
 

ZPRÁVA 
Okresní kontrolní a revizní rady OSH za uplynulé období 

 

Dobříč  23. 3. 2019 – 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 období od posledního shromáždění představitelů, 

které se konalo dne 17. 11. 2018 v Nýřanech. 

    Kontrolní a revizní rada pracuje stále ve stejném složení: Eduard Cízl – 

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

SEVEROVÁ a paní Irena VÁGNEROVÁ. Všichni členové rady se zúčastňují 

jednání podle svých možností s ohledem na pracovní vytížení a zdravotní stav. 

Za uvedené období se naše rada sešla celkem 3 x a to konkrétně v prosinci 2018 

a v lednu a březnu letošního roku. Na všech jednáních byla vždy přítomna 

pracovnice kanceláře a starostka našeho sdružení pí Foldová. 

  Činnost rady se řídí plánem práce. Pravidelným bodem každého jednání je 

kontrola účetnictví, účetních dokladů, výpisů z účtu, pohybu finančních 

prostředků a stavu hotovosti v pokladně. Veškeré pohyby finančních prostředků 

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

doloženy potřebnými doklady. Vše je vedeno přehledně a pečlivě. Před dnešním 

jednáním jsme zkontrolovali aktuální stav finančních prostředků našeho 

sdružení. K 22. 3. je stav poklady 7.176,- Kč a na běžném účtu je 1.272.100,35 

Kč.   V prosinci loňského roku nám byla vrácena část půjčky ve výši 35.000,- 

Kč z celkových 91.350,- Kč, které naše sdružení zapůjčili KSH PK k pokrytí 

schodku způsobeného zpronevěrou pracovnicí krajského sdružení. Zbytek peněz 

bude vrácen postupně v návaznosti na splátkový kalendář, který KSH uzavřelo 

s dotyčnou pracovnicí. 

   Na lednovém a březnovém jednání jsme provedli kontrolu inventury majetku a 

podrobně se seznámili s výsledkem hospodaření za rok 2018. Naše rada 

neshledala v této oblasti žádné nedostatky a doporučuje dnešnímu jednání 

schválit výsledky hospodaření OSH PS za rok 2018. 

  Průběžně jsme sledovali stav v plnění základní členské povinnosti a to je odvod 

členských příspěvků. I v letošním roce byly příspěvky až na málo výjimek včas 

tj. do 31. 1. odeslány na účet OSH. Do poloviny února po urgenci uhradilo 

příspěvky 100 % sborů. Dne 12. 3. 2018 byl proveden odvod členských 

příspěvků na účet našeho ústředí. Za mladé hasiče – 10.890,- Kč, za dospělé 

96.140,- Kč 

  V souvislosti s informací o platbě členských příspěvků se chci zmínit i o 

návrhu na zvýšení členských příspěvků od příštího roku o 20,- Kč. Hlavním 

důvodem tohoto navýšení je potřeba finančních prostředků z vlastních zdrojů 

k dotacím MV a MŠMT ČR a také pro zajištění chodu kanceláře. 

Jak jistě všichni víte, pracovnice naší kanceláře paní Foldová odchází v polovině 

letošního roku na zasloužený odpočinek. Nadále bude vykonávat funkci 

starostky okresního sdružení a přislíbila, že do konce letošního roku bude novou 

pracovnici zaučovat. S nástupem nové pracovnice kanceláře částečně souvisí i 

potřeba zvýšení členských příspěvků. 

 



 

 V současné době má pracovnice kanceláře minimální mzdu ve 4. platové 

skupině což představuje měsíční výplatu 14 500,- Kč čistého. Vzhledem 

k vývoji a růstu mezd v ČR  budeme nuceni tuto mzdu nepatrně navýšit. 

    V letošním roce jsme opět obdrželi účelovou dotaci od KÚ PK. Smlouva byla 

podepsána 12. 3. 2019 a dne 20. 3. 2019 byla na účet OSH připsána částka ve 

výši 459.000,- Kč. 

Pro letošní rok je dotace rozdělena na tři části: 

- Jsme pořadatelé krajského kola v požárním sportu dospělých – určená 

částka 61.150.- Kč 

- Pro SDH a okrsky – částka 318.280,- Kč 

- Pro potřeby OSH – 79.570,- Kč. 

Podmínky pro přidělení dotace sborům a okrskům zůstávají stejné jako 

v loňském roce. 

     Stejně jako kontrola účetnictví a hospodaření patří do pravidelného programu 

jednání kontrola plnění usnesení z jednání výkonného výboru. Jednání 

výkonného výboru se osobně zúčastňuji. V této oblasti nemá rada připomínky.    

     Ve své minulé zprávě jsem již hovořil o činnosti okrsků. Naše sdružení má 

14 okrsků – z toho dva nejsou registrované a to Manětín+Bezvěrov a 

Žihle+Bílov. Situace se od té doby nezměnila. Jen některé okrsky zasílají zápisy 

ze svých jednání na kancelář OSH. Jeto zřejmě způsobeno skutečností, že 

jednotlivé sbory jsou schopni svou činnost vykonávat samostatně a nepotřebují 

spolupráci s okrskem. To se projevilo i v situaci u okrsku Hromnice, kde po 

zemřelém starostovi Mírovi Plaščiakovi se doposud nepodařilo zvolit nového 

starostu a obnovit činnost okrsku.    

    A nyní několik informací o členské základně. OSH Plzeň - sever má 

k dnešnímu dni řádně zaregistrováno u Městského soudu v Praze, ve spolkovém 

rejstříku 130 sborů dobrovolných hasičů. K 31. 12. 2018 ukončil činnost SDH 

Blažim. Od 1. 1. 2019 máme registrován nový sbor – SDH Bohy. V těchto 130 

sborech je registrováno celkem 6.129 členů. Z toho je 111 členů přípravky ( 3 – 

5 let), 1.077 mladých hasičů ( 6 – 15) let a dospělých hasičů – 4. 941.   

 V souvislosti s evidencí členské základny Vás chci upozornit na povinnost 

hlásit veškeré změny ve výboru vašich sborů a okrsků, které jsou registrováni. 

To znamená vytvořit novou aktuální přílohu k registračnímu listu, a pokud je 

změna statutárního zástupce, tj. starosty, musí být doložen výpis z usnesení 

volební valné hromady, souhlas se zápisem a čestné prohlášení nového starosty 

s ověřeným podpisem. Jsme registrovaný spolek a tak musíme plnit požadavky 

dané zákonem.  Rovněž Vám chci, připomenout povinnost odevzdat včas 

přehled o majetku a závazcích tj. nejpozději do 15. 5. letošního roku zaslat 

v originále na OSH.  

   Jinak za uplynulé období naše rada neobdržela žádné další podněty, stížnosti 

ani připomínky k projednání. 

 

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 Vám za pozornost. 

         Zpracoval:  Eduard Cízl 

        předseda  OKRR  OSH PS 


