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Výroční zpráva Spolku HATASPO za rok 2017
Výroční zpráva je zpracována za období počínající dnem 1. ledna 2017 a
končící dnem 31. prosince 2017 na základě vyhodnocení činnosti Spolku
HATASPO a jeho jednotlivá ustanovení byla předmětem jednání Valné hromady
konané dne 10. 1. 2018.
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1. Obecné informace o organizaci
Název účetní jednotky:
Spolek HATASPO
Sídlo:
Bezejmená 140, 783 75 Dub nad Moravou
IČ:
05371635
Právní forma:
spolek
Spisová značka:
L 15314 vedená u Městského soudu v Praze
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2. Hlavní a vedlejší činnost
2.1. Cíl a základní podmínky činnosti
Spolek je dobrovolným, nevládním, neziskovým svazkem občanů, v němž se
spolčili zastánci rozvoje a podpory hasičského sportu, vzdělávání a výchovy dětí
i dospělých, pořádání akcí na podporu rozvoje spolku především za účelem
využití volného času (tábory, soustředění, výlety, jednodenní akce, vícedenní
akce), zvýšení popularity hasičského sportu a k obecně prospěšné činnosti v
oblasti požární ochrany a jejich dalších odvětvích jak v ČR, tak v zahraničí.
2.2. Podstata, předmět a hlavní okruhy (zaměření) činnosti
Účelem činnosti spolku je podpora a rozvoj hasičského sportu ve všech
oblastech (sport, vzdělávání, výchova). Posláním spolku je zejména:
a) Komunikace a spolupráce s orgány veřejné správy, podnikatelským
sektorem, dalšími neziskovými organizacemi a jinými subjekty
b) Navazování partnerství, členství a spolupráce s jinými spolky či
sdruženími
c) Získávání finančních prostředků na činnost a na podporu spolku
d) Vzdělávací a volnočasové aktivity
e) Propagace spolku, zejména organizováním cílených propagačních akcí –
konferencí, seminářů, workshopů, výstav, prezentací apod.
f) Publikační a poradenská činnost
g) Participace na vytváření koncepcí a strategií
h) Poskytování odborného i organizačního zázemí, především členům
spolku.
i) Podpora a navazování spolupráce s hasičskými sdruženími a
organizacemi, spolky s podobným zaměřením a vytváření podmínek pro
vzájemnou spolupráci jak v ČR, tak v zahraničí
j) Spolupráce s partnery a uzavírání smluv, například o spolupráci a
partnerství, vzájemné pomoci či podpoře.
Svojí aktivní činností a pravidelnou propagací v Dubském zpravodaji a na FB
pomáháme rozšiřovat povědomí o prospěšnosti sportu zejména v oblasti jeho
vlivu na zdraví. Propagace činnosti i rozdávání náborových letáků se nám
osvědčilo a naše řady se na podzim opět rozšířili.
Spolek HATASPO vznikl na základě delší spolupráce a následně potřeby
partnerské organizace dobrovolných hasičů z Opole - OSP Goslawice a města
Opole mít spolehlivého a schopného partnera z našeho regionu. Následně jsme
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v rámci partnerství a projektu podpořeného z EU na polské straně s městem
Opole realizovali v květnu 2017 velmi vydařený dvoudenní zájezd 40 osob
včetně dobrovolných i profesionálních hasičů včetně dětí na Mistrovství světa v
hasičské disciplíně FCC v Opoli spojené s oslavami 800. let výročí od založení
města Opole a vytvořili tak za ČR první štafetu FCC v této disciplíně. Více na
http://firetvcz.rajce.idnes.cz/FCC_Opole_2017/
Již v r. 2016 jsme požádali o dotaci z Euroregionu Praděd na realizaci
zahraničního mezinárodního tábora s polskými hasiči. Tábor byl 85% podpořen,
realizace v r. 2017 byla úspěšná, v současné době probíhá závěrečná fáze
doúčtování tábora. V r. 2017 jsme opět požádali o dotaci a opět nám bylo
sděleno, že s mezinárodní aktivitou můžeme a máme pokračovat. Jednak na
těchto výměnných akcích se mezi sebou poznávají děti i dospělí, vytváří se další
prostor pro vzájemná budoucí přátelství a možnosti trvalejších vztahů. Díky
těmto všem aktivitám se naše členská základna rozrostla celkem v roce 2017
nejen o dubské občany, ale máme celkem 60 členů, z toho do 15 let 30 dětí, do
18 let 15 dětí a dospělých 15.
Cílem je práce s dětmi a mládeží, budovat v nich základy a pozitivní vztah ke
sportu a pohybu obecně včetně dalších sportovních dovedností, vychovávat je
k všestrannému pohybu a obecné zdravé zdatnosti jako prevence proti obezitě
a počítačům. Více o naší činnosti od našeho vzniku si můžete prohlédnout na
https://www.facebook.com/Spolek-HATASPO
V r. 2017 jsme se staly také členy MAS Hanácké Království, zapojily jsme se
aktivně do přípravy projektu rovněž podpořeného EU - Příměstské tábory MAS
HK. Proto letos budeme v naší obci realizovat kromě mezinárodního tábora i
letní příměstský tábor pro děti od 5 let do 5. tř., který snad aspoň trochu
odlehčí pracujících rodičům o letních prázdninách. Dále chceme nastavit
pravidelnou a vzájemnou spolupráci s naší obcí a pomoci tak i díky naší činnosti
Spolku HATASPO rozšiřovat vzájemné povědomí na sportovních akcích o naší
obci jak u nás v regionu, kraji a v ČR nebo v zahraničí. Rovněž jsme nakloněni
jakékoliv další jiné spolupráci s obcí, občany či jinými spolky, což ostatně
vyplývá z našich stanov.
3) Struktura organizace
Nejvyšším orgánem Spolku HATASPO je členská schůze.
Statutárním orgánem je Mgr. Marcela Vystrčilová, předsedkyně spolku.
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4) Členská základna
Spolek HATASPO evidoval na konci sledovaného období 60 členů v následující
struktuře:
Děti
Mládež
Dospělí
(do 15 let)
(od 15 do 18 let)
(nad 18 let)
Z toho aktivní sportovci*

30

15

Ostatní

10
5

5) Hospodaření spolku
Spolek HATASPO v průběhu roku financoval svoji činnost zejména z členských
příspěvků, dotací z rozpočtů místní samosprávy a státních dotací či vlastní
dobrovolnou aktivitou i vloženými vlastními prostředky kvůli evropským
táborům.
Spolek účtuje v jednoduchém účetnictví. Podrobnější informace o hospodaření
organizace ve sledovaném období jsou uvedeny v přílohách této výroční zprávy:
Příloha č. 1 – Přehled o majetku a závazcích k 31. 12. 2017
Příloha č. 2 – Přehled o příjmech a výdajích k 31. 12. 2017
Sestavil
Dne

Mgr. Marcela Vystrčilová
31. 12. 2017
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