
 

 

 

ZPRÁVA 

Okresní kontrolní a revizní rady OSH za uplynulé období 

 

Pňovany 17. 11. 2012  -  Shromáždění představitelů SDH 

 

             Dobrý den, 

dámy a pánové, milý hasiči, vážení hosté. Na úvod mi dovolte, abych vyřídil pozdrav od 

předsedy OKRR Vlastíka Červenky, který se omlouvá se zdravotních důvodů a s jeho 

pověřením Vám 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: 

Předseda p. Vlastimil ČERVENKA                                  

Členové: p. Eduard CÍZL, p. Jan HADINGER  p. Rudolf MALEC, p. Jaromír BECH, a paní 

Marie SEVEROVÁ  

Mohu konstatovat, že všichni členové kontrolní a revizní rady přistupují ke svým 

povinnostem zodpovědně a dle možností s ohledem na svá zaměstnání, se zúčastňují 

pravidelně našich jednání.  

 Kontrolní a revizní rada se od posledního Shromáždění představitelů SDH sešla 5 x na 

jednáních s průměrnou  účastí  80 %.  / problémy s docházkou p. Bech a p. Hadinger 

z důvodu jejich pracovní vytíženosti. Vždy jsou řádně omluveni. / 

 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 účtů. V průběhu kontrolovaného období nebyly zjištěny 

žádné závažné nedostatky v účetnictví. Podklady pro účetnictví jsou řádně zpracovávány paní 

Foldovou v daných termínech. Poté jsou ještě verifikovány ekonomickým náměstkem panem 

Milanem Šteflem. Na některých dokladech při kontrolách tyto podpisy chyběly. Při 

následující kontrole byly tyto formální nedostatky vždy odstraněny. 

 Okresní kontrolní a revizní rada nemá k výše uvedenému dalších připomínek a může 

konstatovat, že účetnictví na našem okresním sdružení je vedeno řádně a pečlivě. 

Hospodaření našeho sdružení je v souladu s plánem, který byl schválen pro letošní rok a jeho 

výsledky jsou podrobně uvedeny v materiálech, které máte dnes k dispozici. 

 Usnesení přijatá výkonným výborem OSH PS jsou průběžně plněna. I tato oblast byla 

radou kontrolována a rovněž lze konstatovat, že v této oblasti nebylo zjištěno závažných 

nedostatků.  Naše rada se také zabývala kontrolou placení členských příspěvků. K 6. 4. 2012 

byly všechny členské příspěvky uhrazené.  

           A nyní ještě několik čísel.  K dnešnímu dni máme zaregistrováno celkem 131 sborů, 

které se člení do 14ti okrsků - jeden sbor - SDH Tlučná, není zaregistrován v žádném okrsku. 

V lednu letošního roku byl ústředím zaregistrován SDH Červený Újezd, který pracuje v 

okrsku Nýřansko. Členskou základnu tvoří 1453 žen a 4490 mužů, celkem tedy 5943 členů. 

Z toho: Přípravka - od 3 do 6ti let - 41 členů, 6 - 15 let 684 členů, 15 - 18 let 213 členů, 18 - 

26 let 827 členů a 26 - 110 let 4178 členů. 

 Závěrem mi dovolte, abych poděkoval svým kolegům za spolupráci a odpovědný 

přístup. Vám všem chci poté popřát do dalšího období hodně zdraví, úspěchů a spokojenosti 

jak v osobním životě, tak při práci v hasičině. 

                                                                                Děkuji za pozornost. 

 

 

Zpracoval :  ing. Vlastimil Červenka 

                   předseda  OKRR  OSH PS 
 


