Správa o čerpaní finančných prostriedkov DHZ Mesta Gbely

Na základe požiadavky poslancov MsZ predkladáme správu o čerpaní finančných prostriedkov
Dobrovoľného hasičského zboru Mesta Gbely (ďalej len DHZ mesta). Čerpanie finančných
prostriedkov je v priloženej tabuľke.
Komentár k tabuľke č.1:
V priloženej tabuľke predkladáme poslancom MsZ čerpanie fin. prostriedkov DHZ mesta od roku 2010
do roku 2015. Rok 2016 je len rozpočet bez čerpania. Ide o finančné prostriedky uhrádzané mestom –
teda z rozpočtu mesta, nakoľko DHZ mesta nemá právnu subjektivitu.
Pri skutočnom čerpaní napr. v roku 2010 vidíme čerpanie na úrovni 14 291,19 €, v roku 2011 na úrovni
14 323,56 € až v roku 2015 na úrovni 10 519,95 €. Nakoľko v tomto čerpaní sú aj náklady na energie,
vodu a mzdy, v ďalšom kroku sme očistili toto čerpanie o spotrebu energií, vodu a tiež náklady na mzdy,
nakoľko pri mzdách v rokoch 2010 – 2012 mesto platilo na dohody hasičov v tzv. pohotovosti, na
základe požiadavky spoločnosti Nafta, ktorá mestu darovala hasičské auto Avia. Náklady na tieto mzdy
boli cca 2. tis. € za rok. Od roku 2013 sa pohotovosť zrušila a v mzdách je len mzda veliteľa DHZ. Po
odrátaní týchto položiek a dvoch výnimočných nákupov v roku 2010 a v roku 2012 prichádzame
k finančným čiastkam, ktoré sa pohybujú od 5,3 tis. € v roku 2013 až po 6,5 tis. € v roku 2015.
Z uvedeného vyplýva, že na samotnú činnosť DHZ mesta Gbely bolo čerpané najviac finančných
prostriedkov v roku 2015 a to vo výške 6 477,- €.
Komentár k ostatným príjmom/výdavkom (tabuľka č. 2 až č. 6):
DHZ občianske združenie s právnou subjektivitou od roku 2013 prijímalo dotácie zo ŠR (priamo, mimo
účet mesta) na podporu činnosti DHZ občianskeho združenie, ktoré boli účelovo určené na zakúpenie
výbavy hasičov a zoznam zakúpeného materiálu je v priloženej tabuľke. Až od roku 2016 bude táto
dotácia príjmom mesta účelovo určená pre DHZ mesta Gbely.
V roku 2015 DHZ mesta Gbely dostalo do výpožičky vozík ktorého výbava je prílohou č. 1 k tomuto
materiálu.
Okrem finančných prostriedkov uvedených v tabuľke č. 1, sú z rozpočtu mesta poskytované finančné
prostriedky formou dotácie pre DHZ občianske združenie každoročne vo výške 1 500,- € na činnosť
združenia a z rozpočtu mesta je financovaný krúžok cez CVČ a to mzdy vedúcich krúžkov
a v posledných rokoch aj materiálové vybavenie mladých hasičov (viď tabuľka č. 3).
Vychádzajúc zo správy o činnosti DHZ za rok 2015 má organizácia 76 členov, z toho 26 žien. V krúžku
pod CVČ je 11 mladých hasičov. V roku 2015 zasahovali pri 2 požiaroch a 1 technickom zásahu.
Ostatné finančné prostriedky boli použité na prevenciu a výcvik.
DHZ je zaradený do kategórie A.
Mesto v rokoch 2009 - 2010 zrekonštruovalo budovu hasičskej zbrojnice celkovo v hodnote 276 253,05
€ z prostriedkov EU, kde spolufinancovanie mesta bolo vo výške 26 533,53 €.
V roku 2015 bol repasovaný dopravný prostriedok – TATRA 148 CAS 32, ktorý je vo vlastníctve mesta.
Celková hodnota repasu bola vo výške 118 034 € a bola financovaná z prostriedkov ŠR.
V Gbeloch, dňa 31.5.2016
Spracovala: Ing. Gabriela Kováčová
Predkladá: Ing. Jozef Hazlinger

Stanovisko komisie pre ekonomiku, legislatívu a verejný poriadok
Správa o čerpaní finančných prostriedkov Dobrovoľného hasičského zboru mesta Gbely bola
prerokovaná v komisii pre ekonomiku, legislatívu a verejný poriadok členovia ktorej odporúčajú
poslancom MsZ predložený materiál zobrať na vedomie.

Návrh na uznesenie:

MsZ berie na vedomie správu o čerpaní finančných prostriedkov Dobrovoľného hasičského zboru mesta
Gbely.

