
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska okres Hodonín 

Tyršova 332, Bzenec 

 

 

 

 

Návod na vyúčtování dotací na volnočasové aktivity MH 
 

Sbory dobrovolných hasičů, které získaly dotaci: 

SDH Hroznová Lhota 

SDH Vracov 

SDH Rohatec 

SDH Blatnice pod Sv. Ant. 

SDH Těmice 

SDH Žeravice 

SDH Ratíškovice 

SDH Vnorovy 

SDH Petrov 

SDH Svatobořice 

 

Žadatelé o dotaci jsou povinni zaslat nejpozději do 26. 10. 2017 na e-mailovou adresu vedoucího kanceláře 

OSH Hodonín tomsklenak@gmail.com vyplněné vyúčtování dotace na volnočasové aktivity v roce 2017 

SDH. Formulář na toto vyúčtování naleznete na www.oshhodonin.cz v sekci novinky, článek dotace na 

volnočasové aktivity MH. Při nedodržení termínu, vám nebude dotace poskytnuta. 

U všech akcí, na které je čerpána státní dotace povinnost zpracovat a uložit ve své evidenci kompletní 

dokumentaci akce (seznamy účastníků, pravidla, výsledky, organizační zabezpečení, …). 

Dotace je podmíněna účastí min. 70% osob ve věku 6 – 26 let z celkového počtu zúčastněných. 

Účetní zpracování akce musí být součástí řádného účetnictví SDH, samozřejmě za dodržení podmínky, že 

všechny účetní doklady hrazené z dotace musí být evidovány v účetnictví odděleně a musí být označeny 

zkratkou DMSVA. 

Vyúčtování musí být provedeno ve formuláři viz výše a odeslán ve formátu EXCELU. Součástí vyúčtování 

musí být min. 3 fotografie v elektronické podobě s presentací MŠMT (na akci, na materiálu) nebo články 

z tisku … 

 

Kompletní vyúčtování se skládá z: 

 min. 3 fotografie, kopie článků, … 

 vyúčtování v excelu 

 fotokopie účetních dokladů dle účetní evidence označené zkratkou DMSVA a výpis analytického 

účtu, na kterém byla dotace zaúčtována (čitelně !!) 
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Vyplňování formuláře: 

Typ akce = napíšete číslo 1 – 6 dle následující tabulky: 

1 = jednodenní akce (výlet, soustředění - rekreační, poznávací, sportovní, kulturní nebo 
jiná společenská akce) 

  

2 = vícedenní akce (výlet, soustředění, pobyt - rekreační, poznávací, sportovní, kulturní 
nebo jiná společenská akce) 

  

3 = soutěž, turnaj, závod, memoriál, pohárovka s hasičskou či jinou dětskou tématikou       

4 = preventivně výchovná činnost - beseda, exkurse apod.           

5 = pravidelná mimovíkendová schůzka               

6 = jiná (ukázky z činnosti pro veřejnost a další veřejné akce zejména pro neorganizovanou mládež - 
karnevaly, dětské dny, pohádkové lesy apod.) 

 

Do kolonky „Náklady na akci celkem v Kč“ je nutné zadat celkovou částku, kterou podkládáte doklady. 

„Z dotace čerpáno v Kč“ bude částka 5 600,- Kč, v celkových výdajích na akci musí být částka min. 8 000,- Kč 

!!! 

A do jednotlivých kolonek (materiál, vybavení, kancelářské potřeby, jiné provozní náklady – služby, nájem 

pronájem, doprava) rozepíšete částku 5 600,- Kč. 

 

 

V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte: 

Tomáš Sklenák 

E-mail: tomsklenak@gmail.com 

tel.: 728 574 617 

 

 

 

 

 

 

Tomáš Sklenák 

kancelář OSH Hodonín 
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