
Zpráva  Okresní kontrolní a revizní rady OSH za uplynulé období 
 

Horní Bělá 21. 11. 2015  -  Shromáždění představitelů SDH 
 

    Dámy a pánové, milí hasiči, vážení hosté! 

 

 Dovolte mi, abych vás seznámil s činností OKRR  za uplynulé období. 

 

    Na shromáždění delegátů v Pláních dne 28. 3. 2015 byla zvolena rada ve složení:                      

p. Eduard CÍZL, p. Ing. Jan HADINGER  p. Rudolf  MALEC, p. Jaromír BECH, p. Marie SEVEROVÁ a 

p. Irena VÁGNEROVÁ.   

    Zvolení členové rady se sešli od svého zvolení celkem 4 x. Průměrná účast členů na těchto jednáních 

byla 90 %. Pokud se některý člen nemohl jednání zúčastnit, byl vždy řádně omluven. Vždyť tyto funkce 

vykonáváme nad rámec svých pracovních povinností a v tomto případě má zaměstnavatel vždy přednost.  

    Na svých jednáních okresní kontrolní a revizní rada pravidelně kontrolovala hospodaření okresního 

sdružení. Soustředila se především na kontrolu prvotních účetních dokladů, došlé faktury, příkazy k úhradě 

a výpisy z účtů. V průběhu kontrolovaného období nebyly zjištěny žádné závažné nedostatky. Účetnictví 

na našem okrese je trvale vedeno řádně a pečlivě paní Foldovou. Všechny doklady jsou zpracovány 

v daných termínech. Okresní kontrolní a revizní rada nemá k výše uvedenému žádných připomínek. 

Hospodaření našeho sdružení je v souladu s plánem, který byl schválen pro letošní rok, a jeho výsledky 

jsou podrobně uvedeny v materiálech, které máte dnes k dispozici. 

     Mimo kontrolu účetnictví se OKRR na svých jednáních věnuje kontrole usnesení přijatých výkonným 

výborem OSH PS. Usnesení jsou průběžně plněna. Jednu připomínku však rada má. A to konkrétně 

k dodržování termínů, které jsou odsouhlaseny v usneseních výkonných orgánů nebo určeny vyššími 

orgány. Mám na mysli zejména termíny pro vyúčtování dotací a grantů a také při odevzdávání Hlášení o 

činnosti ze strany sborů. Nedodržení těchto termínů značně ztěžuje práci při konečném vyúčtování. Rada 

proto apeluje na všechny zástupce sborů, aby tyto podklady odevzdávali včas. Vždyť jde o finanční 

prostředky nás všech. 

    Značnou pozornost věnovala rada stavu v odevzdání podkladů k přeregistraci sborů do spolkového 

rejstříku. K tomuto problému zaujímá OKRR toto stanovisko: Vzhledem k tomu, že některé sbory dosud 

neodevzdaly dokumentaci, nutnou k přeregistraci doporučuje starostce paní Foldové a výkonnému výboru 

již tyto sbory nevyzývat. Ze strany paní starostky byla podána pomocná ruka. Osobně navštěvovala 

jednotlivé okrsky a trpělivě vysvětlovala postup a byla nápomocna při vyplňování potřebných dokumentů. 

Přesto ze strany některých sborů toto nebylo přijato s povděkem. Upozorňuji, že toto není povinnost OSH. 

Ten kdo má přiděleno IČ je samostatným subjektem a je zodpovědný za veškerou činnost a následky si 

ponese každý sbor sám. Přeregistrace je nutná v souvislosti s novelou Občanského zákoníku. Nikdo 

z pracovníků našeho sdružení si toto nevymyslel! Pokud chceme být organizováni v hasičském 

spolku České republiky, musíme dodržovat její zákony. 

     A nyní ještě několik čísel.  K dnešnímu dni máme zaregistrováno celkem 131 sborů ve 14ti okrscích. 

Celkem máme 5 957 členů. Z toho členů od 3 do 6ti let je 25 chlapců a 35 děvčat,  od 6ti do 18ti let - 535 

chlapců a 406 děvčat a nad 18 let je 3 870 mužů a 1 086 žen. A když už jsem u čísel, tak Vás ještě 

seznámím se stavem finančních prostředků OSH. K 20. 11. 2015 je stav na běžném účtu u Poštovní 

spořitelny 633.192,85 Kč. Stav finančních prostředků v pokladně 4.649,- Kč. 

    Závěrem mi dovolte, abych poděkoval svým kolegům za práci v letošním roce a Vám všem popřál do 

příštího roku hodně zdraví o osobní spokojenosti.                                                                                          

    Děkuji za pozornost. 

 

Zpracoval:   

             

Eduard Cízl                 
předseda  OKRR  OSH PS 

 


