hasičská zábava, pouťové odpoledne,
Memoriál o putovní pohár Josefa Fišery, Mikulášská zábava pro děti, rozsvícení
vánočního stromečku nebo vánoční zpívání v kostele
h) 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
SDH Lužany organizoval v roce 2016 soutěžní i nesoutěžní sportovní činnost a
vytvářel pro ni materiální a organizační podmínky v ustavených sportovních
družstvech dětí a mužů.
Přehled sportovní činnosti za rok 2016 včetně úspěchů:
Děti
- Slatiny – 24. 4. 2016 - 60m s překážkami – přípravka – T. Zichová 3. místo,
A. Kellerová 5. místo, E. Fejfarová 7. místo, V. Holcová - 11. místo,
B. Matoušová - 15. místo; mladší žákyně – M. Mitlöhnerová - 2.misto,
K. Knapová - 3. místo; mladší žáci – T. Lufínek - 2. místo, J. Keller 6. místo; starší žáci – J. Bureš - 7. místo
- Valdice - 27. - 29.5. Okresní kolo Plamen – starší – 4. místo, mladší –
9. místo
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- Holovousy - 25. 6. 2016 – netradiční soutěž v požárním útoku, starší 2. místo
- Nevrátice - 25. 6. 2016 – noční soutěž – starší – 4. místo
- Lužany - 3. 9. 2016 – mladší – 8. místo, starší – 5. místo
- Malšova Lhota - 4. 9. 2016 – jenom starší – 3. místo
- Libáň – 10. 9. 2016 – netradiční štafeta, požární útok (mladší - 5. místo
štafeta, 6. místo požární útok, 6. místo v soutěži O PUTOVNÍ POHÁR SDH
LIBÁŇ, starší - 3. místo štafeta, 1. místo požární útok, 1. místo TAHOUNI
ROKU (přetahování lana), 1. místo O PUTOVNÍ POHÁR SDH LIBÁŇ )
- Humburská hoblinka - Humburky - 17. 9. 2016 – mladší - 11. místo, starší
– 5. místo
Dospělí
- Choteč – okrsková soutěž – 14. 5. 2016 – 2. místo
Svojí činností pomáhal rozšiřovat povědomí o prospěšnosti sportu zejména
v oblasti jeho vlivu na zdraví.
SDH spolupracoval s orgány státní správy a samosprávy a s ostatními spolky i
jednotlivci.
3) Struktura organizace
Nejvyšším orgánem SDH Lužany je valná hromada. Nejvyšším výkonným
orgánem je výbor SDH, za který jedná starosta. SDH Lužany organizačně
zahrnuje kolektiv mladých hasičů a sportovní družstvo mužů.
Statutárním orgánem je:
Jiří Matouš, starosta SDH
4) Členská základna
SDH Lužany evidoval na konci sledovaného období 78 členů v následující
struktuře:
Děti
Mládež
Dospělí
(do 15 let)
(od 15 do 18 let)
(nad 18 let)
19
0
59
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5) Hospodaření spolku
SDH Lužany v průběhu roku financoval svoji činnost zejména z dotací
z rozpočtů místní samosprávy (dar obce Lužany ve výši 5 000 Kč), státních
dotací (dotace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z programu VIII:
Organizace sportu v SK a TJ na činnost mládeže ve výši 20 000 Kč) a dalších
činností.
Spolek ve sledovaném období dosáhl výsledku hospodaření + 32 tis. Kč. Veškeré
náklady (příjmy) a výnosy (výdaje) odpovídají plánu na uvedené období. Spolek
vykazuje dostatek finančních prostředků pro realizaci své hlavní činnosti
v následujícím období.
SDH účtuje v podvojném účetnictví.
Podrobnější informace o hospodaření organizace ve sledovaném období jsou
uvedeny v přílohách této výroční zprávy:
Příloha č. 1 Výkaz zisku a ztráty v zjednodušeném rozsahu
Příloha č. 2 Rozvaha v zjednodušeném rozsahu
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Ing. Martin Mitlöhner
27. 6. 2017

