
 

ZPRÁVA 
Okresní kontrolní a revizní rady OSH Plzeň sever  

26. 3. 2022 kulturní dům Kralovice 
 

     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 shromáždění delegátů, které se konalo 

dne 19. 9. 2020 ve Všerubech. 

 

    Na tomto shromáždění byla zvolena kontrolní a revizní rada ve složení: 

Eduard CÍZL – předseda, Ing. Jan HADINGER, p. Jaromír BECH, paní Marie 

SEVEROVÁ a Ing. Jaroslav MATOUŠEK.  

    Dříve než jsme se stačili sejít na jednání dle připravovaného plánu práce 

zasáhla naši republiku další vlna pandemie. Díky opatřením Vlády a MZ ČR 

jsme se nemohli scházet na řádných jednáních. 

    Stejně tak i výkonný výbor, zvolený na shromáždění delegátů se nemohl sejít 

v plném obsazení. Aby okresní sdružení mohlo fungovat, scházelo se vedení 

OSH, tj. starostka, náměstkové a vedoucí odborných rad. Na těchto jednáních 

jsem byl vždy přítomen.  

   První řádné jednání OKRR jsme měli 16. června 2021 a dále pak 15. září a 23. 

listopadu. V letošním roce jsme měli dvě jednání a to 16. 2. a 21.3. Členové 

OKRR se zúčastňovali jednání podle svých pracovních a zdravotních možností. 

 

   Na těchto jednáních jsme projednali činnost OSH za rok 2021. Pravidelným 

bodem každého jednání byla 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. Poslední kontrola 

finančních prostředků byla k 21. 3. 2022. Stav na účtu byl 1.112.424,04 Kč a 

stav finanční hotovosti v pokladně 6.115,00 Kč. 

   Informativně jsme se seznámili se stavem v odvodu členských příspěvků, 

průběhu inventarizace a výsledků hospodaření za rok 2021. Členské příspěvky 

na rok 2022 byly uhrazeny všemi sbory. Posledním sborem, který splnil svou 

povinnost po urgenci je SDH Červený Újezd, který uhradil příspěvky 27. 2. 

2022. 

   Příspěvky byly na ústředí odeslané 2. března a to ve výši 97.420 Kč za dospělé 

hasiče a 11.230,- Kč za mladé hasiče 

 

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

jsme obdrželi od Plzeňského kraje i dotace z MV, NSA a MŠMT ČR. Se situací 

ve vyúčtování dotace z Plzeňského kraje ze strany jednotlivých sborů byly v 

loňském roce vážné nedostatky. Doklady byly zasílány opožděně, chybné a 

neúplné. Pracovnice našeho sdružení pí. Šilhánková se snažila tyto nedostatky 

řešit s jednotlivými zástupci sborů, ale ne vždy úspěšně, a navíc byla mnohdy 

slovně napadána. Za naši radu musíme důsledně apelovat na jednotlivé 

funkcionáře sborů. Pokud v letošním roce opět obdržíme dotaci, bude muset 

výkonný výbor přijmout opatření, aby sbory včas a řádně plnili povinnosti 

spojené s přijetím dotace.  



 

 

 

  Na červnovém jednání rady jsme řešili připomínku člena VV p. Františka 

Hanuse, že vedení OSH nemůže hlasovat a rozhodovat jménem VV. 

OKRR k tomu sděluje, že podle čl. 21 Jednacího a Volebního řádu SH ČMS je 

vedení OSH (je-li ustaveno) pověřeno jednáním ve stejném rozsahu jako VV. O 

výsledcích svého jednání je povinno neprodleně informovat VV OSH – a to se 

vždy stalo – zápisy jsou rovněž zveřejněny na webu OSH. 

   

  Na jednání rady dne 23. listopadu jsme projednali žádost p. Jaroslava Frány, 

starosty SDH Všeruby na prošetření účetních operací v souvislosti se školením 

vedoucích MH v termínu 3. – 5. 9. 2021 ve Všerubech.  Dle informací p. Frány 

bylo do pokladny OSH odevzdáno 12.700,00 Kč namísto 15.000,00 Kč, které 

byly dle presenční listiny vybrány za účastnický poplatek. Dle našeho šetření 

starostka OSH pí. Foldová, která poplatek vybírala, měla doklady a hotovost 

uloženu ve dvou taškách. Jedna taška jí vypadla v kufru auta a zapomněla na ni. 

Po dotazu p. Frány dne 7. 10. 2021 před jednáním VV si pí. Foldová tuto 

skutečnost uvědomila a ihned dala věc do pořádku. OKRR následně provedla 

kontrolu dokladů i hotovosti v návaznosti na prezenční listinu ze školení a 

konstatovala, že je vše v pořádku. 

 

  Na našem posledním jednání dne 21. 3. jsme vzali na vědomí informaci o 

podání výpovědi pracovnice kanceláře p. Šilhánkové, a informaci o změně 

v platbách za medaile a stužky. 

 

  Jiné připomínky ani žádosti rada neobdržela. 

  

    A nyní několik informací o členské základně.  

OSH Plzeň-sever má k dnešnímu dni celkem 6077 členů. Z toho je 4295 mužů a 

chlapců a 1782 žen a dívek. 

Mladých hasičů včetně přípravky a dorostu je 632 chlapců a 553 dívek. 

Máme 130 sborů a 14 okrsků – 2 okrsky Manětín+Bezvěrov a Žihle+Bílov 

nejsou registrováni u MS Praha. 

Jen pro zajímavost, největším sborem co do počtu členů je SDH Obora s 233 

členy a nejmenšími sbory jsou Ostrov u Bezdružic 6 členů a SDH Buč-Služetín 

který má 7 členů. 

      

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 Plzeň-sever 

 

 

  


