Dotační titul: Dotace na činnost, akce a projekty hasičů (fyzických osob), spolků a pobočných spolků hasičů Olomouckého kraje 2016
Přehled schválených dotací - I.etapa
Schváleno Radou Olomouckého kraje usnesením č. UR/92/54/2016 ze dne 23. 3. 2016

Poř.
číslo

1

2

3

4

Název akce/projektu
Žadatel

SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů
Hrochov
Pobočný spolek
62860178
Hrochov 25
79845
Lipová
SHČMS - Sbor dobrovolných hasičů Nová
Dědina
Pobočný spolek
69210543
Masarykovo náměstí 1
78391
Uničov
SH ČMS-Sbor dobrovolných hasičů
Medlov
Pobočný spolek
75126192
Medlov 194
78391
Medlov
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů
Bohdíkov
Pobočný spolek

65496451
Bohdíkov 163

Popis akce/projektu
Účel použití dotace na akci/projekt a jeho cíl
Soutěž mladých hasičů –„Hrochovská stodňa“ 2. 7. 2016
Na akce a projekty spolku hasičů Olomouckého kraje
Dotace bude použita na nákup cen a diplomů do soutěže, zajištění pitného režimu při soutěži, pořízení
materiálu na technické zabezpečení soutěže.

Termín akce/
realizace
projektu

Návrh

07/2016

7 000

04/2016, 08/2016

15 000

06/2016, 07/2016

10 000

06/2016

10 000

Oslava 70. výročí založení sboru 2. 4. 2016, Pohárová soutěž SDH muži, ženy v požárním sportu k 70.
výročí založení sboru 20. 8. 2016
Na akce a projekty hasičů (fyzických osob), spolků a pobočných spolků hasičů Olomouckého kraje
Dotace bude použita na nákup pohonných hmot k zajištění akcí, pořízení propagačních předmětů,
pozvánek, na nákup cen do soutěže, zajištění pitného režimu při soutěži, pořízení a výlep plakátů,
pronájem toalet a pronájem prostor na konání akcí.
Soutěže v požárním sportu: 4. 6. 2016 TFC, 23. 7. 2016 Memoriál Libora Válka
Na akce a projekty hasičů, spolků a pobočných spolků hasičů Olomouckého kraje.
Dotace bude použita na pořízení pohárů a cen do soutěží a materiálně technické zabezpečení soutěží.

Oslavy 130. výročí založení sboru dobrovolných hasičů Bohdíkov 18. 6. 2016
Cílem akce je představení a propagace aktivit Sboru dobrovolných hasičů v Bohdíkově. Cílem je
připravit pro obyvatele a návštěvníky kulturně-společenskou akci s hasičskou tématikou a přilákat k
práci ve sboru nové členy.
Dotace bude použita na grafickou přípravu a tisk pozvánek, plakátů a brožury, ozvučení akce, nákup
PHM pro přepravu exponátů na výstavu a zajištění potřeb pro realizaci akce - výzdoba.

4

Poř.
číslo

Žadatel

5

78964
Bohdíkov
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů
Kelčice
Pobočný spolek

6

7

8

9

62860241
Kelčice 31
79808
Vranovice-Kelčice
Asociace požárního sportu, spolek
Spolek

22850350
Kolšov 37
78821
Kolšov
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů
Víceměřice
Pobočný spolek
65762053
Víceměřice 32
79826
Víceměřice
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů v
Opatovicích
Pobočný spolek

65920511
Hlavní 149
75356
Opatovice
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů
Hrabová
Pobočný spolek
64094448
Hrabová 112
78901
Hrabová

Dotace bude použita na grafickou přípravu a tisk pozvánek, plakátů a brožury, ozvučení akce, nákup
akce/projektu
PHM pro přepravu exponátů na výstavu Popis
a zajištění
potřeb pro realizaci akce - výzdoba.

06/2016
Termín akce/
realizace
projektu

10 000
Návrh

Pořádání tradičního hodového poháru v požárním sportu 20. 8. 2016
Akce sboru dobrovolných hasičů v Kelčicích na pořádání tradičního hodového poháru v požárním sportu
Dotace bude použita na nákup cen do soutěže.

Tréninkový kemp mládeže v požárním sportu na přelomu měsíce září a října 2016
Účelem je zajistit průběh a kvalitu tréninkového kempu pro mladé hasiče z Ol. kraje.Cílem je zvýšit
zájem mládeže o sportovní činnost(tím snížit kriminalit), rozvoj sportovních a vědomostí v oblasti
požárního sportu a ochrany obyvatel.
Dotace bude použita na pronájem víceúčelového areálu v Bludově, nákup cen do soutěže, zajištění
pitného režimu při soutěži a zajištění stravy závodníků. Asociace požárního sportu žádá o výjimku z
Pravidel SDH 2016 dle čl. III, odst. 6) na zajištění stravy závodníků v rámci konání tréninkového
kempu, kdy Rada Olomouckého kraje může tuto výjimku udělit.
Soutěž mladých hasičů v požárním útoku 3. 9. 2016
na akce a projekty hasičů, spolků a pobočných spolků hasičů Olomouckého kraje
Dotace bude použita na nákup pohárů a cen do soutěže.

08/2016

5 000

09-10/2016

7 000

09/2016

7 000

06/2016

17 000

05/2016

5 000

Opatovské hasičské soutěže pro nejmenší i ty starší a pokročilé
Dětská soutěž (22.ročník) O putovní pohár SDH Opatovice 11. 6. 2016, Hasičská soutěž (50.ročník) O
putovní pohár zastupitelstva obce Opatovice 25. 6. 2016, Výstava a prezentace hasičské techniky v
rámci soutěže 25. 6. 2016
Dotace bude použita na pořízení plakátů, pozvánek, diplomů, materiálně-technické zabezpečení akce
(pronájem ozvučení, velkého stanu, časomíry), pronájem areálu včetně jeho přípravy a úklidu, nákup
pohárů a cen pro vítěze v jednotlivých kategoriích, pořízení propagačních materiálů a
fotodokumentace.
Soutěž v požárním sportu VC Holba Cupu okresu Šumperk 29. 5. 2016
Účelem dotace je pokrytí nákladů spojených s pořádáním čtvrtého ročníku soutěže zařazené ve VC
Holba Cupu okresu Šumperk.
Dotace bude použita na nákup pohárů, medailí a cen pro soutěžící.

Poř.
číslo

Žadatel
Popis akce/projektu

10

11

12

13

14

SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů
Troubelice
Pobočný spolek
66181275
Troubelice 25
78383
Troubelice
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů
Újezd
Pobočný spolek
69210691
Újezd 212
78396
Újezd
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů
Bohuslavice
Pobočný spolek

IV. ročník Memoriálu Vlastimila Axmana (pohárová soutěž veteránů a noční pohárová soutěž mužů a
žen) 27. 8. 2016
Na akce a projekty hasičů, spolků a pobočných spolků hasičů Olomouckého kraje
Dotace bude použita na nákup pohárů do soutěží.

64094898
Bohuslavice 2
78972
Bohuslavice
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů
Huzová
Pobočný spolek

Dotace bude použita na nákup cen a pohárů do soutěže.

65471172
Huzová 328
79351
Huzová
Sbor dobrovolných hasičů Radslavice

Pobočný spolek

15

49558170
Na Návsi 70
75111
Radslavice
Sportovní klub při Hasičském
záchranném sboru Olomouckého kraje,
z. s.

Pohárová soutěž 10. 9. 2016, oslavy 130. výročí založení sboru 25. 6. 2016 a výstava požární techniky
25. 6. 2016
Na akce a projekty hasičů, spolků a pobočných spolků hasičů Olomouckého kraje.
Dotace bude použita na pořízení pohárů a cen do soutěže, pořízení slavnostního praporu s tyčí a
stojanem v rámci oslav a ozvučení akcí.

Termín akce/
realizace
projektu

Návrh

08/2016

5 000

06/2016, 09/2016

20 000

08/2016

5 000

08/2016

10 000

04/2016, 05/2016,
07/2016, 08/2016

22 000

celoročně

25 000

Soutěž v požárním sportu Velká cena Holba CUP Bohuslavice 28.8.2016
na akce a projekty hasičů (fyzických osob), spolků a pobočných spolků hasičů Olomouckého kraje

Oslavy 140. výročí založení sboru 20. 8. 2016
Účelem dotace je zajištění oslav 140. výročí sboru, které se budou konat 20.8.2016. U té příležitosti
bude slavnostní shromáždění od 13 hod., den otevřených dveří pro veřejnost, celé odpoledne
předvedení a ukázka techniky sboru, předání medailí.
Dotace bude použita na pronájem mobilních WC, pronájem ozvučení, propagaci a tisk propagačních
materiálů.
Uspořádání soutěží: 1.Radslavská přilba 2. 4. 2016; 2.Okrsková soutěž hasičských družstev 21. 5.
2016; 3.Soutěž hasičských stříkaček 3. 7. 2016; 4.Sportovní soutěž mladých hasičů v požárním útoku
27. 8. 2016.
Na akce a projekty hasičů (fyzických osob), spolků a pobočných spolků hasičů Olomouckého kraje
Dotace bude použita na nákup cen do soutěží, pohárů, medailí, diplomů pro soutěžící, zajištění pitného
režimu při soutěžích, propagace, propagační předměty, pronájem (areálu, mobilních toalet, párty
stanu, časomíry) a materiálně technické zajištění akcí.
Příprava reprezentace Sportovního klubu při Hasičském záchranném sboru Olomouckého kraje, z.s.

Poř.
15
číslo

Žadatel
Popis akce/projektu
Spolek
26536706
Schweitzerova 524/91
77900
Olomouc

16

17

18

19

Sbor dobrovolných hasičů Osek nad
Bečvou
Pobočný spolek
65920767
Osek nad Bečvou 394
75122
Osek nad Bečvou
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Niva
Pobočný spolek
62860577
Niva 61
79861
Niva
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů
Řídeč
Pobočný spolek
66932106
Řídeč 302
78501
Řídeč
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů
Uničov
Pobočný spolek

69210705
Šternberská 492
78391
Uničov

Na přípravu reprezentace Sportovního klubu při Hasičském záchranném sboru Olomouckého kraje, z.s.
.
Dotace bude použita na pronájem sportovišť ve výši 15.000 Kč a na zajištění reprezentace (nákup
doplňků stravy, dresů, ubytování a stravování) ve výši 10.000 Kč. Sportovní klub při HZS OK žádá o
výjimku z Pravidel SDH 2016 dle čl. III, odst. 6) na pronájem sportovišť, kdy Rada Olomouckého kraje
může tuto výjimku udělit.
Odůvodnění návrhu výše
dotace: část požadované dotace ve výši 26.000 Kč na zajištění soustředění reprezentačního družstva je
v rozporu s poskytováním dotací dle Pravidel SDH 2016.
Soutěž mladých hasičů v hasičském dvojboji "O pohár starosty SDH Osek nad Bečvou" konaná dne 19.
3. 2016
Uspořádání soutěže v hasičském dvojboji pro mladé hasiče.
Dotace bude použita na nákup pohárů a cen do soutěže, zajištění pitného režimu při soutěži a
materiálně technické zajištění akce.

Termín akce/
realizace
projektu

Návrh

celoročně

25 000

03/2016

7 000

08/2016

5 000

05/2016, 07/2016

10 000

05/2016, 08/2016

10 000

Soutěž v požárním sportu - 20. ročník „ O pohár starostky obce“ konaná dne 13. 8. 2016
Příspěvek na pořádání VC Prostějovska 2016 - Pater Cup a Hanáckou extraligu
Dotace bude použita na nákup pohárů a věcných cen pro soutěžící.

Uspořádání soutěže okrskového kola v požárním sportu 7. 5. 2016 a pohárové soutěže SDH Řídeč
2016 dne 9. 7. 2016
Uspořádání soutěže okrskového kola v požárním sportu 7. 5. 2016 a pohárové soutěže SDH Řídeč
2016 dne 9. 7. 2016
Dotace bude použita na nákup cen do soutěží, na náklady spojené s dovozem a odvozem překážek od
okrskových sborů a zajištění elektronické časomíry.
Den s hasiči aneb uničovský Florián 2016 - 7.5.2016 (prezentace požární techniky a činnosti hasičů.) a
soutěž T.F.A. „O pohár starosty města“ 27. 8. 2016 (soutěž dospělých v požárním sportu)
Den s hasiči aneb uničovský Florián 2016 - 7.5.2016 (prezentace požární techniky a činnosti hasičů.) a
soutěž T.F.A. „O pohár starosty města“ 27. 8. 2016 (soutěž dospělých v požárním sportu)
Dotace bude použita na nákup cen do soutěže, zajištění pitného režimu při soutěži, ozvučení akcí,
náklady na přípravu areálu a materiálně technické zabezpečení akcí.

Poř.
číslo

Žadatel
Popis akce/projektu

20

21

22

23

24

25

SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů
Klužínek
Pobočný spolek

Soutěž v požárním sportu pro dětská družstva "O klužínský pohár" konaná dne 16. 7. 2016

62860283
Klužínek 61
79852
Hvozd
SH ČMS-Sbor dobrovolných hasičů
Brodek u Prostějova
Pobočný spolek
62859871
Tyršova 70
79807
Brodek u Prostějova
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů
Vrchoslavice
Pobočný spolek

Dotace bude použita na nákup pohárů a medailí do soutěže.

65762118
Vrchoslavice 100
79827
Vrchoslavice
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů
Měrotín
Pobočný spolek

Termín akce/
realizace
projektu

Návrh

na akce a projekty hasičů(fyzických osob),spolků a pobočných spolků hasičů Olomouckého kraje
07/2016

7 000

07/2016

10 000

05/2016

12 000

06/2016, 08/2016

17 000

celoročně

180 000

celoročně

69 000

Oslava výročí 130 let založení SDH v Brodku u Prostějova konaná dne 2. 7. 2016
na akce a projekty hasičů, spolků a pobočných spolků Olomouckého kraje
Dotace bude použita na technické zajištění akce, zapůjčení párty stanu, ozvučení akce a tisk
propagačních materiálů.
Soutěž v požárním sportu mládeže a soutěž v požárním sportu dospělých 14. 5. 2016
Dvě soutěže pořádané sborem dobrovolných hasičů Vrchoslavice. Materiální zajištění akce. Nákup
pohárů, diplomů a propagačních předmětů.
Dotace bude použita na materiální zajištění soutěží, nákup pohárů a diplomů do soutěží, propagačních
předmětů a zajištění pitného režimu.
Memoriál Josefa Vitoula - 18.6.2016, O měrotínský pohár - soutěž mladých hasičů a veteránů 20.8.2016, Noční pohárová soutěž - 20.8.2016
Memoriál Josefa Vitoula - 18.6.2016, O měrotínský pohár - soutěž mladých hasičů a veteránů 20.8.2016, Noční pohárová soutěž - 20.8.2016
Dotace bude použita na pořízení pohárů a cen do soutěží, zajištění pitného režimu při soutěžích a
nákup pohonných hmot na zajištění průběhu soutěží.

69210462
Měrotín 19
78324
Měrotín
SH ČMS - Okresní sdružení hasičů Přerov Organizace a materiálně technické zajištění projektů činnosti příjemce a úhrada mezd a potřebných
odvodů pracovníků sekretariátu.
Pobočný spolek
Organizace a materiálně technické zajištění projektů činnosti příjemce a úhrada mezd a potřebných
odvodů pracovníků sekretariátu.
64601641
Dotace bude použita dle důvodové zprávy.
Mánesova 1347
753 31
Lipník nad Bečvou
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Organizace a materiálně technické zajištění projektů činnosti příjemce a úhrada mezd a potřebných
Okresní sdružení hasičů Šumperk
odvodů pracovníků sekretariátu

Poř.
25
číslo

Žadatel
Popis akce/projektu
Pobočný spolek

26

27

28

29

62353284
Nemocniční 265
787 01
Šumperk
SH ČMS - Okresní sdružení hasičů
Prostějov
Pobočný spolek
62859781
Wolkerova 1554/6
79601
Prostějov
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů
Loučany
Pobočný spolek
65889801
Loučany 749
78344
Loučany
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů
Hamry
Pobočný spolek
62860135
Hamry 537
79803
Plumlov
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů
Svésedlice
Pobočný spolek

30

65890230
Svésedlice 58
78354
Svésedlice
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů
Dzbel
Pobočný spolek

Na akce a projekty hasičů (fyzických osou), spolků a pobočných spolků hasičů Olomouckého
kraje.Organizace a amateriálně technické zajištění projektů činnosti OSH Šumperk a úhrada mezd a
potřebných odvodů pracovníků sekretariátu
Dotace bude použita dle důvodové zprávy.

Organizace a materiálně technické zajištění projektů činnosti příjemce a úhrada mezd a potřebných
odvodů pracovníků sekretariátu.
Organizace a materiálně technické zajištění projektů činnosti příjemce a úhrada mezd a potřebných
odvodů pracovníků sekretariátu.
Použití dotace dle důvodové zprávy.

Hasičské pohárové soutěže v Loučanech - soutěž mládeže 8. 5. 2016 a soutěž dospělých
21. 5.
2016
na akce a projekty hasičů, spolků a pobočných spolků hasičů Olomouckého kraje
Dotace bude použita na nákup pohárů, medailí a cen pro soutěžící, ozvučení akcí, nákup pohonných
hmot k zajištění akcí, pronájem párty stanů, lavic, stolů, výdaje na časomíru a tisk plakátů a
pozvánek.
Soutěž v požárním sportu dospělých, soutěž v požárním sportu mládeže a oslavy 115. výročí založení
sboru 16. 7. 2016
Tradiční soutěž hasičů 9.okrsku v PS mužů, že a mladých hasičů o postup na hry Plamen pořádaná
SDH Hamry ve splupráci s 9.okrskem a SDH Prostějovičky.
Dotace bude použita na nákup pohárů, medailí, diplomů a cen do soutěží, výrobu a tisk plakátů a
brožur, laminování tiskovin, nákup kancelářských potřeb a pohonných hmot do soutěžních stříkaček.

Termín akce/
realizace
projektu

Návrh

celoročně

69 000

celoročně

66 000

05/2016

12 000

07/2016

10 000

07/2016, 08/2016,
10/2016

17 000

06/2016

10 000

7.ročník soutěže v PS dospělých "O pohár starosty SDH" 24.7.2016, 2.ročník pohárové soutěže
mladých hasičů 14.8.2016, Svésedlický MIX (netradiční soutěž v PS dospělých) 1.10.2016
7.ročník soutěže v PS dospělých "O pohár starosty SDH" 24.7.2016, 2.ročník pohárové soutěže
mladých hasičů 14.8.2016, Svésedlický MIX (netradiční soutěž v PS dospělých) 1.10.2016
Dotace bude použita na pořízení cen, medailí a pohárů do soutěží, nákup pohonných hmot do
elektrocentrály, náklady spojené s dovozem a odvozem překážek a zajištěním soutěží v požárním
sportu.
Oslavy 130. výročí založení SDH Dzbel 18.6.2016
Na akce a projekty hasičů, spolků a pobočkových spolků hasičů Ololomouckého kraje.

Poř.
30
číslo

Žadatel
Popis akce/projektu

31

32

33

34

35

36

62860097
Dzbel 23
79853
Dzbel
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů
Ješov
Pobočný spolek
69210381
Luká 80
78324
Luká
SH ČMS - Okrsek Hanácký
Pobočný spolek
72080914
Gagarinova 309/17a
77900
Olomouc
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů
Nová Hradečná
Pobočný spolek
66181259
Nová Hradečná 206
78383
Nová Hradečná
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů
Drahlov
Pobočný spolek
64991342
Drahlov 136
78375
Charváty
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů
Haňovice
Pobočný spolek
69210306
Haňovice 62
78321
Haňovice
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Bílá
Voda

Dotace bude použita na zajištění propagace a propagačních materiálů.

Termín akce/
realizace
projektu
06/2016

Okrsková soutěž v PS(muži,ženy) 7.5.2016, pohárová soutěž v PS "O pohár starosty" (muži,ženy)
25.6.2016, pohárová soutěž mladých hasičů 25.6.2016, Tohatsu Fire Cup (soutěž v PS muži, ženy)
16.7.2016
05/2016, 06/2016,
Zabezpečení sportovních soutěží 2016
07/2016
Dotace bude použita na pořízení cen, pohárů, medailí a diplomů do soutěží, zajištění pitného režimu při
soutěžích, tisk pozvánek, plakátů a diplomů, nákup kancelářských potřeb a pohonných hmot na
zajištění soutěží, ozvučení akcí.
Okrsková soutěž v požárním sportu(muži, ženy) pořádaná v květnu 2016
Na akce a projekty hasičů, spolků a pobočných spolků hasičů Olomouckého kraje.
Dotace bude použita na pořízení cen a pohárů do soutěže.

Návrh10 000

22 000

05/2016

5 000

06/2015, 07/2015

12 000

05/2016

7 000

07/2016

5 000

06/2016

10 000

Dětská pohárová soutěž 5. 6. 2016 a pohárová soutěž mužů a žen 30. 7. 2016
Na akce a projekty hasičů, spolků a pobočných spolků hasičů Olomouckého kraje
Dotace bude použita na nákup pohárů, medailí, diplomů a cen pro soutěžící, pronájem časomíry,
pronájem ozvučení a náklady na dopravu překážek do soutěží.
Okresní liga mladých hasičů okresu Olomouc v požárním útoku konaná dne 1. 5. 2016
Účelem dotace je finančně podpořit akci Okresní liga mladých hasičů v požárním útoku okresu
Olomouc pořádanou v Drahlově.
Dotace bude použita na pořízení pohárů a cen pro soutěžící, zajištění pitného režimu, pronájem hřiště
a časomíry, doprava překážek na soutěž, tisk diplomů a nákup kancelářských potřeb pro zajištění
soutěže.
Soutěž v požárním sportu "O pohár starosty obce" konaná dne 2. 7. 2016
Na akce a projekty hasičů, spolků a pobočných spolků hasičů Olomouckého kraje.
Dotace bude použita na pořízení pohárů, medailí a cen do soutěže.

Oslavy 130. výročí založení SDH Bílá Voda s uspořádáním Memoriálu J. Zapletala 4.6.2016

Poř.
číslo
36

Žadatel
Popis akce/projektu
Pobočný spolek

37

64988180
Kamenička 37
79069
Bílá Voda
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Soutěž v požárním sportu Velká cena okresu Přerov Memoriál Leopolda Koutného konaná v
Sbor dobrovolných hasičů Bohuslávky Bohuslávkách 23.7.2016
Pobočný spolek

71170057
Bohuslávky

38

39

40

41

Na akci hasičů Olomouckého kraje - konkrétně na zajištění důstojné oslavy 130. výročí založení SDH
Bílá Voda.
Dotace bude použita na ozvučení akce, propagaci a pořízení cen do soutěže v požárním sportu
Memoriál J. Zapletala, která je součástí oslav výročí založení sboru.

SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů
Kobeřice
Pobočný spolek
62860313
Kobeřice 114
79807
Hradčany-Kobeřice
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů
Vlčice
Pobočný spolek

Účelem soutěže je porovnání sil mužů i žen v požárním sportu v blízkém i vzdáleném okolí. Snažíme se
motivovat mládež,aby v této činnosti pokračovala a rozvíjela svého sportovního ducha a učila se
kolektivním sportům a dovednostem.
Dotace bude použita na zajištění pitného režimu při soutěži, ozvučení akce, pronájem prostor na
konání akce, nákup pohonných hmot na zajištění soutěže, pořízení pozvánek a diplomů, pohárů a cen
do soutěže.

Termín akce/
realizace
projektu

Návrh

06/2016

10 000

07/2016

5 000

06/2016, 08/2016

17 000

06/2016

25 000

04/2016, 06/2016

17 000

06/2016

5 000

Soutěž v požárním sportu mládeže 4.6.2016 a oslavy 90. výročí založení sboru 13.8.2016
Soutěž v požárním sportu mládeže a oslavy 90. výročí založení sboru
Dotace bude použita na pořízení pohárů, diplomů a cen do soutěže, pořízení propagačních materiálů a
materiálně technické zabezpečení akcí.
7. ročník memoriálu Boleslava Staňka a oslavy 70. výročí založení SDH Vlčice 25.6 2016
Na akce a projekty hasičů, spolků a pobočných spolků hasičů Olomouckého kraje, Hasičská soutěž a
oslava založení spolku
Dotace bude použita na pořízení pohárů, medailí, diplomů a věcných cen do soutěže, zajištění pitného
režimu pro soutěžící, pronájem laviček, stolů, pronájem ozvučení, pořízení fotodokumentace, nákup
pohonných hmot a materiálně technické zabezpečení akcí.

64631524
Vlčice 95
79065
Vlčice
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Dub 1. jarní soutěž v požárním útoku 23.4.2016 , XV. ročník memoriál S. Vystrčila 4.6.2016, Pohárová
nad Moravou
soutěž mladých hasičů 5.6.2016
Pobočný spolek
Na akce- dvě soutěže pro dospělé, 1 soutěž pro mladé hasiče s krajským dopadem. Cíl - pokrýt
náklady na ceny pro soutěžící.
44936401
Dotace bude použita na nákup pohárů, medailí a cen do soutěží, zajištění pitného režimu při soutěžích,
Brodecká 1
nákup kancelářských potřeb, tisk diplomů, zpracování fotodokumentace a ozvučení akcí.
78375
Dub nad Moravou
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů
Soutěž v požárním sportu "O putovní pohár SDH Radíkov" 26. 6. 2016
Radíkov

Poř.
číslo
41

Žadatel
Popis akce/projektu
Pobočný spolek

42

43

44

45

46

65920694
Radíkov 64
75301
Radíkov
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů
Troubky
Pobočný spolek

65920660
Záhumení 743/22
75102
Troubky
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů
Dolní Libina
Pobočný spolek
64094821
Dolní Libina 186
78805
Libina
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů
Trusovice
Pobočný spolek
64991261
Trusovická 525
78314
Bohuňovice
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů
Bohuňovice
Pobočný spolek
64991733
Za Pilou 45
783 14
Bohuňovice
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů
Velký Týnec

Soutěž je pořádána jako již 33.ročník. Původní myšlenkou těchto soutěží bylo ověření akceschopnosti
zásah. jednotek a přiblížení práce sborů a jejich techniky veřejnosti. Nyní se setkání členů družstev
stává vyhledávanou soutěží celostátního významu.
Dotace bude použita na nákup pohárů, medailí a cen do soutěže, pořízení banneru, tisk plakátů a
propagačních tiskovin a materiálně technické zabezpečení soutěže.
Pohárové soutěže dětí a dospělých 19.6.2016 , Den světla (prezentace a ukázky hasičské techniky)
1.5.2016
Pohár Hané Velká cena (Soutěž mladých hasičů, mužů a žen)- soutěž Velká cena okresu Přerov
mladých hasičů kategorie mladší , starší 19.6.2016, Den světla charitativní akce ukázky hasičské
techniky 1.5.2016
Dotace bude použita na nákup pohárů, medailí, diplomů a cen do soutěží, pitný režim při soutěžích,
ozvučení akcí, pronájem mobilních toalet, laviček, stolů, párty stanů, časomíry, propagace, propagační
materiál a nákup pohonných hmot na zajištění akcí.

Termín akce/
realizace
projektu

Návrh

06/2016

5 000

05/2016, 06/2016

17 000

06/2016

5 000

06/2016, 08/2016

12 000

05/2016, 06/2016

10 000

06/2016, 07/2016,
08/2016

20 000

Memoriál Josefa Jančíka konaný dne 12.6.2016
Organizace a materiálně technické zajištění hasičské soutěže „Memoriál Josefa Jančíka“, zejména na
pořízení pohárů, medailí a věcných cen pro soutěžící družstva můžů a žen
Dotace bude použita na nákup pohárů, medailí a věcných cen pro soutěžící družstva mužů a žen.

Noční hasičská soutěž mladých hasičů „Trusovský kaštan“ 17.6.2016 a Noční hasičská soutěž mužů a
žen 20.8.2016
Na akce a projekty hasičů, spolků a pobočných spolků hasičů Olomouckého kraje
Dotace bude použita na nákup pohárů, diplomů a věcných cen pro soutěžní družstva a tisk plakátů a
diplomů.
Prezentace požární techniky "Oslava svátku svatého Floriána" 1.5.2016 a Pohárová soutěž SDH
Bohuňovice 18.6.2016
Na akce a projekty hasičů (fyzických osob), spolků a pobočných spolků hasičů Olomouckého kraje
Dotace bude použita na ozvučení akcí, pořízení pohárů a cen pro soutěžící a materiálně technické
zabezpečení akcí.
Výstava historické i současné požární techniky 25.6.2016, soutěž v požárním sportu 18.6.2016, soutěž
v požárním sportu 9.7.2016, soutěž v požárním sportu Tohatsu Fire Cup 2016 dne 20.8.2016

Poř.
46
číslo

Žadatel
Popis akce/projektu
Pobočný spolek

47

48

49

50

51

69210721
Bystřická 411
78372
Velký Týnec
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů
Němčice nad Hanou
Pobočný spolek
62860569
Masarykova 597
79827
Němčice nad Hanou
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů
Břevenec
Pobočný spolek
64991326
Břevenec 31
78385
Šumvald
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Ivaň
Pobočný spolek
62860216
Ivaň 197
79823
Ivaň
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů
Olšany
Pobočný spolek

63696291
Olšany 75
78962
Olšany
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů
Hostice
Pobočný spolek
64986292

Výstava historické i současné požární techniky 25.6.2016, soutěž v požárním sportu 18.6.2016, soutěž
v požárním sportu 9.7.2016, soutěž v požárním sportu Tohatsu Fire Cup 2016 dne 20.8.2016
Dotace bude použita na poplatky za zapůjčení exponátů na výstavu, ozvučení akcí, propagace a
propagační předměty, nákup pohárů, diplomů a cen do soutěží, pitný režim při soutěžích, pronájem
mobilních toalet, stolů, lavic, párty stanu, úprava terénu pro soutěže a nákup kancelářských potřeb pro
zajištění akcí.
,,HANÁCKÝ POHÁR´´ soutěž hasičů v požárním útoku v kategorii dospělí a v kategorii mládež
7.5.2016
HANÁCKÝ POHÁR - soutěž hasičů v požárním útoku. Cílem je vedení mládeže ke sportu a výchovu
dobrovolných hasičů. Podpora volnočasových aktivit mládeže.
Dotace bude použita na nákup pohárů, diplomů a věcných cen do soutěží a zajištění pitného režimu při
soutěžích.

Termín akce/
realizace
projektu

Návrh

06/2016, 07/2016,
08/2016

20 000

05/2016

12 000

Pohárové závody v požárním útoku zařazené do Tohatsu Fire Cup konaných 07.05.2016 a do Hanácké
extraligy konaných 05.07.2016.
Organizace a materiálně technické zajištění závodů v požárním útoku.
05/2016, 07/2016
Dotace bude použita na ozvučení, pořízení pohárů a cen do soutěží, nákup pohonných hmot, zajištění
propagačního materiálu a pronájem časomíry, mobilních toalet, párty stanů, laviček a stolů.

10 000

Oslavy 120. výročí založení SDH Ivaň 16.4.2016
na akce a projekty hasičů
Dotace bude použita na ozvučení akce, propagaci a materiálně technické zabezpečení oslav.

04/2016

10 000

06/2016

10 000

05/2016

5 000

Oslavy 90. výročí založení SDH Olšany 18.6.2016
Cílem akce je představení a propagace aktivit SDH v Olšanech. Cílem je připravit pro obyvatele a
návštěvníky kulturně-společenskou akci s hasičskou tématikou (vč. námětového cvičení za účasti IZS
OK) a přilákat k práci ve sboru nové členy.
Dotace bude použita na pořízení propagačních předmětů a materiálně technické zabezpečení akce.

Okrsková soutěž v požárním sportu konaná dne 14.5.2016
Akce a projekty: na akce a projekty hasičů, spolků a pobočných spolků hasičů Olomouckého kraje
Dotace bude použita na nákup pohárů a cen do soutěže a na ozvučení akce.

51
Poř.
číslo

Žadatel
Dotace bude použita na nákup pohárů aPopis
cen doakce/projektu
soutěže a na ozvučení akce.

52

Hostice 178
78963
Ruda nad Moravou/Hostice
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů
Vidnava
Pobočný spolek

64631451
Klášterní 330
79055
Vidnava
CELKEM:

Mezinárodní hasičská soutěž dospělých, soutěž mládeže a oslavy 140. výročí založení SDH Vidnava
1.5.2016
Akce a projekty: na akce a projekty spolku hasičů Ol. kraje - SDH Vidnava u příležitosti 140. výročí
založení SDH Vidnava - uspořádání mezinárodní soutěže (česko-polské) hasičů - mužů, žen, dětí,
dorostu a mládeže 1.5.2016 na náměstí ve Vidnavě.
Dotace bude použita na nákup pohárů a cen do soutěží, zajištění pitného režimu při soutěžích a
ozvučení akcí.

Termín akce/
05/2016
realizace
projektu

05/2016

5 000
Návrh

15 000

868 000 Kč

