
ZPRÁVA 
 

Okresní kontrolní a revizní rady OSH za uplynulé volební období 

 

  Výrov-Hadačka  12.11.2016 – Shromáždění představitelů SDH 
 

  Dámy a pánové, vážení hasiči, vážení hosté, 

 dovolte mi, abych přednesl zprávu o činnosti okresní kontrolní a revizní 

rady našeho okresního sdružení za uplynulé období. 

           Kontrolní a revizní rada v tomto období pracovala ve složení : Eduard 

Cízl – předseda,  p. Jan HADINGER,  p. Rudolf  MALEC, p. Jaromír BECH, 

paní Marie SEVEROVÁ a paní Irena Vágnerová. Kontrolní a revizní rada se 

sešla celkem 7 x v souladu s plánem práce. 

         Mohu konstatovat, že všichni členové kontrolní a revizní rady přistupovali 

ke svým povinnostem zodpovědně. Dle možností a s ohledem na svá zaměstnání 

se zúčastňovali pravidelně našich jednání.  

 Na svých jednáních okresní kontrolní a revizní rada kontrolovala 

hospodaření okresního sdružení. Soustředila se především na kontrolu prvotních 

účetních dokladů, došlé faktury, příkazy k úhradě a výpisy z účtu, doklady 

k hotovostním platbám a stav finančních prostředků v pokladně a na bankovním 

účtu. V průběhu kontrolovaného období nebyly zjištěny žádné závažné 

nedostatky v účetnictví. Podklady pro účetnictví jsou řádně zpracovávány paní 

Foldovou v daných termínech. Veškeré doklady jsou řádně založeny. 

V některých případech chyběl podpis ekonomického náměstka Ing. Červenky. 

Po upozornění na tento nedostatek, bylo při následné kontrole již vše v pořádku. 

         Naše revizní rada rovněž dohlížela na průběh inventarizace majetku OSH, 

já osobně jsem se fyzické inventarizace zúčastnil. Závěrečná zpráva předsedy 

inventarizační komise byla projednána na březnovém jednání OKRR bez 

připomínek. Na tomto jednání jsme byli seznámeni s výsledkem hospodaření 

OSH za rok 2015 a s daňovým přiznáním za rok 2015. Rovněž toto bylo vzato 

radou na vědomí bez připomínek. 

      Další oblastí, kterou se rada zabývala, byl odvod členských příspěvků. 

V termínu do 31. 1. 2016 na účet OSH byly uhrazeny příspěvky od 99 sborů.  30 

sborů uhradilo příspěvky v první polovině února. SDH Dolní Jamné (okrsek 

Manětín+Bezvěrov) uhradil příspěvky až po několika výzvách 19. 3. Příspěvky 

neuhradil SDH Bohy, který požádal o zrušení sboru. S tímto stavem nemůžeme 

být spokojeni. Vzhledem k tomu, že příspěvky se platí bezhotovostní platbou a 

je možné peníze poslat jak z účtu, tak i poštovní poukázkou typu A, myslím, že 

není důvod tuto základní členskou povinnost nesplnit v daném termínu. 

      Otázkou zrušení SDH Bohy se naše rada zabývala na svém jednání 

několikrát, naposledy dne 5. 9. 2016 a 18. 10. 2016. K 21. 9. byla veškerá 

dokumentace nutná ke zrušení sboru podepsána a předána na ústředí. Rovněž tak 

jsme vzali na vědomí vyřazení dvou členů z SDH Příšov na vlastní žádost. 

 Jak jistě všichni víte a byli jste informováni svými zástupci v orgánech 

okresního sdružení, náš okres obdržel v letošním roce účelovou dotaci 

z Krajského úřadu Plzeňského kraje ve výši 448.500,- Kč, z této částky se do 



konce roku rozdělí 300tis. Kč do sborů a okrsků. Tato dotace byla samostatnou a 

zároveň specifickou oblastí, kterou se naše KRR zabývala.  

         Na jednáních v září a říjnu jsme sledovali činnost komise, kterou VV 

ustanovil pro stanovení podmínek k přidělení dotací sborům a posuzování 

přijatých žádostí.  Žádosti byly řádně zaevidovány, projednány a schváleny VV.  

Naše rada rovněž vzala na vědomí informaci o nesouhlasném stanovisku SDH 

Kralovice k dotacím pro mládež a souhlasí s řešením, které odsouhlasil VV 

OSH na svém jednání 6. 9. 2016. 

    Vyúčtování těchto dotací bude znamenat značnou administrativní zátěž pro 

pracovníky OSH. Proto rada vzala s povděkem na vědomí informaci o přijetí 

pracovnice p. Pavlíny Eksteinové ke zpracování těchto dokladů na dohodu o 

provedení práce. 

Další oblastí, kterou naše revizní rada pravidelně kontroluje je plnění 

usnesení z jednání VV. Usnesení přijatá výkonným výborem OSH PS jsou 

průběžně plněna a rovněž lze konstatovat, že v této oblasti nebyly zjištěny 

závažné nedostatky.  

Okresní kontrolní a revizní rada OSH PS za uplynulé období neřešila 

žádný závažný podnět či stížnost z našich sborů, okrsků ani od členů. 

A nyní ještě několik čísel. K 31. 10. 2016 má naše okresní sdružení  

celkem 130 sborů pracujících ve 14 okrscích. Jeden sbor – SDH Bohy byl řádně 

zrušen. V těchto sborech je pak evidováno celkem 5 959 členů a z toho je 1006 

mladých hasičů. Pro zajímavost máme 1 548 žen a   4 411 mužů. 

Stav pokladny k 31. 10. 2016 byl: 1.274,-- Kč, stav běžného účtu 

vedeného u ČSOB, Poštovní spořitelna, k 31. 10. 2016 byl  871.831,28 Kč 

         

Dámy a pánové, 

         závěrem mi dovolte, abych poděkoval svým kolegům za spolupráci a 

odpovědný přístup a Vám všem popřál hodně zdraví a osobní pohody.  

 

 

 

                                                                               Děkuji za pozornost. 

 

 

         Zpracoval :  Eduard Cízl 

 

         předseda  OKRR  OSH PS 

 


