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Jednání orgánů spolku
V roce 2017 proběhlo celkem pět jednání orgánů spolku.
Valná hromada spolku se konala dne 7. dubna 2017, kdy bylo mimo jiné projednáno











„Zpráva o činnosti spolku Bezpečný Šumperk z.s. v roce 2016“;
hodnocení činnosti dalších orgánů spolku i jejich členů;
účetní uzávěrky a návrh na rozdělení zisku (úhrady ztráty) – výsledek hospodaření;
dočasná nefunkčnost a změna „hostování“ internetových stránek spolku, zejména
z důvodu jejich bezpečnosti;
hlavní zaměření činnosti spolku;
odůvodnění a navržení změn stanov spolku, navržené změny byly projednány, včetně
připomínek k zapracování dalších úprav;
s ohledem na změny ve stanovách spolku byla provedena nová volba členů rady
spolku;
zvolení předsedy spolku a místopředsedy spolku;
jmenování tajemníka spolku;
požadavek od spolupracujícího spolku Základní kynologická organizace Nový Malín na
poskytnutí finančního daru.

Rada spolku jednala ve dnech:
 14. ledna 2017, kdy bylo mimo jiné projednáno
požadavky k veřejnosprávní kontrole Města Šumperka, kdy předmětem
kontroly bylo účetní zachycení dotací poskytnutých z rozpočtu města
Šumperka a jejich použití v účetních knihách a výkazech:
o příprava valné hromady.
o



10. března 2017, kdy bylo mimo jiné s Dozorčí radou projednáno
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

stav aktuální členské základny spolku;
hospodaření spolku;
výsledek kontroly hospodaření s dotacemi Města Šumperk;
příprava podání daňového přiznání;
výroční zpráva spolku za 2016;
plán práce na další období;
výběr členských příspěvků za 2016;
příprava valné hromady;
zřízení přístupu do elektronického bankovnictví spolku pro tajemníka spolku;
zpracování účetnictví za 2016, včetně předložení „Finanční zprávy za rok
2016“;
příprava společného memoranda pro preventivně výchovnou akci „Den na
Mírově“;
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o
o



9. srpna 2017, kdy bylo mimo jiné projednáno
o
o
o

o
o



vhodnost revize stanov spolku s ohledem na snížení počtů v orgánech spolku;
nefunkčnost internetových stránek spolku a přípravě nového bezpečnějšího
webhostingu, včetně vzhledu stránek.

kontrola zaplacených členských příspěvků, výzvy k zaplacení od jednotlivých
členů, kteří nezaplatili členské příspěvky dle stanov spolku;
provedení změn v registraci ve spolkovém rejstříku dle závěrů z valné
hromady;
uzavření „Memoranda o spolupráci na společném projektu Den na Mírově“,
které vzájemně podepsali: Vězeňská služby ČR ‐ Věznice Mírov, Informační
centrum pro mládež Šumperk a Bezpečný Šumperk z.s.;
informace k plánovaným akcím;
aktuální stav financí spolku.

27. října 2017, kdy bylo mimo jiné projednáno
o
o
o

aktuální a plánovanou činnost spolku;
zapojení do projektu pod názvem „Výstupka“ (program zvyšování
zaměstnatelnosti osob ve výkonu trestu odnětí svobody ve Věznici Mírov);
aktuálním stav a přehled o hospodaření.

Zápisy z jednání rady spolku jsou rozesílány členům Rady spolku a dalším členům
spolku na vyžádání. O zápisu z jednání Rady spolku jsou členové spolku předsedou spolku
informováni.

Vybrané informace z činnosti spolku
Předání plyšových hraček
Pražští hasiči uveřejnili na sociálních sítích výzvu, ve které požádali veřejnost o pomoc
se zajištěním drobných hraček za účelem předávání dětem při zásazích a mimořádných
událostech. Sociální sítě neznají hranice, a proto na uvedenou výzvu reagovalo i několik
maminek ze Šumperska, které chtěly nabídnout použité drobné plyšové hračky také
šumperským profesionálním hasičům.
Hasičský záchranný sbor Olomouckého
kraje má tuto problematiku vyřešenu –
pokud by chtěl někdo poskytnout za výše
uvedeným účelem hračky, musí se jednat
pouze o nové a v originálním balení.
Na nabídku maminek reagoval náš
spolek Bezpečný Šumperk z.s., který
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použité plyšové hračky od maminek převzal. V rámci výborné spolupráci s Nemocnicí
Šumperk a.s. bylo zajištěno v nemocniční prádelně ve speciální technologii pro jemné prádlo
jejich vyprání, vysušení a dezinfikování.
Takto „ošetřené“ drobné plyšové hračky byly dále zabaleny a 13. března 2017
předány Nemocnici Šumperk a.s. k dalšímu využití – snížení stresu, uklidnění a pro radost
dětem.

Člověku člověkem
Ve čtyřech termínech (14. a 15. 1.; 4. a 5. 2.; 25. a 26. 2.; 18. a 19. 3.) se zúčastnili
zástupci našeho spolku, společně s vybranými dobrovolníky Nemocnice Šumperk a.s.,
výcviku „Člověku člověkem“. Tento výcvik je akreditován Ministerstvem práce a sociálních
věcí a byl uspořádán ve spolupráci
s Komunitním centrem Postřelmovská 14,
Zábřeh.
Cílem výcviku bylo naučit se vnímat
to, co se děje v mém životě, u mého bližšího,
souseda, přítele, u lidí, kteří prožívají složitou životní událost. Současně se naučit porozumět
tomu, co se děje. Účastníci výcviku se naučili vhodným reakcím při pomoci druhému, osvojili
si principy vedení pomáhajícího rozhovoru a poznaly své limity při pomáhání jiným.
Lektory výcviku byli PhDr. Eva Biedermannnová (psycholog Hasičského záchranného
sboru České republiky) a Vítězslav Vurst, B.Th. (nemocniční kaplan, poradce pro pozůstalé).
Po určité době na "absolventském" setkání byli účastníci výcviku informováni o
možnostech další spolupráce v rámci aktivit dobrovolníků nejenom pro Nemocnici Šumperk
a.s., ale i další zařízení (Fakultní nemocnice v Olomouci, Charita apod.). Doufáme, že
absolventi výše uvedeného výcviku nabyté znalosti, zkušenosti a praktické dovednosti dále
dle možností a ochoty rozvíjí a jsou ostatním nápomocni.

Krajská soutěž Jednotek dobrovolných hasičů obcí ve vyprošťování
Na základě vzájemné domluvy Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje,
územního odboru Šumperk, a hlavně vstřícnému přístupu od spolupracujících institucí, firem
i soukromníků a za významné podpory našeho spolku se podařilo vytvořit podmínky a zajistit
konání soutěže vybraných jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí z Olomouckého kraje ve
vyprošťování u dopravních nehod.
Tato soutěž byla organizována jako jeden
z nadstandardních praktických výcviků v rámci
odborné přípravy pro jednotky sborů dobrovolné
jednotky požární ochrany, které jsou vybaveny
speciálními
prostředky
pro
provádění
vyprošťování zraněných osob při složitých
dopravních nehodách. Organizace soutěže
probíhá takovou formou, že soutěžící tým do
odstartování nezná dopředu situaci, kterou bude
muset řešit a hodnotí se skutečný průběh
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prováděných záchranných prací. Za tímto účelem se využívají poskytnuté a předem
nabourané vraky vozidel, ze kterých se vytváří několik scénářů skutečných dopravních nehod
(skutečný figurant ve vozidle, převrácená vozidla, více vozidel nebo překážek na sobě apod.).
V průběhu soutěžních pokusů kvalifikovaní rozhodčí z řad příslušníků HZS krajů hodnotí
postup vyprošťovacích prací v oblasti taktiky (vedení zásahu, spolupráce, komunikace,
bezpečnost apod.), techniky (způsob provádění jednotlivých úkonů, ovládání jednotlivých
nástrojů, zručnost apod.) a poskytování předlékařské zdravotnické pomoci.
Krajská soutěž vybraných jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Olomouckého
kraje se uskutečnila za krásného počasí v sobotu 27. května 2017 v areálu nové Požární
stanice Šumperk Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje. Touto soutěží se ověřili
podmínky organizování akcí v novém areálu s předpokládanou účastí široké veřejnosti.
Soutěžit mohli maximálně dva vybrané (reprezentační) týmy jednotek sborů
dobrovolných hasičů obcí za jednotlivé územní odbory Olomouckého kraje. Jednalo se o
"krajské" postupové kolo před IV. Mistrovstvím republiky, které se uskutečnilo 8. ‐ 9. září
2017 v Novém Městě na Moravě. Na Mistrovství republiky náš Olomoucký kraj
reprezentovala Jednotka sboru dobrovolných hasičů města Přerov.

Den Integrovaného záchranného systému v obci Libina
Dne 1. června 2017 na Stadionu Dr. Urbáška v Libině
proběhl již 13. ročník „Dne integrovaného záchranného
systému v obci Libina“.
Na tuto již pravidelnou akci byli pozváni zejména
žáci mateřských a základních škol z nejbližšího okolí. Na
organizaci se již tradičně podílí základní složky IZS z okresu
Šumperk, v již tradiční spolupráci s BESIP, Vojenskou policií,
SONS Šumperk, Českým červeným křížem a také např.
Aeroklub Šumperk z.s., Kamarádi otevřených srdcí,
Paintball Mostkov.
Dopolední program byl sestaven z jednotlivých stanovišť spolupořadatelů, doplněný
doprovodnými akčními ukázkami přestřelek, zadržování utíkajících osob, vyprošťování
zraněné osoby z havarovaného vozidla, slaňování z výškové techniky hasičů a ukázek
přistavené techniky.
Zajímavým zpestřením bylo také vystoupení mažoretek, zvuková střelnice nebo
nafukovací horolezecká stěna, skákací hrad a velká trampolína.
Akce je již tradičně velmi kladně hodnocena s předpokladem jejího uspořádání
v dalších ročnících.

Dětský den
Dne 10. června 2017 byl organizován Dětský den, který organizovala Odborová
organizace Nemocnice Šumperk a.s., Územní odbor Šumperk Hasičského záchranného sboru
Olomouckého kraje za podpory spolku Bezpečný Šumperk z.s..
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Jednalo se o uzavřenou akci v uzavřeném areálu na Požární Stanici Šumperk. Akce
byla organizována zejména pro děti zaměstnanců
Nemocnice Šumperk a.s. a profesionálních hasičů. Dětského
dne se zúčastnilo cca. 200 osob. Na akci proběhly ukázky
techniky hasičů a Nemocnice Šumperk a.s. Do organizace
byla také zapojena, s naším spolkem dlouhodobě
spolupracující, Střední odborná škola Šumperk (studenti
oboru cestovní ruch), která připravila zajímavé animační
programy – dovednostní soutěže pro děti. Na akci proběhla
také ukázka z výcviku psů Základní kynologické organizace
Nový Malín z.s. a ukázky výcviku služebních psů Policie
České republiky.

Den na Mírově – Memorandum
Dne 3. července 2017 ve Věznici Mírov bylo uzavřeno
„Memorandum o spolupráci na společném projektu „DEN NA MÍROVĚ“.
Memorandum společně uzavřeli: Vězeňská služba ČR, Věznice
Mírov, Bezpečný Šumperk z.s. a Informační centrum pro mládež Šumperk
(dále jen „organizátoři“).
Jedná se o společný preventivně výchovný projekt určený pro
školní preventisty sociálně patologických jevů, zájemce z řad
pedagogické veřejnosti a studenty starších 15 let. V rámci projektu (v
konkrétní dny) se akce zúčastní skupiny ze středních škol. Skupiny jsou
zpravidla ve složení 2 pedagogové a minimálně 4 studenti z každé
oslovené střední školy, zejména z okresu Šumperk. Účastníkům bude
zajištěna v rámci projektu společná doprava do areálu Věznice Mírov,
včetně nezbytných administrativních náležitostí.
 Rozsah projektu:
o seznámení s historií, současností a začleněním Věznice
Mírov do organizační struktury Vězeňské služby v České
republice;
o seznámení s druhy trestů a jejich výkonem ve věznicích
v České republice,
o seznámení se zacházením s vězni, podmínky a zajištění zaměstnávání ve
věznicích;
o zajištění výkonu služby Vězeňskou službou České republiky v podmínkách
Věznice Mírov;
o prohlídka Věznice Mírov (podle aktuálních organizačně‐bezpečnostních
možností, zejména prohlídka hradeb, služební kynologie, dopravní služby,
mírovského podzemí, kaple a podmínek pro pracovní aktivity s vězni);
o znalostní soutěž s oceněním vybraných účastníků, závěrečná diskuze
a předání pamětních „Účastnických listů“.
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Organizátoři se společně zavazují:
o vyhodnotit uskutečněný projekt, zejména s ohledem na jeho:
 preventivně výchovný vliv na mládež,
 efektivitu vynaložených prostředků a úsilí jejich organizátorů,
 všeobecnou propagaci zajištění výkonu trestu ve Věznici Mírov a
podmínek zaměstnávání vězňů v rámci pracovních aktivit,
 všeobecnou propagaci spolupráce a podpory organizátorů v rámci
realizace projektu,
o projednat návrhy na změny a podmínky realizace projektu v dalším období,
o uskutečnění projektu a stanovení rozsahu zapojení jednotlivých organizátorů
na další období.
Memorandum společně slavnostně uzavřeli všichni představitelé organizátorů.

Předání plyšáků
Doslova plyšovou smršť zažili nejmenší pacienti Nemocnice Šumperk a.s.. Na dětské
oddělení dorazila speciální zásilka v podobě devíti pytlů plných plyšových hraček. Dárky
přivezl náš spolek Bezpečný Šumperk z.s.. Plyšové hračky pomáhají nejmenším pacientům
překonávat bolest a zbavovat se strachu spojeným s pobytem v nemocnici.
Vzniklé situaci napomohli dobrovolní hasiči ze Sdružení dobrovolných hasičů Obědné
(místní části Libiny), kteří vyhlásili místní „obecní“ sbírku plyšových hraček. Na základě
vzájemné spolupráce se iniciativy také ujal náš spolek Bezpečný Šumperk z.s., který si plyšáky
od dobrovolných hasičů převzal a zařídil s pomocí Nemocnice Šumperk a.s. jejich vyprání a
dezinfekci. Bezpečný Šumperk z.s. spolupracuje s místní nemocnicí na několika projektech,
sběr a využití plyšových hraček je spíše akcí mimořádnou, přesto současná akce není
ojedinělá. Všechny darované plyšové hračky totiž zaměstnanci nemocniční prádelny vyprali
za pomoci speciální dezinfekce samostatně při teplotě 40 stupňů. Následně hračky prohlédli,
roztřídili a ty nevhodné pak vyřadili. Část hraček dále využijí dobrovolní hasiči, většina však
zůstane
pro
potřeby
Nemocnice Šumperk a.s. tak,
aby mohli dál dělat radost
zejména malým pacientům.
Získané
plyšové
hračky
budou v nemocnici pomáhat
těm nejmenším. Zdravotníci
věří, že s pomocí hraček
třeba malí pacienti snáze
překonají bolest nebo strach
z bílých plášťů. Plyšáci jim
také mohou pomoci zbavit se
stresu.
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I dobrovolní hasiči, kteří sbírku uspořádali jsou velice rádi. Svojí akcí – sběrem hraček
mohli napomoci dobré věci, kdy hračky budou opět rozdávat radost, uklidnění a snižovat
stres se kterým se děti u mimořádných událostí a v nemocnici setkávají.

Roztančené kotlíky
Gulášový festival – roztančené kotlíky se
letos již po páté konal ve čtvrtek 17. srpna 2017 u
příležitosti Mezinárodního folklorního festivalu.
Na výzvu organizátorů se zúčastnil této
soutěže i tým, složený ze zástupců členů
Bezpečného Šumperka z.s..
I když se jednalo o soutěž, kdo uvaří
nejchutnější guláš, pro náš tým to byla spíše
společenská záležitost. V rámci tohoto soutěžního
klání bylo mnoho okamžiků, které se daly využít k
předání informací o smyslu a práci našeho spolku.
Při vaření kotlíkového guláše nás navštívilo mnoho
známých, kamarádů, ale i ostatních kolemjdoucích,
se kterými jsme se rádi setkali a pohovořili.
Příjemným překvapením bylo ohodnocení
našeho soutěžního týmu.

Den na Mírově
V rámci společného memoranda (viz. výše) se ve dnech od 24. října do 1. listopadu
uskutečnily celodenní akce „Den na Mírově“. Jedná se o společný projekt spolku Bezpečný
Šumperk z.s., Věznice Mírov a Informačního centra pro mládež Šumperk.
Při akcích byli účastníci na sále seznámeni s historií, současností a začleněním Věznice
Mírov do organizační struktury vězeňství v České republice. V rámci připraveného
programu byli seznámeni s druhy trestů s výkonem ve věznicích, výchovou vězňů,
používanými prostředky, apod. Nechyběly ani praktické ukázky z výcviku a připravenosti
příslušníků vězeňské služby.
Po úvodním seznámení byli všichni přítomní rozděleni do skupin se samostatným
programem, přičemž byly skupiny ve stanovených intervalech prostřídány. Součástí
programu byla prohlídka přímo uvnitř věznice: prohlídka hradeb, stráží, služební kynologie;
dozorčí služby, kaple, aktivity vězňů apod..
Na závěr celé akce proběhla závěrečná diskuze. Účastníci rovněž dostali DVD, jako
podporu pro prezentaci získaných informací a zážitků z účasti na akci ostatním.

‐ 9/13 –
IČ: 228 180 22

Číslo účtu: 259347118/0300, ČSOB/Poštovní spořitelna/ERA

Bezpečný Šumperk z.s.
nám. Míru 211/4, Šumperk 787 01
www.bezpecnysumperk.cz

Doma v bezpečí
V průběhu měsíce října a listopadu proběhlo v Šumperku pět besed v rámci projektu
„Doma v bezpečí“. Projekt je realizován Městským úřadem Šumperk, Odborem sociálních
věcí ve spolupráci se spolkem Bezpečný Šumperk z.s, HZS Olomouckého kraje Územním
odborem Šumperk a Městskou policií Šumperk. Cílem projektu bylo zvýšení bezpečnosti
občanů v jejich domovech. Program besed byl určen pro seniory, seniory bydlící v domovech
s pečovatelskou službou a zrakově postižené
spoluobčany.
Letošního ročníku projektu „Doma
v bezpečí“ se zúčastnilo na šedesát seniorů a
občanů se zrakovým postižením. Tři besedy
proběhly
v šumperských
domovech
s pečovatelskou službou pro seniory, jedna
v klubu důchodců v Šumperku a jedna v klubu
sjednocené
organizace
nevidomých
a
slabozrakých (SONS) v Šumperku.
V průběhu každé besedy přednesli
zástupci pořádajících složek příspěvek týkající se tématu bezpečnosti v bytech z hlediska
jejich působnosti.
Městská policie Šumperk ve svém příspěvku informovala o závažnosti trestné činnosti
páchané na seniorech a doporučila, jak se bezpečně chovat doma, tak aby míra dopadu
tohoto jednání na seniory byla co
nejmenší.
Zástupci Městského úřadu
Šumperk, odboru sociálních věcí,
informovali občany o výkonu státní
správy v oblastech sociálních věcí,
sociální pomoci a sociální právní
ochrany a prevence.
Příslušníci HZS Olomouckého
kraje, Územního odboru Šumperk ve
svém příspěvku přednesli základní informace o fungování hasičského záchranného sboru,
informace o nejčastějších příčinách vzniku požárů v domácnostech a o způsobech, jak jim
předcházet, popřípadě jak se zachovat při vzniku mimořádné události.
Na konci každé besedy, za přispění spolku Bezpečný Šumperk z.s., byly účastníkům
přednášek zdarma předány brožury, ve kterých byly shrnuty poznatky z přednesených
příspěvků a také hlásiče kouře, které napomáhají včasnému detekování vznikajícího požáru v
bytech.
Hodnocení proběhlých besed zúčastněnými přednášejícími bylo velmi pozitivní a to
hlavně z důvodu aktivního zájmu a přístupu ze strany posluchačů, kteří měli během
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přednášek spoustu věcných a tematických dotazů. Jejich přístup a upřímné poděkování za
přednášky byl odměnou všem přednášejícím.

Ocenění policistů
V úterý 19. prosince 2017 v dopoledních
hodinách proběhlo slavnostní vyhlášení a
ocenění nejlepších policistů a občanských
zaměstnanců Územního odboru Policie České
republiky Šumperk za rok 2017.
Slavnostní ceremoniál se uskutečnil
v reprezentativních
barokních
prostorách
koncertního sálu Zámku Bludov, který pro tyto
účely Územnímu odboru Policie ČR Šumperk
propůjčila jeho majitelka, paní Karla Mornstein‐Zierotin.
Ocenění za mimořádné pracovní úspěchy si vybraní policisté a občanští zaměstnanci
převzali z rukou ředitele Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje plk. Mgr. Tomáše
Landsfelda a vedoucího Územního odboru Policie ČR Šumperk plk. Mgr. Libora Giesla.
Dalším bodem programu slavnostního dopoledne bylo také předání patnácti medailí,
které policistům územního odboru udělil policejní prezident, generálmajor Mgr. Bc. Tomáš
Tuhý. Jednalo se o medaile Za věrnost I., II. a III. stupně. Čestná medaile Policie ČR pak
putovala do rukou vedoucího oddělení kriminalistické techniky.
Dva policisté Územního odboru Šumperk byli vyznamenáni Medailí ředitele Krajského
ředitelství policie Olomouckého kraje II. stupně.
Na závěr ocenění policisté a hosté přijali pozvání na příjemné občerstvení, které pro
ně za podpory spolku Bezpečný Šumperk připravilo vedení Územního odboru Policie ČR
Šumperk.

Projekt „Výstupka“
Dne 14. prosince 2017 v rámci programu „Operační program Zaměstnanost“ a výzvy
číslo 03_17_075 ‐ Podpora zaměstnanosti cílových skupin znevýhodněných na trhu práce“
byla naším spolkem zaregistrována žádost projektu: "VÝSTUPKA" (program zvyšování
zaměstnatelnosti osob ve výkonu trestu
odnětí svobody ve Věznici Mírov).
Cílem projektu je, aby zavedl ve
Věznici Mírov adaptovaný program
zaměstnanosti
(motivace,
pracovní
poradenství, IT kurz, program finanční
gramotnosti) pokrývající před výstupní fázi
výkonu trestu odnětí svobody, na zvýšení
šance osob opouštějících vězení po
dlouhodobé izolaci na získání legálního a
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plnohodnotného zaměstnání, které je základním předpokladem stabilizace jejich existenční a
sociální situace. Sníží tak zároveň riziko jejich druhotné recidivy. Projekt úspěšně podpoří 30
osob z cílové skupiny. Předpokládané datum zahájení: 1. října 2018, předpokládané datum
ukončení: 30. září 2020.
Hlavním cílem projektu "Výstupka" je připravit odsouzené, kteří se nacházejí v před
výstupním a výstupním oddělení ve Věznici Mírov, na budoucí plnohodnotné uplatnění na
trhu práce. Půjde nám zejména o to, aby tyto osoby změnily ve vztahu k trhu práce své
postoje a scénáře, přijaly běžné společenské normy nutné pro vykonávání legálního
zaměstnání a žily / pracovaly v souladu s nimi. Tento projekt vzešel z dlouhodobé spolupráce
spolku Bezpečný Šumperk z.s. s Věznicí Mírov a je podporován dalšími subjekty v příslušném
oblasti zájmu.

Zřízení datové schránky
V závěru roku 2017 byla zřízena datová schránka spolku:
 držitel datové schránky:
Bezpečný Šumperk z.s.
 typ datové schránky:
Právnická osoba
 ID datové schránky:
8ybwknj
Datová schránka (viz. zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a
autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů) je elektronické uložiště,
které je určeno k doručování orgány veřejné moci a k provádění úkonů vůči orgánům veřejné
moci, tedy slouží k doručování dokumentů prostřednictvím datových zpráv.
Osoby oprávněné k přístupu do datové schránky Bezpečný Šumperk z.s.:
 Ing. Martin Žaitlik, předseda spolku;
 Ing. Jiří Průša, místopředseda spolku;
 Ing. Miroslav Jan Buchta, tajemník spolku.

Zápis do živnostenského rejstříku
S ohledem na registraci žádostí do výzev k projektům různých subjektů a v souvislosti
s vykonávanými činnostmi spolku bylo koncem roku požádáno o provedení zápisu do
živnostenského rejstříku.
V současnosti je v živnostenského rejstříku zapsáno:
 Název:
Bezpečný Šumperk z.s.
 Předmět podnikání:
Výroba, obchod a služby neuvedené v
přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
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Opětovné zprovoznění internetových stránek
Systém internetových stránek spolku Bezpečný Šumperk z.s. byl několikrát v
minulosti narušen.
Nyní jsou tyto stránky opět zprovozněny, přičemž předchozí informace již nebyly
zpětně doplněny.
Informace o předchozí činnosti spolku lze získat z jednotlivých "Zpráv o činnosti
spolku" za předešlé období, které jsou přístupné v části "Ke stažení".
Adresa stránek: www.bezpecnysumperk.cz

Hospodaření
Písemná dokumentace spolku je vedena řádně a přehledně předsedou spolku.
Dokumentace je dostatečně rozčleněna a jednotně založena v rámci samostatných
pořadačů.
Pokladna pro potřeby spolku je řádně vedena.
Spolek nemá (inventárně veden) žádný majetek.
Veškeré finanční transakce jsou podloženy účetními doklady. Finanční prostředky byly
vynakládány pouze podle schválených záměrů spolku a po projednání v radě spolku.
Členské příspěvky byly řádně zaplaceny.
Přiznání k dani z příjmu právnických osob bude podáno v řádném termínu na místně
příslušný Finanční úřad v Šumperku. Daňové přiznání podává za spolek Ing. Miroslav Buchta.
Spolku využívá finanční účet:
o číslo účtu: 259347118/0300,
o zřízený u ČSOB a.s. / Poštovní spořitelna / ERA,
o účet určený pro neziskové organizace, s minimálními provozními poplatky.

Tato zpráva byla projednána a schválena na jednání
Rady spolku Bezpečný Šumperk z.s., dne 6. 2. 2018.

Zprávu zpracoval:
Ing Martin Žaitlik v.r.
předseda spolku
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