KOMENTÁŘ K NÁVRHU ROZPOČTU NA ROK 2011
1.) V položce Odvod z členských příspěvků jsou zahrnuty výdaje podle hlášení stavu členské
základny za uplynulý rok, kdy je stanoven odvod za člena do 18ti let vč. 10,-- Kč a za
člena staršího 18ti let 20,-- Kč. Výpočet v návrhu je proveden kvalifikovaným odhadem
z hlášení za rok 2009.
2.) V položce Poplatky ÚSH jsou výdaje za zpracování účetnictví za běžný kalendářní rok
včetně kontroly finančního hospodaření a přípravy podkladů k podání daňového přiznání
OSH.
3.) V položce Provozní náklady OSH jsou zahrnuty výdaje, které nelze zaúčtovat do dotací
ať už ministerstva vnitra nebo školství, jako jsou telefony, cestovní výdaje, které se těchto
dvou oblastí netýkají, nákup cen na soutěže, ocenění členů SH ČMS okresním sdružením,
které navrhuje výkonný výbor OSH a náklady na akce, které jsou sice dotovány z výše
uvedených ministerstvech, ale náklady jsou vyšší než přidělená dotace a přidané vlastní
finanční prostředky ve výši 30 % k dotaci.
4.) V položce Dotace MV + vlastní jsou zahrnuty výdaje, které jsou dotovány ministerstvem
vnitra a jsou přísně vázány na určitou akci nebo činnost, jako jsou soutěže mladých hasičů
dorosteneckých kolektivů a soutěže dospělých hasičů v požárním sportu, tzv. druhá kola –
okresní soutěže. Finanční prostředky jsou tvořeny způsobem 70 % dotace a 30 % vlastní
prostředky. Přidělené finanční prostředky nelze použít na jinou činnost a ani je převést do
jiné rozpočtové položky. Při nevyčerpání se vrací na ústředí. Výše byla stanovena
odhadem.
5.) V položce Dotace MV + vlastní jsou zahrnuty výdaje, které jsou dotovány ministerstvem
školství a jsou opět přísně vázány na určitou akci nebo činnost, jako je školení vedoucích
mládeže, pořízení materiálové základny pro činnost odborné rady mládeže a okresního
sdružení v činnosti s mládeží. Finanční prostředky jsou tvořeny způsobem 70 % dotace a
30 % vlastní prostředky. Přidělené finanční prostředky nelze použít na jinou činnost a ani
je převést do jiné rozpočtové položky. Při nevyčerpání se vrací na ústředí. Výše byla
stanovena odhadem.
6.) V položce Bankovní poplatky jsou finanční prostředky vyplácené bance, u které je veden
běžný účet OSH. Je stanoven kvalifikovaným odhadem.
7.) V položce Dohody, mzdy + vlastní jsou zahrnuty výdaje, které jsou dotovány
ministerstvem vnitra a jsou přísně vázány na určitou činnost, jako jsou práce
v zaměstnaneckém nebo jiném poměru. Finanční prostředky jsou tvořeny způsobem 70 %
dotace a 30 % vlastní prostředky. Přidělené finanční prostředky nelze použít na jinou
činnost a ani je převést do jiné rozpočtové položky. Při nevyčerpání se vrací na ústředí.
Výše byla stanovena odhadem.
Vlastní návrh rozpočtu byl tvořen ve čtyřech variantách, a to při odvodu členských
příspěvků, které jsou prováděny v současné době s dotacemi výše uvedených ministerstev,
dále při nově navrhovaných zvýšených odvodech s dotacemi MV a MŠMT a potom to samé
bez přidělených dotací, protože i tato varianta může nastat. Nejsou uvažovány žádné provize
z obchodní činnosti HVP a.s. a VPO a.s., protože v posledním roce byly minimální, cca do
4.000,-- Kč a jsou to finanční prostředky na které není právní nárok a nemusí být vůbec
našemu OSH vyplaceny. Pokud nastane varianta bez dotací, je nutné v oblasti mezd zachovat
měsíčně mzdu alespoň ve výši 2.000,-- Kč pro hospodářku, nebo osobu, která bude
hospodaření spravovat a vyúčtovávat.
Pokud by se zdál přebytek rozpočtu při variantě č. 2, to znamená při zvýšených odvodech
a s dotacemi velký, je nutno mít na paměti, že za 6 let bude naše OSH opět pořadatelem
krajských soutěží a krajského setkání Zasloužilých hasičů. Zároveň je nutné počítat s určitým
vzrůstem cen a vzrůstající inflací. Na toto neodhadnutelné navýšení finančních prostředků je
potřeba si utvořit určitou zálohu, abychom se v budoucnosti nepotýkali my nebo naši nástupci
s obdobnými finančními prostředky.
Zpracoval: Jaromír Marek v.r. – starosta OSH

