
ZPRÁVA 

 
Okresní kontrolní a revizní rady OSH za uplynulé období 

 

                Dolní Hradiště  16. 11. 2013  -  Shromáždění představitelů SDH 

 

 
 

 Dovolte mi, abych 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 : 

                                 p. Eduard CÍZL, p. Jan HADINGER 

                                       p.Rudolf  MALEC, p. Jaromír BECH ,paní Marie SEVEROVÁ  

                                 a já jako předseda rady. 

 

 

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

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

pravidelně našich jednání.  

 

 Kontrolní a revizní rada se od posledního Shromáždění představitelů SDH sešla  7 x 

na jednáních s průměrnou  účastí  85 %.   

  

 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. Tyto jsou poté ještě verifikovány ekonomickým náměstkem 

panem Milanem Šteflem.  

 Jak jistě všichni víte a byli jste informováni svými zástupci v orgánech okresního 

sdružení náš okres již třetím rokem dostává přidělenu účelovou dotaci z Krajského úřadu 

Plzeňského kraje. Tato dotace byla samostatnou a zároveň specifickou oblastí, kterou se naše 

KRR zabývala. Finanční prostředky byly proúčtovány na pořízení MTZ a zajištění různých 

akcí a soutěží a to především na úseku mládeže. Pohyb těchto finančních prostředků byl 

pravidelně kontrolován a  zde mohu s čistým svědomím konstatovat, že vše bylo řádně 

vedeno a i vyúčtováno. 

Okresní kontrolní a revizní rada nemá k výše uvedenému 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 k 30.9. 2013 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. V letošním 

roce byla velice dobrá platební morálka a až na několik opozdilců byly členské příspěvky 

uhrazeny včas. Doufám, že v roce následujícím bude tento úkol již bezproblémový a to díky 

bezhotovostnímu styku – informovali Vás již moji předřečníci /                             / 

 

 

 



II. 

 

 

 

Jednu připomínku či výtku k jednání VV OSH mám. Při jednáních, kterých se i já 

nepravidelně zúčastňuji, ale především z kontrol zápisů jsme zjistili absenci či špatnou 

komunikaci s okrskem Dolní Bělá. Zvolený zástupce do VV pan Frána nebyl na řádném 

jednání cca posledních 11 měsíců.  Doporučuji okrsku D. Bělá tuto situaci začít řešit.  

OKRR se také v průběhu roku zabývala stížností SDH Ledce na již bývalého náměstka 

starostky OSH Roberta Kučeru. Toto bylo vyřešeno na společném jednání  s funkcionáři OSH 

a SDH Ledce. 

 

 Můžeme rovněž konstatovat, že naše sbory SDH a zároveň i okrsky se stabilizovaly. 

V letošním roce nedošlo ke zrušení žádného SDH a žádný nový sbor se také neregistroval. 

  

A nyní ještě několik čísel. K dnešnímu dni má naše okresní sdružení hasičů celkem 

131 sborů pracujících ve 14 okrscích. V těchto sborech je pak evidováno celkem 5 963 členů 

a z toho je 995 mladých hasičů. / pro zajímavost máme  1 502 žen a   4 461 mužů / 

 

 

 

 

 

 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 

 


