
ZPRÁVA 
Okresní kontrolní a revizní rady OSH za uplynulé období 

 

  Česká Bříza  25.11.2017– 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 pracuje ve složení : Eduard Cízl – předseda,  p. 

Jan HADINGER,  p. Rudolf  MALEC, p. Jaromír BECH, paní Marie 

SEVEROVÁ a paní Irena VÁGNEROVÁ. Jednání kontrolní rady se řídí plánem 

práce . V letošním roce jsme se sešli celkem 7 krát. 

   Členové kontrolní rady se zúčastňují pravidelně dle svých možností s ohledem 

na svůj zdravotní stav případně pracovní vytížení v zaměstnání. Jednání rady se 

uskutečňuje vždy v kanceláři OSH za přítomnosti pracovnice kanceláře a 

starostky našeho sdružení paní Foldové. 

   Pravidelně, na každém jednání rady provádíme kontrolu všech účetních 

dokladů. Kontrolujeme výpisy z účtu sdružení, pokladní doklady, vydané a 

přijaté faktury a stav pokladní hotovosti. Veškeré pohyby finančních prostředků 

na účtu jsou řádně zaúčtovány, rovněž tak hotovostní operace jsou řádně 

doloženy potřebnými doklady. Vše je vedeno přehledně a pečlivě. Veškeré 

účetní doklady jsou vždy schváleny a podepsány ekonomickým náměstkem Ing. 

Červenkou. Jak jsem již řekl, pravidelně kontrolujeme stav finanční hotovosti 

v pokladně a stav finančních prostředků na účtu. Mohu Vám říct, že k 24. 11. Je 

stav hotovosti v pokladně 5.822,- Kč a stav na účtu 533.619,63 Kč. 

    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. Rovněž tak jsme projednali výsledky hospodaření Okresního 

sdružení za rok 2016 a daňové přiznání za rok 2016. Veškeré tyto podklady jsou 

zpracovány paní Foldovou a zaslány k dalšímu zpracování na ústředí do Prahy, 

kde jsou dále zpracovány Ing, Jirotou. I toto bylo bez připomínek a bylo vzato 

radou na vědomí. 

      Dále se zmíním o kontrole odvodu členských příspěvků, kterou se rada 

zabývala na březnovém jednání. K 20. únoru bylo odvedeno 100 % všech 

členských příspěvků. Toto je velice  uspokojivé zjištění vzhledem k situaci 

v předchozích letech. Věřím, že tomu tak bude i nadále. 

     I když kontrola účetnictví a kontrola hospodaření patří do základních úkolů 

revizní rady, ve svých povinnostech má i kontrolu práce výkonného výboru, 

odborných rad, ale i dohled na činnost okrsků a ostatních funkcionářů sborů ve 

vztahu k plnění stanov našeho sdružení a souvisejících předpisů. 

     Pravidelně se na našem jednání zabýváme kontrolou plnění usnesení 

z jednání výkonného výboru. Jednání výkonného výboru se osobně zúčastňuji. 

V této oblasti nemá rada připomínky. Jednání výkonného výboru je vždy 

konstruktivní.  Řešené problémy jsou diskutovány, některými členy 

rozporovány, ale vždy je výsledkem usnesení, které je k prospěchu věci. Zápisy 

z jednání jsou vždy včas zveřejněny na vebových stránkách okresního sdružení.    



 

 

  

   Stejně jako v loňském roce naše sdružení obdrželo i v letošním roce účelovou 

dotaci z Krajského úřadu Plzeňského kraje. Touto dotací jsme se rovněž 

zabývali při našich jednáních. Jistě všichni víte, je tato dotace přidělena za 

určitých přesně specifikovaných podmínek, které je nutné dodržet a v souladu 

s těmito podmínkami řádně vyúčtovat krajskému úřadu. Z tohoto důvodu naše 

rada plně souhlasí s postupem, který odsouhlasil výkonný výbor a pracovní 

komise při stanovení podmínek přidělení dotace jednotlivým sborům. 

   Je možné, že ne všichni členové a funkcionáři našeho sdružení se stanovenými 

podmínkami přidělení dotace souhlasí, ale jak jsem již řekl, podmínky stanovuje 

poskytovatel dotace, tj. krajský úřad a my se musíme přizpůsobit. Je proto 

zarážející, že ne všichni toto pochopí. Naše rada obdržela informaci o stížnosti 

SDH Břízko, která byla zaslána na krajský úřad ohledně podmínek přidělení 

dotace. Vzhledem k tomu, že tato stížnost nebyla adresována naší radě a vše se 

následně vysvětlilo, naše rada se tímto dále nezabývala.  

   Vyúčtování všech dodací je rovněž oblast, kterou naše rada průběžně sleduje. 

K tomu nemáme připomínky, jen bych chtěl poprosit ty, kteří dotaci obdrželi, 

aby vše včas a v pořádku vyúčtovaly a předali na okresní sdružení. 

   Jak jsem se již řekl revizní rada kromě zmíněných kontrol, dohlíží na plnění 

našich interních stanov a  souvisejících předpisů, a stejně tak i povinnosti 

sdružení vůči státním orgánům.  

  V této souvislosti bych chtěl upozornit, na povinnost podávat Přehled o 

majetku a závazcích, které jsme letos prvně zasílaly. Vše souvisí z registrací ve 

spolkovém rejstříku. Rovněž tak Vás mohu informovat, že od roku 2020 bude 

povinnost registrovat i revizory ze sborů a okrsků. Z tohoto důvodu pro 

zjednodušení administrativy již v tomto volebním období nebudou zřizovány 

kontrolní a revizní rady sborů a okrsků ale jen revizoři účtů. 

  Věřím, že všichni víte o tom, že  máme novelizované stanovy a s tím 

související předpisy jako je Organizační, jednací a volební řád, Statut 

vyznamenání a čestných titulů a Stejnokrojový předpis. Byl rovněž vydán 

Metodický pokyn k provádění kontrolní činnosti. Je potřeba, aby o těchto 

změnách byla informována celá členská základna. Veškeré tyto záležitosti jsou 

prezentovány na vebových stránkách jak našeho okresu tak podrobně na 

stránkách sdružení. Ve vlastním zájmu Vám doporučuji tyto stránky pravidelně 

navštěvovat. Jsou tam i jiné velice zajímavé informace. Některé novelizované 

předpisy jsou součástí materiálů, které jste dnes obdrželi. 

  Kromě výše uvedených skutečností naše rada neobdržela žádné další podněty, 

stížnosti ani připomínky k projednání  

 

  A na závěr ještě několik čísel. OSH Plzeň - sever má řádně zaregistrováno u 

Městského soudu v Praze, ve spolkovém rejstříku 130 sborů dobrovolných 

hasičů a ze 14ti okrsků našeho sdružení má řádnou registraci 12. (Žihle+Bílov a 

Manětín+Bezvěrov o registraci nepožádaly). Ve spolkovém rejstříku je také již 

zaregistrována celá naše okresní kontrolní a revizní rada. 

 
 



    

 

  A teď složení členské základny: 

3 - 6 let                35 chlapců       25 dívek 

6 - 15 let          457 chlapců     385 dívek 

15 - 18 let           91 chlapců       97 dívek 

18 - 110 let   3.852 mužů       1.105 žen 

celkem je nás 6.047, z toho  4.435 mužů a 1.612 žen  
  

 

Dáma a pánové. 

 

         Závěrem mi dovolte, abych poděkoval svým kolegům za spolupráci a 

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

 

   

 

                                                                               Děkuji Vám za pozornost. 

 

 

         Zpracoval :  Eduard Cízl 

 

         předseda  OKRR  OSH PS 

 

 

  


