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1. Úvodní slovo
Vážení a milí přátelé,
rok 2013 se do naší paměti nepochybně vryje jako rok v rámci, kterého
se podařilo organizačně i společensky připravit jednu z největších akcí
zaměřených na dobrovolné hasiče a veřejnost, kterou je anketa Dobrovolní
hasiči roku.
Snahou našeho občanského sdružení v roce 2013 bylo, zajištění aktivit,
které jsou definovány ve stanovách sdružení. Jedná se především o plynulé
pokračování projektu Dobrovolní hasiči roku, který byl v předchozích letech
pořádán některými stávajícími členy našeho sdružení, a o propagaci vedoucí
k posílení prestiže a obecného povědomí spojeného s hasičskou činností.
Regionem naše působení je celá Česká republika. S ohledem na
dlouhodobost a náročnost našich předsevzatých cílů a omezené množství
finančních prostředků bylo zapotřebí dodržovat maximální efektivitu při jejich
čerpání, přehlednost a transparentnost.
Velmi si vážíme podpory, kterou společně s námi poskytují všichni
sponzoři, dárci a dobrovolní spolupracovníci, která přispívá k dosažení
našeho poslání.
S úctou

Ing. Jiří Bezděk
prezident sdružení
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2. Základní údaje o sdružení
Sdružení Svatého Floriána - Dobrovolní hasiči roku, občanské sdružení, je
registrováno u Ministerstva vnitra, pod č.j. VS/1-1/93922/13-R dne 17. 07.
2013
Sídlo:

Zubatého 1
614 00 Brno

IČ:
Číslo účtu:
E-mail:

01905872
261103710/0300
info@sf-dhr.cz

Počet členů sdružení k 31. 12. 2013 byl 6.

3. Statutární orgán
V souladu s platnými právními předpisy a stanovami sdružení Svatý
Florián - Dobrovolní hasiči roku, o. s., je jeho nejvyšším orgánem:
-

Valná hromada členů občanského sdružení

Valná hromada je nejvyšším orgánem sdružení Svatý Florián - Dobrovolní
hasiči roku, a.s., který rozhoduje o zásadních otázkách, týkajících se
koncepce strategie a činnosti sdružení.
Výkonným orgánem sdružení je Výkonný výbor, který řídí činnost
sdružení v období mezi zasedáním valných hromad.
Na základě platných stanov je oprávněný za sdružení samostatně jednat
a činit všechny právní úkony jeho prezident nebo jednatel.

Prezident sdružení:

Jednatel sdružení:

Ing. Jiří Bezděk
Sádky 372
664 43 Želešice
T: 606 644 732
E: prezident@sf-dhr.cz

Ing. Václav Špéra
Díly 1202
696 11 Mutěnice
T: 724 180 100
E: jednatel@sf-dhr.cz
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4. Poslání občanského sdružení
Posláním sdružení Svatý Florián - Dobrovolní hasiči roku, o. s., je
příprava, zajištění a realizace projektu „Dobrovolní hasiči roku“, jehož
cílem je najít a prezentovat nelepší jednotky a sbory dobrovolných hasičů
za provedené zásahy a činnost v daném období. Součástí tohoto poslání
je propagace samotné existence a činnosti dobrovolných hasičů. Za
tímto účelem sdružení navazuje vztahy s potencionálními partnery akce
a zajišťuje finanční prostředky, které jsou kromě pokrytí nákladů na
realizaci projektu použity, a to zejména jako finanční dary pro vítěze
ankety.
Sdružení se zapojením veřejnosti do finálové části projektu, ve kterém
hlasuje o pořadí umístění přihlášených jednotek a sborů, podílí se na
rozvoji dobrých vztahů mezi hasičskou a laickou veřejností. Posiluje
pozitivní vnímání poslání profesionálních i dobrovolných hasičů.
Srozumitelnou a praktickou formou seznamuje veřejnost s rozsahem
jejich práce a jejich důležitosti.
K naplnění svého poslání využívá výhradně zákonných možností
a způsobů poutající zájem cílové skupiny, kterou tvoří široké spektrum
veřejnosti (zejména dospělí).
Působení politických stran nebo prosazování jejich vlivu v rámci sdružení
je na základě stanov sdružení zásadně nepřípustné. Organizace má
charakter nepolitického kulturně společenského sdružení, které považuje
za své právo a povinnost podílet se aktivně na veřejném životě.
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5. Akce pořádané občanským sdružením
Dobrovolní hasiči roku
Sdružení bylo založeno v průběhu roku 2013 na základě rozhodnutí o
zastřešení organizace projektu „Dobrovolní hasiči roku“, které bylo
v průběhu prvních tří ročníků zajišťováno prostřednictvím dobrovolné
činnosti jednotlivých fyzických osob, které jsou členy našeho sdružení.
V rámci jednoho ročníku je oceněno 15 jednotek a 15 sborů
dobrovolných hasičů z přihlášených subjektů na základě odborného
posouzení a veřejného hlasování. Působnost projektu je po celé České
republice.
Sdružení se již v roce 2013 podílelo na úspěšném završení soutěž
Dobrovolní hasiči roku 2013, získalo podporu významných partnerů z řad
komerčních subjektů a zahájilo přípravy ročníku následujícího. Občanské
sdružení je právnickým subjektem, který bude pokračovat v této činnosti
s ohledem na jeho dlouhodobý přínos a společenský význam.

Propagace činnosti dobrovolných hasičů
V rámci své činnosti se podařilo navázat spolupráci s televizními i
tištěnými médii, kteří informovali o projektu Dobrovolní hasiči roku formou
zpráv o jednotlivých aktivitách jednotek a účastí zástupců sdružení
v diskusních pořadech České televize. Byl tak naplňován druhý cíl
poslání občanského sdružení, na který v následujícím období
kontinuálně navážeme.
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6. Finanční zdroje
Hospodaření občanského sdružení
Sdružení vede účetnictví v rozsahu a způsobem stanoveným zvláštním
zákonem (zákon č. 563/1191 Sb. – Zákon o účetnictví, nebo jeho novel).
Zdrojem majetku jsou zejména příspěvky členů, dobrovolné příspěvky,
dotace, finanční dary, příjmy z vlastní hospodářské činnosti.

Složení příjmů 2013

Příjmy a náklady 2013

50%
1%

9%
41%

50%

49%

hospodářská činnost
dotace
členské příspěvky

příjmy v roce 2013
náklady v roce
2013
zůstatek

Veškeré nakládání s finančními prostředky probíhá v souladu s platnými
právními předpisy.
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7. Zpráva kontrolní komise
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8. Poděkování dárcům v roce 2012

Svatý Florián - Dobrovolní hasiči roku, o. s., občanské sdružení,
děkuje všem, kteří fyzicky nebo formou záštit a finančních
prostředků podpořily aktivity sdružení a umožnily tak úspěšné
splnění všech jeho výše uvedených úkolů a cílů.

Jmenovitě děkujeme:
Generálnímu ředitelství HZS ČR
Ministerstvu pro místní rozvoj

S upřímným poděkováním
Ing. Jiří Bezděk
prezident sdružení
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9. Výhled do budoucna
Sdružení Svatý Florián – Dobrovolní hasiči roku, občanské sdružení,
bude i nadále naplňovat svá poslání se stejným zaměřením, jako tomu
bylo v roce 2013 a v rozsahu jaké mu umožní jeho personální a finanční
zdroje.
Stěžejní akcí bude anketa Dobrovolní hasiči roku, pro kterou má
sdružení udělenu záštitu generálního ředitele HZS ČR brig. gen.
Ing. Drahoslava Ryby a záštitu náměstka generálního ředitele HZS ČR
pro prevenci a CNP brig. gen. Ing. Miloše Svobody.
V roce 2014 předpokládáme přejmenování občanského sdružení na
zapsaný spolek, jak nařizuje nový občanský zákoník.
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10. Čestné prohlášení

Prohlašuji na svou čest, že všechny výše uvedené údaje jsou pravdivé
a věrně popisují všechny důležité skutečnosti a aktivity Sdružení přátel
svatého Floriána, občanského sdružení, které se udály v průběhu roku 2012.

V Brně dne 12. ledna 2013

Ing. Jiří Bezděk
prezident sdružení
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