
 

ZPRÁVA 
Okresní kontrolní a revizní rady OSH za uplynulé období 

 

Horní Bělá 16. 11. 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 23. 3. 2019 v Dobříči. 

 

    Kontrolní a revizní rada i v letošním roce 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 4 x a to konkrétně 

11. 6., 21. 5., 19. 9. a 22.10. Na všech jednáních byla vždy přítomna pracovnice 

kanceláře pí. Miroslava Šilhánková a starostka našeho sdružení pí. Alena 

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. Od letošního roku je účetnictví vedeno 

v novém účetním programu. Výstupy z tohoto systému jsou přehledné a 

srozumitelné. Veškeré pohyby finančních prostředků na účtu jsou řádně 

zaúčtovány, rovněž tak hotovostní operace jsou řádně doloženy potřebnými 

doklady. Před dnešním jednáním jsme zkontrolovali aktuální stav finančních 

prostředků našeho sdružení. K  31. 10. je stav poklady 8.110,- Kč a na běžném 

účtu k 15. 11. 2019 je 451.299,89,-  Kč.    

 

   O stavu v odvodu členských příspěvků jsem Vás informoval ve své zprávě na 

letošním jarním shromáždění. V této souvislosti se chci zmínit 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. Naše revizní rada doporučuje toto navýšení schválit. 

 

    Při našich jednáních jsme průběžně sledovali situaci v čerpání dotace, kterou 

jsme obdrželi od KÚPK. Pro SDH a okrsky byla v letošním roce určena částka 

318.280,- Kč. Dle našeho zjištění je tato dotace vyčerpána. Situace v zasílání 

dokladů k čerpání této dotace se oproti předchozím letům zlepšila. Je zřejmé, že 

si na plnění podmínek dotace pomalu zvykáme. 

 

   Na říjnovém jednání rady jsme projednali hospodaření našeho okresu za třetí 

čtvrtletí letošního roku. K tomuto bodu nemá rovněž rada připomínky. 

Hospodaření je v souladu se schváleným rozpočtem. 

 

 

 



 

 

    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.    

 

   V souvislosti s kontrolou plnění usnesení VV jsme sledovali postup při rušení 

SDH Blažim. Je to poprvé, co jsme nějaký sbor rušili poté, co jsme 

zaregistrováni v OR. Je to poměrně složité a náročné na dokumenty. Celý proces 

trval více jak půl roku, bylo nutné doložit bezdlužnost na finančním úřadě, 

vyplnit protokol o zrušení, doložit účetnictví sboru, atd. a pak vše oznámit 

našemu ústředí a následně zaplatit u obchodního věstníku 2.178,-- Kč za 

půlroční zveřejnění v jejich registru. Až poté je sbor z rejstříku vymazán. 

 

    A nyní několik informací o členské základně. OSH Plzeň - sever má k 15. 11. 

2019 celkem 6.290 členů. Z toho je 4.507 mužů a chlapců a 1.783 žen a dívek 

mladých hasičů včetně přípravky a dorostu je 1.332 členů 

Máme 14 okrsků, 130 sborů. 

  

    Letošní výroční valné hromady budou volební a tak Vás chci upozornit na 

povinnost hlásit veškeré změny ve výboru vašich sborů a okrsků, ale o tom Vás 

bude informovat starostka našeho okresu pí, Foldová v souvislosti s pokyny pro 

konání volebních valných hromad. 

 

   Jinak za uplynulé období naše rada neobdržela žádné 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 

 

 

  


