Název akce/projektu
Žadatel

SH ČMS - Sbor dobrovolných
hasičů Třeština
Pobočný spolek

64094201
Třeština 123
78973
Třeština
SH ČMS - Sbor dobrovolných
hasičů Skorošice
Pobočný spolek
64631591
Skorošice 93
790 65
Skorošice
SH ČMS - Sbor dobrovolných
hasičů Jeseník

Pobočný spolek

64631583
Tovární 1287/4
79001

Popis akce/projektu
Účel použití dotace na akci/projekt a jeho cíl
Pohárová soutěž mladých hasičů 24.6.2016, Třeštinská stovka - soutěž v požárním sportu dospělých
10.7.2016 a oslavy 120. výročí založení sboru 30.7.2016
Účelem je zajistit průběh a kvalitu těchto akcí.Cílem je zvýšit zájem mládeže a ostatních obyvatelů Ol.kraje
o požární sport a činnost(tím snížit kriminalitu), rozvoj sportovních aktivit a vědomostí v oblasti požárního
sportu a ochrany obyvatel.
Dotace bude použita na pořízení vlajky, propagačních předmětů, ozvučení akcí a pořízení pohárů, medailí
a cen do soutěží.

Termín
akce/
realizace
projektu

Schváleno

06/2016,
07/2016

22 000

07/2016

17 000

07/2016,
10/2016

27 000

Oslavy 150. výročí založení sboru, soutěž v požárním sportu mládeže a výstava požární techniky
16.7.2016
Na akci hasičů (fyzických osob), spolků a pobočných spolků hasičů Olomouckého kraje
Dotace bude použita na pořízení plakátů, pozvánek, fotodokumentace, nákup cen do soutěže, zajištění
pitného režimu při soutěži, pronájem ozvučení, pořízení propagačních předmětů a nákup pohonných hmot
na zajištění akcí.
Oslavy 145. výročí založení SDH Jeseník a výstava požární techniky 24.7.2016, soutěž v požárním sportu
mládeže 1.10.2016 a soutěž v požárním sportu dospělých 8.10.2016

Cílem našeho projektu je uspořádání oslav u příležitosti 145 výročí založeni SDH Jeseník a uspořádaní 2
denní pohárové soutěže v požárním útoku pro Mladé hasiče-mladší a starší kategorie a druhý víkend
soutěž pro muže,ženy s účasti družstev z PLaSR

Dotace bude použita na propagaci, pořízení pohárů a medailí, zajištění pitného režimu při soutěžích,
pronájem prostor na konání soutěží, ozvučení akcí, nákup pohonných hmot a materiálně technické
zajištění akcí, zpracování videodokumentace z pořádaných akcí a na úhradu nákladů na provoz spojený s
ukázkou historické hasičské techniky.

07/2016,
10/2016
Žadatel

Jeseník
SH ČMS - Sbor dobrovolných
hasičů Tovačov

Dotace bude použita na propagaci, pořízení pohárů a medailí, zajištění pitného režimu při soutěžích,
pronájem prostor na konání soutěží, ozvučení akcí, nákup pohonných hmot a materiálně technické
Popis
akce/projektu
zajištění akcí, zpracování videodokumentace
z pořádaných
akcí a na úhradu nákladů na provoz spojený s
ukázkou historické hasičské techniky.
Okrsková soutěž v požárním sportu 05/2016 a oslavy 140. výročí založení sboru dobrovolných hasičů
Tovačov 09-10/2016

Pobočný spolek
75071657
Náměstí 12
75101
Tovačov
SH ČMS - Sbor dobrovolných
hasičů Mostkov
Pobočný spolek

na akce a projekty pobočných spolků hasičů
Dotace bude použita na materiálně technické zabezpečení akcí, ozvučení, pronájem pódia, historické
požární techniky, propagační předměty a materiály, pořízení pohárů a cen do soutěže, zajištění pitného
režimu při soutěži.

64094812
Mostkov 46
78801
Oskava, část Mostkov
SH ČMS - Okrsek Uničov
Pobočný spolek

Dotace bude použita na pořízení pohárů, medailí a cen pro soutěžící, propagaci a materiálně technické
zajištění akce.

72541857
Šternberská 492
78391
Uničov
Sbor dobrovolných hasičů
Střítež nad Ludinou
Pobočný spolek

Dotace bude použita na pořízení cen, pohárů a medailí, ozvučení akce a materiálně technické zabezpečení
akce.

65914287
Střítež nad Ludinou 119
75363
Střítež nad Ludinou
SH ČMS - Sbor dobrovolných
hasičů Skrbeň
Pobočný spolek
60800470
U Kovárny 106/2
78335
Skrbeň

Termín
akce/
realizace
projektu

27 000

Schváleno

05/2016,
10/2016

17 000

06/2016

5 000

04/2016

5 000

07/2016,
09/2016

12 000

08/2016

5 000

Pohárová soutěž hasičských družstev Holba Cup 2016 v Mostkově 26.6.2016
Na akci hasičů, spolků a pobočných spolků hasičů Olomouckého kraje

Okrsková soutěž v požárním sportu 24. 4. 2016
Na akce a projekty hasičů, spolků a pobočných spolků hasičů Olomouckého kraje.

Soutěž v požárním sportu dospělých 30.7.2016 a soutěž v požárním sportu mladých hasičů 10.9.2016
Spolufinancování soutěží v hasičském sportu ve sportovním areálu Na Zahradách ve Stříteži nad Ludinou:
Pohárová soutěž dospělých a Soutěž mladých hasičů s vyhlášením výsledků OSH Přerov za rok 2016

Dotace bude použita na pronájem areálu včetně sociálního zázemí a velkoprostorových stanů na konání
akcí a nákup cen do soutěží.
Pohárová soutěž hasičů veteránů 27. 8. 2016
Na akce a projekty hasičů, spolků a pobočných spolků hasičů Olomouckého kraje.
Dotace bude použita na pořízení cen, pohárů, medailí, tisk diplomů, pozvánek, plakátů a materiálně
technické zabezepečení akce.

Žadatel
Popis akce/projektu
SH ČMS - Sbor dobrovolných
hasičů Bělkovice - Lašťany
Pobočný spolek

Netradiční hasičská soutěž v požárním sportu 10.9.2016 a dětská hasičská soutěž 11.9.2016
Cílem je uspořádání každoročních soutěží v požárním sportu-soutěž mladých hasičů a netradiční hasičská
soutěž pro M,Ž. Soutěží se účastní velký počet družstev a obě soutěže pronikly do povědomí veřejnosti v
naší obci i širokém okolí.

64991032
Bělkovice-Lašťany 620
78316
Bělkovice-Lašťany
SH ČMS - Sbor dobrovolných
hasičů Vilémov
Pobočný spolek

Dotace bude použita na materiálně technické zabezpečení soutěží, nákup pohárů, medailí a cen do
soutěží, tisk pozvánek, zajištění pitného režimu při soutěžích, ozvučení a zapůjčení časomíry.

69210748
Vilémov 7
78322
Vilémov
SH ČMS - Sbor dobrovolných
hasičů Žádlovice
Pobočný spolek

Dotace bude použita na pronájem aparatury (ozvučení akce), nákup a výrobu propagačního materiálu.

63697190
Žádlovice 46
78983
Loštice
SH ČMS - Sbor dobrovolných
hasičů Vikýřovice
Pobočný spolek

Dotace bude použita na nákup pohárů a věcných cen pro soutěžní družstva a zajištění pitného režimu při
soutěži.

64094243
Školní 590
78813
Vikýřovice
SH ČMS - Sbor dobrovolných
hasičů Hlubočky
Pobočný spolek

Dotace bude použita na pořízení propagačních předmětů, plakátů a zajištění propagace.

45237255
Dukelských hrdinů 88
78361
Hlubočky

Termín
akce/
realizace
projektu

Schváleno

09/2016

12 000

07/2016

10 000

08/2016

5 000

06/2016

10 000

09/2016

12 000

Oslavy 135. výročí založení SDH Vilémov 23.7.2016
Na akce a projekty hasičů, spolků a pobočných spolků hasičů Olomouckého kraje.

Pohárová soutěž v požárním sportu O pohár Žádlovického kolečka 6. 8. 2016
Na akce a projekty hasičů (fyzických osob), spolků a pobočných spolků hasičů Olomouckého kraje.

Oslavy 130. výročí založení SDH Vikýřovice konané dne 18. 6. 2016
Na akce a projekty hasičů (FO), spolků a pobočných spolků hasičů Olomouckého kraje.

Soutěž mladých hasičů 4. 9. 2016 a hasičská soutěž "O pohár starosty obce Hlubočky" 10. 9. 2016
Na akce a projekty hasičů, spolků a pobočných spolků hasičů Olomouckého kraje
Dotace bude použita na pořízení pohárů a cen do soutěží, propagaci, pronájem časomíry, pronájem
mobilních toalet a materiálně technické zajištění soutěží.

Žadatel
Popis akce/projektu
SH ČMS - Sbor dobrovolných
hasičů Velká
Pobočný spolek

Oslavy 120 let založení Sboru dobrovolných hasičů ve Velké konané ve dnech 10. 6. - 11. 6. 2016

Schváleno

Dotace bude využita na pokrytí části nákladů související s oslavou založení sboru, slavnostní schůzi,
sportovně-zábavné odpoledne a ukátzky hasičské techniky.

65920643
Velká 174
753 01
Hranice III - Velká
SH ČMS - Sbor dobrovolných
hasičů Raškov
Pobočný spolek

Dotace bude použita na pronájem sálu, ozvučení akce, dopravné historické hasičské techniky, zajištění
materiálu na výstavu fotodokumentace z historie sboru, pořízení propagačních předmětů a materiálně
technické zabezpečení akce - výzdoba sálu.

64986390
Bohdíkov 163
78964
Bohdíkov
SH ČMS - Sbor dobrovolných
hasičů Dubicko
Pobočný spolek

Dotace bude použita na propagaci a ozvučení akce.

06/2016

10 000

07/2016

10 000

07/2016

5 000

07/2016

10 000

06/2016,
08/2016

12 000

Oslavy 135. výročí založení SDH Raškov 2. 7. 2016
Organizace a materiálně technické zajištění oslav 135. výročí založení SDH Raškov

VIII. ročník Memoriálu Břetislava Sládka 30. 7. 2016
Dotace bude použita na materiálně technické zabezpečení akce. Cílem je řádné uspořádání hasičské
soutěže mužů,žen a veteránů.Účelem akce je podpořit tímto setkáním vzájemnou komunikaci a
sounáležitost dobrovolných hasičů mezi sebou.

64094405
Nová ulice 174
78972
Dubicko
SH ČMS - Sbor dobrovolných
hasičů Štarnov
Pobočný spolek

Dotace bude použita na nákup cen do soutěže, pronájem časomíry, mobilních toalet, ozvučení akce,
pořízení pozvánek a propagaci.

62860992
Štarnov 3
79852
Přemyslovice
SH ČMS - Sbor dobrovolných
hasičů Horka nad Moravou

Dotace bude použita na ozvučení akce, tisk propagačních materiálů a pronájem mobilních toalet.

Pobočný spolek

Termín
akce/
realizace
projektu

Oslavy 80.výročí založení SDH Štarnov 9. 7. 2016
Uchování a udržení hasičských tradic./Důstojná oslava 80 výročí založení sboru dobrovolných hasičů ve
Štarnově.

Soutěž mladých hasičů Liga MH 19.6.2016 a netradiční soutěž v požárním útoku (muži, ženy) 20.8.2016

Na akce a projekty hasičů, spolků a pobočných spolků hasičů Olomouckého kraje.

Žadatel
Popis akce/projektu
64991130
1. máje 448/39
78335
Horka nad Moravou
SH ČMS - Sbor dobrovolných
hasičů Klopotovice
Pobočný spolek

Dotace bude použita na pořízení cen, pohárů a medailí, tisk diplomů, nákup pohonných hmot a materiálně
technické zajištění soutěží.

62860275
Klopotovice 11
79821
Klopotovice
SH ČMS - Sbor dobrovolných
hasičů Červenka
Pobočný spolek

Dotace bude použita na ozvučení akce, pitný režim při soutěži, pořízení cen do soutěže, propagaci,
pronájem prostor a materiálně technické zabezpečení akce.

66181232
Nádražní 220
78401
Červenka
SH ČMS - Sbor dobrovolných
hasičů Buková
Pobočný spolek

Dotace bude použita na na pořízení cen a pohárů do soutěží, pronájem hřistě, propagaci a nákup
pohonných hmot k zajištění soutěží.

62859901
Buková 9
79848
Buková
SH ČMS - Okresní sdružení
hasičů Jeseník
Pobočný spolek

64095525
U Bělidla 1258/1
79001
Jeseník

Termín
akce/
06/2016,
realizace
08/2016
projektu

12 000
Schváleno

Soutěž mladých hasičů v požárním útoku 2. 7. 2016
na akce a projekty hasičů, spolků a pobočných spolků hasičů
07/2016

7 000

06/2016

12 000

07/2016

10 000

celoročně

98 000

Soutěž v hasičském sportu veteránů 11. 6. 2016 a soutěž olomoucká liga mladých hasičů 26. 6. 2016
na akce a projekty hasičů (fyzickýhc osob), spolků a pobočných spolků hasičů Olomouckého kraje

Oslavy 125. výročí založení SDH Buková 23. 7. 2016
Dotace na podporu prezentace požární ochrany veřejnosti, jedná se o oslavy 125 let od založení SDH
Buková
Dotace bude použita na zapůjčení stanu a ozvučení akce.

Organizace a materiálně technické zajištění projektů činnosti příjemce a úhrada mezd a potřebných
odvodů pracovníků sekretariátu v roce 2016
OSH Jeseník pořádá v roce 2016 okresní kola Plamene /5/ a dospělých v soutěžích PS/7/, dále pak
setkání ZH,výročí okresu 20.let, výstava k výročí a soutěže Okresního poháru M a Ž. Na zabezpečení
sekretariátu 1/2 půl úvazkem a potřebných odvodů.
Dotace bude použita dle důvodové zprávy.

Žadatel
Popis akce/projektu
SH ČMS - Sbor dobrovolných
hasičů Tršice
Pobočný spolek
66185742
Tršice 122
78357
Tršice
SH ČMS - Sbor dobrovolných
hasičů Vrahovice
Pobočný spolek
65762096
Čs. armádního sboru 184/72
79811
Prostějov
Sbor dobrovolných hasičů
Paršovice
Pobočný spolek

65920431
Paršovice 91
75355
Paršovice

Noční pohárová soutěž v požárním útoku 6. 8. 2016 a oslavy 120. výročí založení SDH Tršice 27. 8. 2016

Na akce a projekty hasičů, spolků a pobočných spolků hasičů Olomouckého kraje.

Schváleno

08/2016

15 000

08/2016

7 000

06/2016,
07/2016

17 000

06/2016,
12/2016

19 000

05/2016

17 000

Dotace bude použita na pořízení cen a pohárů do soutěže, propagačních předmětů, tisk diplomů,
pozvánek, pořízení materiálu potřebného k zajištění akcí a ozvučení akcí (pronájem aparatury).
10. ročník hasičské soutěže v požárním útoku Mladých hasičů "ZLATÝ FLORIÁN" 27. 8. 2016
Více příloha č. 1
Dotace bude použita na pořízení cen, diplomů, pohárů a medailí do soutěže, ozvučení akce, zajištění
pitného režimu při soutěži, tisk plakátů a pozvánek a materiálně technické zajištění akce (nákup
kancelářských potřeb a barev do tiskáren).
Soutěž v požárním útoku mladých hasičů 12.6.2016, soutěž v požárním útoku dospělých 10.7.2016 a
výstava a prezentace požární techniky 10.7.2016
Akce a projekty: na akce a projekty hasičů (fyzických osob), spolků a pobočných spolků hasičů
Olomouckého kraje.
Dotace bude použita na pořízení pozvánek, plakátů, diplomů, pronájem areálu včetně jeho přípravy,
terénních úprav a úklidu, pronájem mobilního vybavení, pronájem hasičské techniky, dovoz a odvoz
laviček, likvidace odpadu, materiálně technické zabezpečení akcí, nákup pohonných hmot na zajištění akcí,
zajištění pitného režimu při soutěžích a pořízení pohárů, medailí a věcných cen do soutěží.

SH ČMS - Sbor dobrovolných
hasičů Hrabišín

Finále Ligy mladých hasičů 4. 6. 2016, pohárová soutěž mužů, žen a veteránů 25. 6. 2016, štafeta
mladých hasičů 3. 12. 2016

Pobočný spolek

Na akce a projekty hasičů (fyzických osob), spolků a pobočných spolků hasičů Olomouckého kraje

64094979
Dotace bude použita na pořízení pohárů a věcných cen do soutěží, medailí, na tisk pozvánek, plakátů,
Hrabišín 305
pořízení reklamních banerů a závěrečné fotodokumentace.
78804
Hrabišín
Sbor dobrovolných hasičů Horní Soutěž v požárním sportu dospělých, soutěž v požárním sportu mládeže, výstava a prezentace požární
Újezd
techniky 8. 5. 2016
Pobočný spolek

Termín
akce/
realizace
projektu

Akce a projekty: na akce a projekty hasičů (fyzických osob), spolků a pobočných spolků hasičů
Olomouckého kraje.

Žadatel
Popis akce/projektu
65920911
Horní Újezd 14
75353
Horní Újezd

Dotace bude použita na pořízení pozvánek, plakátů, diplomů, pronájem areálu včetně jeho přípravy,
terénních úprav a úklidu, pronájem mobilního vybavení, pronájem hasičské techniky, dovoz a odvoz
laviček, likvidace odpadu, materiálně technické zabezpečení akcí, nákup pohonných hmot na zajištění akcí,
pitný režim při soutěžích, pronájem časomíry a pořízení pohárů, medailí a cen do soutěží.

Sbor dobrovolných hasičů
Všechovice
Pobočný spolek

Oslavy 125. výročí založení SDH Všechovice a výstava a prezentace požární techniky 2. 7. 2016

65920929
Všechovice 25
75353
Všechovice
Sbor dobrovolných hasičů
Provodovice
Pobočný spolek

Dotace bude použita na pronájem areálu, mobilního vybavení, ozvučení, pronájem moderní a historické
požární techniky, zajištění pozvánek, plakátů, propagačních materiálů, brožury, dovoz a odvoz laviček,
likvidace odpadu, nákup pohonných hmot na zajištění akcí a materiálně technické zabezpečení akcí.

65920937
Provodovice
75353

Dotace bude použita na pořízení pozvánek, plakátů, diplomů, pronájem areálu včetně jeho přípravy,
terénních úprav a úklidu, pronájem mobilního vybavení, pronájem hasičské techniky, dovoz a odvoz
laviček, likvidace odpadu, materiálně technické zabezpečení akcí, pronájem časomíry, nákup pohonných
hmot na zajištění akcí, pitný režim při soutěži a pořízení pohárů, medailí a cen do soutěží.

Akce a projekty: na akce a projekty hasičů (fyzických osob), spolků a pobočných spolků hasičů
Olomouckého kraje

17 000
Schváleno

07/2016

15 000

08/2016

10 000

08/2016

5 000

07/2016

10 000

05/2016 09/2016

75 000

Soutěž v požárním sportu a výstava a prezentace požární techniky 20. 8. 2016
Akce a projekty: na akce a projekty hasičů (fyzických osob), spolků a pobočných spolků hasičů
Olomouckého kraje

SH ČMS - Sbor dobrovolných
hasičů Pavlov - výběr
Pobočný spolek

Soutěž v požárním útoku (muži, ženy) Hanácká extraliga 7. 8. 2016

03996743
Pavlov 42
78985
Pavlov
SH ČMS - Sbor dobrovolných
hasičů Příkazy
Pobočný spolek

Dotace bude použita na pořízení cen, pohárů, medailí a materiálně technické zajištění soutěže.

45237441
Příkazy 125
78333
Příkazy
Moravská hasičská jednota

Termín
akce/
realizace
05/2016
projektu

Na akce a projekty hasičů, spolků a pobočných spolků hasičů Olomouckého kraje.

Oslavy 140. výročí založení SDH Příkazy 2. 7. 2016
Na akce a projekty hasičů, spolků a pobočných spolků hasičů Olomouckého kraje.
Dotace bude použita na na pronájem aparatury (ozvučení), pronájem prostor na konání akce, pořízení
propagačního materiálu a propagačních předmětů.
Akce Moravské hasičské jednoty pořádané v rámci Olomouckého kraje v roce 2016

Žadatel
Popis akce/projektu
Spolek

Okresní kolo dospělých, okresní kolo mládeže, Přebor MHJ dospělých, Přebor MHJ mládeže, Velká cena
Přerovska v požárním sportu MHJ, Vědomostní a dovednostní soutěže pro mladé hasiče MHJ, Letní
výcvikový tábor mladých hasičů MHJ a reprezentace na MČR

49459317
Stará osada 608
66484
Zastávka
SH ČMS - Sbor dobrovolných
hasičů Bouzov
Pobočný spolek

Dotace bude použita na částeční zajištění chodu akcí a nákupu pomůcek k jejich konání, materiálně
technické zajištění soutěží, pořízení věcných cen do soutěží, nákup pohárů, diplomů a na pronájem prostor
pro pořádání akcí.

64991911
Bouzov 2
783 25
Bouzov
SH ČMS - Sbor dobrovolných
hasičů Vícov

Dotace bude použita na nákup propagačního materiálu.

Pobočný spolek

65762061
Vícov 46
79803
Vícov
SH ČMS Sbor dobrovolných
hasičů Velké Kunětice
Pobočný spolek

64631460
Velké Kunětice 146
790 52
Velké Kunětice
SH ČMS - Sbor dobrovolných
hasičů Bílovice

Termín
akce/
realizace
projektu

Schváleno

05/2016 09/2016

75 000

06/2016

10 000

06/2016,
08/2016

12 000

07/2016

5 000

07/2016,
09/2016

12 000

Oslavy 130. výročí založení SDH Bouzov 17. 6. - 18. 6. 2016
na akce a projekty hasičů (fyzických osob), spolků a pobočných spolků hasičů Olomouckého kraje

Soutěž v požárním útoku "Pohár mladého hasiče" 25. 6. 2016 a soutěž "O pohár starostky Obce Vícov"
20. 8. 2016
Dotaci bychom chtěli použít na částečnou úhradu nákladů spojených s organizací hasičských soutěží
pořádaných SDH Vícov pořádané v roce 2016 ((nákup cen-pohárů, věcných cen a cukrovinek pro děti).

Dotace bude použita na nákup pohárů a cen do soutěží.

Hasičská pohárová soutěž o Pohár SDH 2. 7. 2016
působnosti):Cílem tohoto projektu je uspořádání hasičské soutěže s motorovou stříkačkou PS12 a
zpopularizování požární ochrany mezi obyvateli.
Dotace bude použita na pořízení pohárů a cen do soutěže, zajištění pitného režimu při soutěži, ozvučení a
materiálně technické zabezpečení akce.
Soutěž v požárním sportu mužů a žen „O pohár starosty obce Bílovice-Lutotín“ 16. 7. 2016 a soutěž
mladých hasičů „O hodový pohár SDH Bílovice“ 4. 9. 2016

Žadatel
Popis akce/projektu
Pobočný spolek

62859820
Bílovice 39
79841
Bílovice-Lutotín
SH ČMS - Sbor dobrovolných
hasičů Štíty
Pobočný spolek

64094413
Na Pilníku 248
78991
Štíty
SH ČMS-Sbor dobrovolných
hasičů Bludov
Pobočný spolek
64094804
Nová Dědina 506
78961
Bludov
SH ČMS - Sbor dobrovolných
hasičů Lazce
Pobočný spolek
66181208
Lazce 50
78383
Troubelice
Sbor dobrovolných hasičů
Jindřichov

Dotace bude použita na nákup pohárů, medailí, věcných cen, pohonných hmot do soutěžních strojů,
kancelářských potřeb. Na propagaci soutěží - tisk pozvánek, reklama v tisku. Dále na ozvučení areálu při
soutěží, zajištění pitného režimu.

Termín
akce/
realizace
projektu

Schváleno

07/2016,
09/2016

12 000

07/2016

10 000

05/2016,
07/2016

12 000

07/2016

15 000

05/2016,
07/2016

15 000

Dotace bude použita na pořízení pohárů, medailí a věcných cen do soutěží, ozvučení akcí, zajištění pitného
režimu při soutěžích, propagaci, nákup pohonných hmot a kancelářských potřeb pro zajištění soutěží.
Oslavy 140. výročí založení SDH Štíty konané v červenci 2016
Cílem akce je představení a propagace aktivit SDH Štíty. 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 ozvučení akce a pořízení propagačních materiálů a předmětů.

Pohárová soutěž mladých hasičů 21. 5. 2016 a Bludovská stovka - soutěž v požárním sportu 16. 7. 2016

Na akce a projekty hasičů (fyzických osob), spolků a pobočných spolků hasičů Olomouckého kraje
Dotace bude použita na pořízení pohárů, medailí a věcných cen do soutěží.

Oslavy 135. výročí založení SDH Lazce a výstava požární techniky 9. 7. 2016
Na akce a projekty hasičů, spolků a pobočných spolků hasičů Olomouckého kraje.
Dotace bude použita na pronájem aparatury, nákup a výrobu propagačního materiálu (pozvánky, plakáty,
propagační předměty), nákup pohonných hmot na zajištění akce, pronájem párty stanu a laviček.
Oslavy 110. výročí založení sboru 28. 5. 2016 a hasičská soutěž v požárním útoku mužů a žen zařazená
do VC OSH Přerov 2. 7. 2016

Pobočný spolek

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

65920856
Jindřichov 150

Dotace bude použita na pořízení pohárů a věcných cen do soutěže, zhotovení pozvánek a plakátů,
zajištění pitného režimu při soutěži, pronájem mobilních toalet a velkokapacitního stanu, ozvučení a
materiálně technické zabezpečení akcí.

Žadatel

75301
Jindřichov
SH ČMS - Sbor dobrovolných
hasičů Písařov
Pobočný spolek

Dotace bude použita na pořízení pohárů a věcných cen do soutěže, zhotovení pozvánek a plakátů,
Popis
akce/projektu
zajištění pitného režimu při soutěži, pronájem
mobilních
toalet a velkokapacitního stanu, ozvučení a
materiálně technické zabezpečení akcí.

realizace
projektu

15 000
Schváleno

Pohárová hasičská soutěž 19. 6. 2016
Cílem akce je zajistit pořádání tradiční pohárové soutěže v Písařově, propagovat aktivity sboru
dobrovolných hasičů, nalákat k činnosti ve sboru nové zájemce, zejména bychom chtěli oslovit a získat pro
práci ve sboru mládež.

71242481
Písařov 80
78991
Písařov
SH ČMS - Sbor dobrovolných
hasičů Majetín
Pobočný spolek

Dotace bude použita na ozvučení akce, nákup pohárů do soutěže, pronájem prostor a technické zajištění
akce a na výrobu propagačních materiálů a předmětů.

64991563
Náves 211
75103
Majetín

Dotace bude použita na pronájem hřiště, pořízení pohárů a cen a zajištění pitného režimu při soutěžích.

Celkem

05/2016,
Termín
07/2016
akce/

06/2016

5 000

06/2016

12 000

Pohárová soutěž mladých hasičů a pohárová soutěž mužů a žen 25. 6. 2016
Na akce hasičů, spolků a pobočných spolků hasičů Olomouckého kraje.

631 000 Kč

