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ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU OBCE PSÁRY

Dotace pro rok: 2016

Zajištění činnosti Sboru dobrovolných hasičů Psáry a výjezdové
Název projektu: jednotky sboru

adatel:
(úplný název, nebo SDRUŽENÍ HASIČU ČECH, MORAVY A SLEZSKA
jméno, je-ii žadatel SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ PSARY
f leká osoba
1 0/ 64934713

DIČ:datum narození:
Bydliště/sídlo žadatele:

Ulice: Sportovní Č. p.

Obec: Psáry ~sČ 252 44

Tel.: Mobil:

hasicipsarv(ahasiciDsary.E-mail: Webová stránka: wwwhasicipsary.cz

Bankovní spojení:

Číslo účtu kód 0300244846811 Kód banky:žadatele:
eskoslovenská obchodní Specifický

Název banky: banka as., Radlická 333/1 50, symbol:
15057 Praha 5

JE-LI ŽADATEL PRÁVNICKOU OSOBOU:

Statutární zástupce žadatele:
Funkce neboJméno, příjmení,

titul: právní důvodzastou ení:

Adresa:

Telefon: E-mail:

Osoby s podílem v této právnické osobě (žadateli):
Jméno a řFmení/ název s olečnosti, IČO/datum narozeni, b dliště/sidlo)

Pč~ďúř~P~i~ýfl

30-11-2015

. ou-J~4ý77~
PŘÍLOHY POČET LISTŮ
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Osoby, v nichž má žadatel přímý podíl (Jméno a příjmeníl název společnosti, IČO/datum narození,
bydliště/sídlo) a výše tohoto podílu:

Seznam příloh žádosti:
. Úplný výpis ze spolkového rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl I., vložka

32204
. čestné prohlášení, že žadatel nemá žádné závazky Po lhůtě splatnosti vůči zdravotním

pojišťovnám, Okresní správě sociálního zabezpečení, Finančnímu úřadu a rozpočtu obce
Psát3‘

. členská základna

. čestné prohlášení, že žadatel nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči zdravotním
pojišťovnám, Okresní správě sociálního zabezpečení, Finančnímu úřadu a rozpočtu obce
Psáry

. zprávazarok2Ol4

. revizní zpráva za rok 2014

Formulář „Žádost o poskytnutí dotace“ se skládá z žádosti + Přílohy č. 1A nebo lB dle charakteru
čiimosti žadatele.

Další povinné přílohy:
a) doklad, na jehož základě došlo ke vzniku žadatele (doklad o registraci organizace, stanovy,

zřizovací listina, živnostenský list apod.), případně průkaz totožnosti (žadatelé, kteří požadované
doklady již předložili, potvrdí svým podpisemjejich platnost pro daný rok);

b) čestné prohlášení, že žadatel nemá žádné závazky Po lhůtě splatnosti vůči zdravotním pojišťovnám,
Okresní správě sociálního zabezpečení, Finančnímu úřadu a rozpočtu obce Psáry;
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c) žadatelé musí doložit seznam členské základny (seznam registrovaných členů) s datem narození

v rozdělení na dospělé a mládež do 18-ti let;
d) čestné prohlášení o přijetí/nepřijetí podpory de minimis (podpory, která nepřevýšila částku

200.000,- EUR) v uplynulých třech letech;
e) rozpočet — podrobný rozpočet rozdělený do kapitol: např. provozní náklady (pronájmy, energie,

služby, údržby a opravy), mzdové náklady, nákupy materiálu a vybavení, náklady na pořádání
jednotlivých akcí (turnaje, soustředění, výlety...), předpokládané příjmy;

O účetní závěrka za minulé účetní období (byl-li žadatel již činný).
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Příloha č. lB

Dotace na veřejně prospěšnou činnost kromě sportovní (chovatelé, zahrádkáři; včelaři,
myslivci, vzdělávání, dobrovolní hasiči a dalš9:
Charakteristika činnosti (zpráva o činnosti za předcházející rok a plán činnosti na daný rok - rozpis akci,
počet jednotlivců vynživajicích služeb a jejich věková struktura—lze připojit jako přílohu):

Sbor dobrovolných hasičů obce Psáry byl založen 8.února 1901 schůzí Valné hromady
konané na Obecním úřadě v Psářích.

Kromě hašení požárů zasahují hasiči včetně dobrovolných obvykle také při povodních,
jiných živelních pohromách, ekologických haváriích, pomáhají při dopravních nehodách a
jiných mimořádných událostech, poskytují jinou technickou pomoc. Spolupůsobí též při
prevenci požárů a prevenci dalších podobných nežádoucích události.

Hasičský sbor je též spolkem významným z hlediska společenského života obce.
Pravidelně se účastní soutěže v hasičském umění, které je nyní označováno jako požární
sport.

Hasičský sbor Psáry má své vlastní družstvo zařazené pod JPO 5. Počet členů tohoto
družstva je 9. Velitelem je Jan Honek. Počet zásahů se též nedá naplánovat, v roce se
vyjelo k 8 zásahům, hlavně povodně, čerpání studní, odklízení padlých stromů, hašení
požárů, zalévání stromků, dovoz pitné vody spoluobčanům.

e) jméno a funkce všech statutárních zástupců žadatele:
Vladislav Zeithaml — starosta
Jiří Kříž — místostarosta
Ing. Ivo Vondráček - jednatel
Jan Honek — velitel
Naděžda Komárková — pokladník
Marcela Skřivanová — velitelka žen
Petra Honková — vedoucí mládeže
Jiří Barták — člen výboru
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Podrobný popis projektu a harmonogram užiti (u návratné finanční výpomoci také lhůta jejího vráceni):

Činnost SDH Psáry nesestává jenom ze soutěží, výjezdů k požárům či jiným živelným
pohromám nebo práce s dětmi. V prvé řadě se totiž jedná o stovky hodin dobrovolné
práce. Musí se neustále udržovat výzbroj a výstroj, opravovat a vylepšovat hasičská
zbrojnice, jezdit s auty kondiční jízdy apod. Co můžeme, to si sami opravíme a zařídíme.
Kromě pravidelných pracovních schůzek se pořádají brigády, Po domluvě s úřadem
jezdíme pomáhat občanům v Psárech i přilehlých obcích, čerpáme studně, při
slavnostech udržujeme pořádek, při významných jubileích navštěvujeme naše nejstarší
členy. Též pořádáme nebo jsme spolupořádali kulturních akcí — pálení čarodějnic dozor
nad Velkou hranicí a zajištění opékání buřtů pro děti na malém ohni, spolupořadatel na
Dni dětí — ukázka požární techniky, zajištění pořádku, účast na Masopustním průvodu —

zajištění pořádku při průchodu masek obcí, zajištění Mikulášské nadílky pro děti
s postavením Vánočního stromu, účast na Havelském posvícení a dále účast na všech
akcích pořádaných Obecním úřadem či akce pořádané Modrou Lagunou. Zkrátka a dobře
se celý rok nezastavíme.
V loňském roce to bylo 86 akcí, kterým bylo věnováno 421 hodin.
Členská základna:
23 členů do 16 let
Počet řádných členů — 99
Počet přispívajících členů — 73
Uprava členské základny se provádí ke konci roku.

Rozpočet:
Příjmy:

. členské příspěvky 29 200,-Kč

. sponzoři — kulturní akce 5 000,-Kč

. dotace OÚ 125 800,-Kč

Celkem: 160 000,-Kč

Výdaje:
. údržba, opravy 10000,-Kč
. nákupy, materiál, vybavení

dětské překážky 25 000,-Kč
oblečení děti 10000,-Kč

. nákupy, materiál, vybavení dospělí 20 000,-Kč

. Výroční valná hromada, brigády, soutěže 15000,-Kč

. okresní kolo mládeže —pořadatel Psáry 15000,-Kč

. hasiči — volejbal tělocvična Modrá Laguna 15000,-Kč

. kulturní akce 50 000,-Kč
čarodějnice, maškary, Mikuláš,
Den dětí, Havelské posvícení, Psárský sedmiboj,
Psáry Fest

CELKEM: 160 000,- Kč

Celkové příjmy v minulém roce: 92 8 14,04 Kč

Celkove vydaje v minulem roce 104 108, Kč
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. . účel dotace: Zajištěni činnosti Sboru dobrovolnych hasičůVyše dotace obce poskytnuté v minulém Psary a vyjezdove jednotky sboru

částka: 50 000,-Kč

Výčet dotací od jiných subjektů poskytnutých v minulém roce (uveďte poskytovatele, účel a částku):

Dotace od jiných subjektů nebyly v minulém roce poskytnuty
nebyly

- 8t~e~ •J)$Q
‘~$9ci fl zsz

QQesv~~i HDÁtJi OM c
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Datum: 28.11.2015 Podpis (přĺpadně) razítko žadate3p: . .~ř
Prohlášení žadatele o dotaci

o Prohlašuji, že požadované doklady dle bodu Ad a) „ŽÁDOSTI O POSKYTNUTÍ
DOTACE“ jsme již předložili při sepsání smlouvy o poskytnutí dotace v roce
a k dnešnímu dni nenastala žádná změna v požadovaných dokumentech. *

(~Čestně prohlašuji, že k datu podání žádosti o dotaci nejsem/nejsme v insolvenčním řízení. *

x Prohlašuji, že nemánfe žádné závazky Po lhůtě splatnosti vůči zdravotním pojišťovnám,
eské správě sociálního zabezpečení, finančnímu úřadu a rozpočtu obce Psáry. *

V Psárech dne 28.11.2015

2 SBOR
podpis:

(Ufyzické osoby: uvést jméno, př(jmení
Uprávnických osob: Doplnit obchodníJirmu ajméno, přUnzeni funkci osoby oprávněné
kpodpisu)

*) Poznámka:
Zakroužkujte podle toho, které prohlášeni se Vás týká.
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Čestné prohlášení

Jméno/ obchodní firma: SDRUŽENI HASIČU ČECH, MORAVY A SLEZSKA
SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ PSÁRY

Bydliště! sídlo: Sportovní
IČO/dat. nar.: 64934713

tímto prohlašuje,
že v průběhu posledních tří let před podpisem tohoto prohlášení jsem/jsme nepřijal/i
žádnou veřejnou podporu ve smyslu obecně závazných právních předpisů České
republiky a ve smyslu právních předpisů EU;t

b) že v průběhu posledních tří let před podpisem tohoto prohlášení jsem/jsme přijal/i
veřejnou podporu ve smyslu obecně závazných právních předpisů České republiky a
ve smyslu právních předpisů EU celkem ve výši Tato podpora
tedy ve výše uvedeném období nepřevýšila Částku 200.000,- EUR.t

V Psárech dne 28.11.2015

sBOR .
poupis. ROVOL“~‘~ HP‘SIČU

252 44 Psar~
kr. P~abn

(Ufyzické osoby: uvést jméno, př(jmení
Uprávnických osob: Dopink obchodní‚firmu ajméno, přjjmení, funkci osoby oprávněné
kpodpisu)

*PoznÚmka.
Zakroužkujte buď možnost a) nebo b) podle toho, která se Vás týká. Pokud jste označili možnost b), doplňte výši přijaté
veřejné podpory.



Tento výpis z veřejných rejstříků elektronicky podepsal ‘MĚSTSKÝ SOUD V PRAZE [lČ 00215660] dne 30.11.2015 V 09;50:38.
EPVid Ws CL +65 hjzfyN Eysyxu rsw

Úplný výpis

ze spolkového rejstříku, vedeného
Městsl~‘m soudem v Praze

oddíl L, vložka 32204
Datum zápisu: 1. ledna 2014
Datum vzniku: 12. dubna 1995

zapsáno 1. ledna 2014
Spisová značka: L 32204 vedená u Městského soudu v Praze

zapsáno 1. ledna 2014
Název: SDRUŽENÍ HASIČŮ ČECH, MORAVY A SLEZSKA SBOR DOBROVOLNÝCH

HASIČŮ PSÁRY
zapsáno 1. ledna 2014

Sídlo: Psáry,
zapsáno 1. ledna 2014

Identifikační číslo: 649 34 713
zapsáno 1. ledna 2014

Právní forma: Pobočný spolek
zapsáno 1. ledna 2014

Zakladatel:
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, IČ: 004 42 739
Římská 2135/45, Vinohrady, 120 00 Praha

zapsáno 1. ledna 2014

Údaje platné ke dni: 30. listopadu 2015 05:10 1/1



SDH Psáry

Členská základna

Jméno Datum narození Evidenční číslo Datum vstupu
Adámek Zdeněk 32100460001 01.01.1977
Adámek Martin 32100460059 01.01.1997
Adámek Jiří 32100460068 01.01.2001
AclámkováAdéla . 32100460155 01.09.2015
Barták Zdeněk 32100460002 01.01.1974
Barták Jiří Í 32100460056 01.01.1994
BaytákováAlena . 32100460032 01.01.1989
Baxa Radek 32100460057 01.01.1994
Baxová Gabriela 32100460107 18.04.2008

‘Bifarale Davide 32100460160 01.09.2015
Bumbala Daniel . . 32100460142 14.03.2014

~‚CrkvaJosef L 32100460044 01.01.1989 ..2t44

Crkvová Blanka 32100460045 01.01.1989
Dubay Radek .32100460079 01.01.2003
DubayováJana ! 32100460070 01.01.2002

I Fárek Lukáš . ‘V 32100460158 07.10.2015
. FejkováNikola 32100460166 01.09.2015

Guban Jan . . 32100460148 19.09.2014
Harenčák Květoslav . . 32100460080 01.01.2003
Harenčáková Kateřina .. . 32100460092 01.01.2006
Herančáková Barbora 32100460101 01.01.2007
Hanek Jan ‘ 32100460100 01.04.2007

~ HonekKryštof .. 32100460162 01.09.2015
HonkováPetra . 32100460118 24.01.2009

I HonkováAgáta ‘ 32100460163 01.09.2015
Hrábek Jiří . 32100460121 02.03.2012
Hraško Petr ‘ 32100460115 01.01.2009
HnzškaPetr : . 32100460075 01.06.2002
Hruška Jaroslav 32100460008 01.01.1974
HruškaMilan . . ‚ ‚ . 32100460009 01.01.1990
KalbáčJakub 32100460086 01.01.2005
Komárková Naděžda 32100460034 01.01.1989
KozákFilip 32100460169 01.09.2015

‘ Kozáková Edita ) «,. 32100460156 07.10.2015
KrejčováMarkéta . 32100460114 09.04.2009
KropáčkováDana ~‘ . ...~‚i‘ 32100460117 24.01.2009
Kroupa Michal ‘ 32100460139 01.09.2013
Kříž Jiří 32100460014 01.01.1959
KřížováPetra ‘ . 32100460111 18.04.2008
Křížová Zuzana 32100460065 01.01.2001
KřížováMichaela ‘ 32100460119 01.01.2010
LedinskýPavel 32100460113 01.01.2008
LorencováKristýna . . ~.‘ 32100460127 09.05.2012
Malecek Michal 32100460140 01.11.2013



Jméno Datum narození Evidenční číslo Datum vstupu
Márovec Lukáš . 32100460159 01.09.2015
MendováJitlca I 32100460135 02.05.2013
Motyčková Ilona 32100460141 14.03.2014

• Nedelka Emil . 32100460170 21.10.2015
Nezmar Filip 32100460149 19.09.2014
OtrubaPavel 32100460019 01.01.1974
Otruba Pavel ‘1 32100460077 01.06.2002
PánekDomii~ik . 32100460147 01.04.2014
PodolskáEva . 32100460144 14.03.2014
ProcházkaAdam 32100460154 01.09.2015

• PřibylJakub 32100460167 01.09.2015
‚~ Přibyl Jan .‚ ‚. 32100460168 01.09.2015

Rácz Josef ‘ 32100460022 01.01.1986
Ráczová Lucie F 32100460138 01.09.2013
Rusek Libor 32100460134 19.04.2013
RýdlMartin 32100460133 19.04.2013
Rípová Kristýna F 32100460146 25.01.2014

‘? SklenářJan ~ ‘ 32100460151 01.09.2015

• Sklenář Tomáš . 32100460152 01.09.2015
Skřivan Martin ‚ .. 32100460053 01.01.1994
Skřivan Zdeněk ‚ 32100460061 01.01.1997

‘ Skřivan Dominik ‚ 32100460153 01.09.2015
Skřivanová Marcela 32100460038 01.01.1987
Skřivanová Irena ‚ 32100460049 01.01.1993
Smolík Roman ‚ 32100460104 01.01.2007
Smolíková Dana . 32100460103 01.01.2007

• SoukupováTereza 32100460161 01.09.2015
Serák Jaroslav 32100460025 01.01.1986

* SikýřRadim ‘ 32100460150 01.09.2015
Simeček Antonín . 32100460024 01.01.1974
Simek Pavel ‘ - 32100460106 01.01.2007
Sinorová Jitka I 32100460124 02.05.2012

~ Slechta Maxmilián ‚ . 32100440157 01.09.2015
SmerglFilip ‚ In ~n‘z 32100460143 13.03.2014

‘ Smergi Václav 32100460164 01.09.2015
Solcová Daniela . 32100460085 01.01.2005
Sůra Pavel - ‚ 32100460087 01.01.2005
Sůrová Eva ‚ ‘ 32100460039 01.01.1987
Svejdová Tereza 32100460066 01.01.2001
Tačnerová Zuzana 32100460102 01.01.2007
Uher Jaroslav ‘ ..~‘ 32100460063 01.01.1999
Urbánková Sárka 32100460126 02.05.2012

• Vaverka Matěj 32100460089 01.01.2005
Vaverkapetr . ‘ 32100460051 . 01.01.1994
Vaverková Monika 32100460062 01.01.1999
Větrovcová Markéta -~ 32100460122 02.05.2012
Vitoch Václav 32100460026 01.01.1988
VlasákPetr ... . ‘ 32100460131 19.04.2013

~ Vondra Jakub J „“ .‘.:n7 32100460094 01.01.2006



Jméno Datum narození Evidenční číslo Datum vstupu
Ing. Vondráček Ivo . 32100460071 01.01.2002

‘ VránaTomáš 32100460165 01.09.2015
Zeithaml Vladislav :.. 32100460028 01.01.1977
Zeithaml Jan 32100460058 01.01.1994
Zeithamlová Miluše 32100460042 01.01.1985
Zeithamlová Květa .! 32100460069 01.01.2002
Zouzal Petr . t . 32100460083 01.01.2003



Obecní úřad Psáry

30 11 2015
Či.: ou
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Vážené dámy, pánové, přítomní hosté, hasiči, příznivci,
dovolte mi, abych Vás jménem svým i jménem celého výboru Sboru
dobrovolných hasičů Psáry přivítal na výroční Valné hromadě.
Dříve než přistoupím k vlastnímu seznámení se zprávou za rok 2014,
chtěl bych Vám do roku 2015, popřát hodně zdraví, štěstí, spokojenosti
a hlavně klid a pohodu.

V uplynulém roce jsme na poslední životní cestě nemuseli doprovodit
žádného z našich členů, což je dobře.

Ve zprávě za rok 2014 bych si Vás dovolil seznámit

. Se členskou základnou
. S majetkem sboru

. S požárními soutěžemi, školeními
. S činností výjezdové jednotky

. S brigádní činností
. S kulturní a společenskou činností

. 5 našimi sponzory
. A našimi oslavenci roku 2015
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Výzbroj a část výstroje je uložena v hasičské zbrojnici, kterou máme
v bezplatném pronájmu od Obecního úřadu.
V majetku sboru jsou jednak vycházkové stejnokroje a pro praktická
cvičení a požární zásahy pracovní úbory. Na vylepšování a dolaďování
výstroje je pamatováno každým rokem. I v loňském roce jsme
doplňovali jednak ošacení členů a dále také výzbroj. Byly dokoupeny
vycházkové stejnokroje a hasičská výzbroj — 2 x broďák, velké a malé
kalové čerpadlo, kompresor. Sbor dále eviduje motorovou řetězovou
pilu, plovoucí čerpadlo AQVA FAST, elektrocentrálu HERKULES,
čtyřdílný nastavovací žebřík, kapesní vysílačky ICON, auto vysílačku,
svolávací jednotku Kango, velkokapacitní čerpadlo SUBARU.
K ohlašování požárů slouží funkční hasičská siréna.
S Obecním úřadem byla v roce 2005 sepsána smlouva o převodu
majetku na náš Sbor.
Majetek sboru je pojištěn — živelná rizika + budova — 945 Kč/ rok
Movité věci -- 175 Kč
Odcizení -- 475 Kč

Inventura majetku provedli členové výboru SDH — Kříž Jiří, Zeithaml
Vladislav, Honek Jan a předseda revizní komise paní Zuzana Křížová,
dne 4.1.2015
Majetek movité věci 500.000,-Kč
Budova — 2,700.000,-Kč

Nyni rtů dovolte pár slov k Čhrnosb sboru.
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Během roku 2014 se nám podařilo doplnit a stmelit výjezdovou
jednotku, která svoji provozuschopnost prokázala jak jinak než při
přívalových deštích, které stíhaly obec Psáry od dubna do srpna.
V

Clenové výjezdové jednotky:

Jan Honek - velitel, Jiří Hrábek - strojník, Jiří Barták, Dubay Radek, Kříž
Jiří, Otruba Pavel ml., Jana Dubayová, Martin Skřivan, Filip Smergl

Vtaovz
. 17.2. mytí silnice
. 27.3. vyprošťování padlého semaforu z rokle v Jílovských lesích
. 20.5.zasypání vyteklých tekutin — olej, benzin, ulice Psárská
. 23.5. práce s přívalovým deštěm
. 22.6.prasklý vodovod Sportovní
. 21.7. práce s přívalovým deštěm
. 28.7. práce s přívalovým deštěm
. 3.8. práce s přívalovým deštěm
. 15.8. práce s přívalovým deštěm
. 1.9. požár TRAFO Stědřík
. 11.a 14.10. čištění kanalizace Na Vápence
. 17.12. cvičení sklad Explosive Psáry

Naopak v období sucha jsme zalévali stromky a občanům vozili vodu.

A
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Zástupci z řad výboru se v průběhu roku zúčastňovali:
. 12.12. schůze okrsku v Jílovém u Prahy
. 21.3. schůze okrsku v Jílovém u Prahy
. 9.5. schůze okrsku v Jílovém u Prahy

2.8. účast na 100. Výročí založení SDH v Kamenném Újezdci
. 20.9. den hasičů okresu v Jílovém
. 11.11. schůze starostů v Praze Michli

Dále byla pořádána pravidelná školení výjezdové jednotky pod vedením
Jana Honka

—

V loňském roce byla brigádní činnost zaměřena na dokončení
venkovních i vnitřních úprav hasičské zbrojnice a údržbu techniky

Provedené práce:
. Kompletní úklid hasičské zbrojnice — 3 x v roce

Úklid kolem hasičské zbrojnice — posekání trávy, položení fólie,
zhotovení chodníků z křemeliny

. zhotovení vývěsní nástěnky — Pavel Otruba

. montáž, zasklenění vývěsní nástěnky — Kříž Jiří
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Dovolte, abych všem za jejich bezplatnou pomoc poděkoval, protože
bez této činnosti bychom neměli tak krásnou a poměrně prostornou
hasičskou zbrojnici.

AKUL

Společenskou a kulturní činnost uskutečňujeme ve spolupráci s dalšími
místními spolky — především sportovci SK RAPID Psáry a tenisty I .LTC
Psáry.
Jako každým rokem se členové SDH účastnili akcí, které byly zejména
určené dětem

Pálení čarodějnic — pro děti byly zdarma opečeny vuřty a podáno
pití, které sponzorovala místní hospoda

Členové výjezdové jednotky zajišťovali dohled u vatry na Vápence. Pro
malé děti bylo připraveno dřevo na oheň. Účast cca 42dětí

. V hojném počtu se naši členové zúčastnili masopustního reje, kde
zabezpečovali bezpečnost aktérů formou spolupráce s Policií při
řízení dopravy. Někteří členové si sami okusili slasti a strasti
účasti v masopustním reji. Celou akci doprovázela Modrá kapela a
jen velmi silní jedinci dorazili do cíle, kde pokračovali masopustní
zábavou, kde zahrála kapela Alegro. Letošní masopust se
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. 18.října. se členové sboru podíleli na pořádání posvícení.
Zajišťovali bezpečnost při hrátkách dětí ve skákacím hradu, při
houpání na houpačkách. Opět byly zajištěny stánky, malování na
obličej — sponzoroval Obecní úřad.

. Hasičské zabezpečení při slavnosti Psáry Fest pořádané v Modré
Laguně

. 22.-24.8. pro naše mladé hasiče byl uspořádán pochod se
stanováním — Posázavská stezka — 14 dětí

. 30.8. opět se naši mladí zapojili do branného závodu ‚ který
proběhl Na Vápence v Psárech — 20 disciplín, 20 dětí. Houbaři se
divili, co to běhá Po lesích a co lze v lese nalézt.

. 1.11. účast na soutěži dětí v Cholupicích

. 2.8. naši mladí vyrazili na soutěž l.kola Plamen do Lhoty u Dolních
Břežan. Samozřejmě je okouknout co je čeká. 11 dětí

. 19.6. ukázka hasičské techniky pro MŠ a Domeček

Zde mi dovolte, abych se zmínil o skutečnosti, že pan Honek
prostřednictvím webových stránek a své manželky oslovil rodiče a
pozval je na poznávací schůzku, kde je seznámil s činností mladých
hasičů. Myšlenka krásná a realizace se též povedla. Mladí hasiči jsou
na světě a již se pravidelně schází a konají pod vedením pana Honka,
Petry Honkové a slečny Větrovcové různé aktivity, o kterých již byla
zmínka.

Pro členy a příznivce sboru bylo v prosinci zrealizováno hasičské
grilování, kde došlo ke zpracování posledních zbytků masa ze
zabíječky.
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pan Petr Vaverka
pan Jiří Hladík
pan Martin Zela — automechanik
pan Jaroslav Uher
pan Antonín Keller
pan František Kropáček
pan Zdeněk Balouš
pan Pavel Kuka
a všichni, kteří se podíleli na všech činnostech sboru, jak aktivní pomocí
nebo materiálně finanční pomocí. Všem moc děkujeme.

..

Na závěr bych chtěl popřát našim oslavencům
panu Jaroslavu Uhrovi 80 let
panu ing. Vladimíru Krčmářovi 70 let
panu Františkovi Hrábkovi 70 let
paní Naděždě Kadeřábkové 70 let
paní Květě Novákové 70 let
panu Josefu Vineckému 60 let
panu Jiřímu Zouzalovi 60 let
panu Zdeňkovi Bartákovi 60 let
panu Vladislavu Zeithamlovi 60 let
panu Zdeňkovi Skřivanovi 60 let
panu Jaroslavu Nolčovi 60 let
panu Vladimíru Hrubému 50 let

Děkuji za Vaši shovívavost a ochotu mě vyslechnout



Zpráva kontrolní a revizní rady SBIl Psán pro výroční valnou

hromadu

Za období: ROK 2014

Vážení členové, členky sboru!

Z pověření kontrolní a revizní rady 8DM Psáry předkládám dnešnímu
jednání zprávu o výsledcích kontrolní činnosti v uplynulém období.

Kontrolní a revizní rada pracovala ve složení Zuzana Křížová - předseda,
Jana Dubayová a Kateřina Harenčáková — členové a během roku se sešla
4krát, provedla 4krát kontrolní činnost a revizi pokladny.

Stav pokladny ke dni 1.1.2014 ..5lOKč a účtu 187 383,90 Kč, při provedené
fyzické kontrole dne 4.1.2015 odpovídá částkám uváděným ve finančním
deníku.

Čerpání rozpočtu sboru v roce 2014 odpovídá schváleným záměrům jak
oblasti příjmové, tak i výdajové.

Evidence členské základny je řádně vedena, sbor má 79 členů, z toho 47
mužů a žen 32.

Členské příspěvky v částce 14 950 Kč byly řádně odvedeny okresnímu
sdružení.

Výbor pracuje v 9 členném složení. Během roku se sešel l4krát. Stejně tak
byla splněna usnesení výroční valné hromady, vyřízení připomínek,
stížností a námětů.

Sbor má inventárně veden majetek v částce 949 196,25 Kč. O majetek je
řádně pečováno.

Kontrolní a revizní rada doporučuje schválit hospodaření sboru za rok
2014 jako řádně bez připomínek.


