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Výroční zpráva Spolku HATASPO za rok 2018
Výroční zpráva je zpracována za období počínající dnem 1. ledna 2018 a
končící dnem 31. prosince 2018 na základě vyhodnocení činnosti Spolku
HATASPO a jeho jednotlivá ustanovení byla předmětem jednání Valné hromady
konané dne 15. 1. 2019.
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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.
I když se řadíme mezi mladé spolky v naší obci, je naše činnost velice bohatá a
různorodá. Tréninky dětí a mládeže od 4-18 let zaměřené na základy atletické
průpravy a hasičský sport probíhají pravidelně po celý rok. Děti se předvedly
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v únoru v Šantovce v Olomouci, kde nás pozvali na veřejnou akci profesionální
hasiči z Olomouce a naposledy jste mohli shlédnout obratnost našich
nejmenších na kácení máje v Bolelouci, kde předvedly něco málo z hasičských
disciplín. V dubnu jsme se zapojili v naší obci do akce Ukliďme Česko, v květnu
jsme zrealizovali pro veřejnost Český den proti rakovině aneb akce „žlutý
kvítek“ prodali jsme celkem 100ks kytiček a vybrali tak na výzkum a vývoj boje
proti rakovině tlustého střeva v naší obci a okolí celkem 2366,-. Patří Vám všem
velké díky! Na příští rok slibujeme, že počet kytiček navýšíme a zajistíme prodej
kvítku i v okolních vesnicích Tučapy a Bolelouc.
V červenci jsme opět zrealizovali další Mezinárodní letní hasičský tábor
s názvem „Zachraňujme společně!“ II. část podpořený z dotací Euroregionu
Praděd cca pro 100 dětí z celé ČR a Polska v Jánských koupelích na hasičské
škole. I díky dotaci Olomouckého kraje jsme mohli během 11 denního pobytu
uskutečnit i celodenní výlet do Aragonitových jeskyní v Teplicích a na hrad
Helfštýn a ukázat tak našim kamarádům hasičům z Polska naše krásné a
zajímavé památky v našem kraji. Ve spolupráci s MAS Hanácké Království –
jsme se jako členové aktivně ihned zapojili do I. ročníku realizace příměstských
táborů pro děti, které mají odlehčit především pracujícím rodičům v době
letních prázdnin v obci a okolí. Všech 20 dětí si to s vedoucími užili i díky
krásnému počasí a sportovnímu vybavení pořízené z dotace MAS HK.
Následující dva roky budou příměstské tábory opět pokračovat. Díky členským
příspěvkům a dotace z městyse Dub jsme mohli zajistit malé vybavení pro děti
na trénování, které nám zatím chybělo. Více informací o naší činnosti najdete
na
https://www.facebook.com/Spolek-HATASPO,
fotky
z akcí
na
https://tabor2010.rajce.idnes.cz/.
V září jsme uspořádaly ve spolupráci s SDH Klopotovice dvoje závody pro mladé
hasiče a dorost a v prosinci jsme se podíleli na prodeji rybí polévky během
adventního víkendu v obci. Přes zimní období jsme s dětmi a dorostem pilně
trénovali v místní tělocvičně a účastnili se několika štafetových závodů v halách
či uzlovacích soutěží – Ledeč nad Sázavou, Ostrava, Brno, Třebíč, Tovačov,
Rataje, Hlubočky atd.
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 67 členů v následující
struktuře:

Z toho aktivní
sportovci

Děti
(do 15 let)

Mládež
(od 15 do 18 let)

Dospělí
(od 18 do 23 let)

Dospělí
(od 23 let)

32

9

3

12

Ostatní

11

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. 2018
Příloha č. 2 – Přehled o příjmech a výdajích k 31. 12. 2018
Sestavil
Dne

Mgr. Marcela Vystrčilová
31. 12. 2018
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