
 

ZPRÁVA 
Okresní kontrolní a revizní rady OSH za uplynulé období 

 

  Nýřany 17. 11. 2018 – Mimořádné shromáždění delegátů 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 20.3. tohoto roku v Nevřeni. 

     Kontrolní a revizní rada pracuje ve složení: Eduard CÍZL – předseda, p. Jan 

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

paní Irena VÁGNEROVÁ. Za uvedené období se naše rada sešla celkem 5 x dle 

plánu práce.  A to konkrétně:  9. 5., 19. 6., 3. 9., 2. 10. a 5.11. 

   

    Členové kontrolní rady se jednání zúčastňují pravidelně dle svých možností 

s ohledem na svůj zdravotní stav případně pracovní vytížení v zaměstnání. 

Jednání rady se uskutečňuje vždy v kanceláři OSH za přítomnosti pracovnice 

kanceláře a starostky našeho sdružení paní Foldové. 

     Pravidelně, na každém jednání rady provádíme kontrolu všech účetních 

dokladů. Kontrolujeme výpisy z účtu sdružení, pokladní doklady, vydané a 

přijaté faktury a stav pokladní hotovosti. Veškeré pohyby finančních prostředků 

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

doloženy potřebnými doklady. Vše je vedeno přehledně a pečlivě. Jak jsem již 

řekl, pravidelně kontrolujeme stav finanční hotovosti v pokladně a stav 

finančních prostředků na účtu. Mohu Vám říci, že k 5. 11. byl stav hotovosti 

v pokladně 5.896,- Kč a stav na účtu 616.090,46 Kč. 

    Na červnovém jednání rady jsme byli informováni o dotacích a grantech, 

které naše okresní sdružení obdrželo.  Dle přerozdělení z našeho ústředí jsou 

granty MV ČR na požární sport a hru Plamen a dorost ve výši 22.988,- Kč.  

     Dotace MŠMT ČR – přerozděleny finanční částky pro vzdělávání vedoucích, 

volnočasové aktivity, provozní náklady, včetně MTZ OSH a SDH a na mzdové 

náklady v celkové výši 294.790,- Kč. 

   Účelová dotace z Plzeňského kraje byla 7. 6. 2018 připsána na účet OSH ve 

výši 437.000,- Kč. Z této částky musí být přerozděleno do jednotlivých sborů 80 

%. Jednotlivé sbory mohly o tuto dotaci žádat do 31. 8. 2018 podle stanovených 

pravidel. Situaci v čerpání této dotace jsme postupně sledovali při našich 

jednáních. Můžeme konstatovat, že situace v čerpání této dotace a zasílání 

potřebných dokladů se od předchozích let zlepšila. Z toho je zřejmé, že jsme si 

na potřebnou administrativu zvykli a naučili se doklady správně vyplňovat. 

Samozřejmě že není vše dokonalé, ale situace se zlepšuje.  

     

     I když kontrola účetnictví a kontrola hospodaření patří do základních úkolů 

revizní rady, ve svých povinnostech máme i kontrolu práce výkonného výboru, 

odborných rad, ale i dohled na činnost okrsků a ostatních funkcionářů sborů ve 

vztahu k plnění stanov našeho sdružení a souvisejících předpisů. 

    



 

 

     Pravidelně se na našem jednání zabýváme kontrolou plnění usnesení 

z jednání výkonného výboru. Jednání výkonného výboru se osobně zúčastňuji. 

V této oblasti nemá rada připomínky.    

     Jak jsem se již zmínil, provádíme kontrolu činnosti našich orgánů. Proto jsme 

se zaměřili v letošním roce na činnost okrsků. Naše sdružení má 14 okrsků – z 

toho dva nejsou registrované a to Manětín+Bezvěrov a Žihle+Bílov. Pouze 

okrsky – Dolany, Nýřansko, Ledce, Vochov a Plasy zasílají zápisy ze svých 

jednání na kancelář OSH, ostatní nepovažují za nutnost informovat okresní 

orgán o své činnosti, jeví se to jako nezájem o spolupráci mezi sbory, okrskem a 

okresním sdružením, o nezájmu svědčí i červnové jednání VV společné se 

starosty nebo zástupci okrsků kdy byla velmi slabá účast. 

 

    Na jednání rady dne 3. 9. jsme vyslechli informaci o průběhu Mistrovství ČR 

hry Plamen a dorostu v požárním sportu, které se konalo od 1.7 do 5. 7. 2018 

v Plzni. I naše rada vyjadřuje poděkování všem, kteří se na pořádání této akce 

podíleli a samozřejmě gratulujeme všem našim úspěšným sportovcům. Radost z 

tohoto úspěchu je znásobena skutečností, že konání akce bylo ohroženo situací, 

která vznikla u krajského sdružení v důsledku zpronevěry finančních prostředků, 

ale o tom později. 

   Jak jsem již řekl revizní rada kromě zmíněných kontrol, dohlíží na plnění 

našich interních stanov a souvisejících předpisů, a stejně tak i povinnosti 

sdružení vůči státním orgánům. V této souvislosti bych chtěl opět upozornit, na 

povinnost podávat Přehled o majetku a závazcích, který jsme prvně zasílali 

v loňském roce.  

 

    A nyní ještě několik čísel. OSH Plzeň - sever má řádně zaregistrováno u 

Městského soudu v Praze, ve spolkovém rejstříku 130 sborů dobrovolných 

hasičů a ze 14ti okrsků našeho sdružení má řádnou registraci 12. Jak jsem Vás 

informoval ve své zprávě v Nevřeni, bylo zahájeno jednání o dalším fungování 

SDH Blažim. Toto jednání ještě není dokončeno. Na druhé straně je potěšující 

zpráva, že při dnešním jednání budeme přijímat do registrace nový SDH Bohy. 
 

    

  A nyní složení členské základny: 

Mladí hasiči: 

Chlapci -  656 

Dívky    -  536 

Celkem mladí hasiči -  1192 

 

Dospělí: 

Muži      -  3838 

Ženy      -  1156 

Celkem dospělí   -  4 994 

 

Celkem máme k 16. 11. 2018 zaregistrováno 6186 členů. 

 



 

 

     Při našich jednáních se průběžně rovněž zabýváme kontrolou hospodaření a 

plnění schváleného rozpočtu našeho okresního sdružení. Veškeré účetní sestavy 

jsou včas zasílány k zaúčtování na naše ústředí bez závad.  V plnění rozpočtu 

jste jistě zaregistrovali částku 91.350,- Kč jako pohledávku za Krajským 

sdružením hasičů PK.  A nyní se vrátím k situaci u KSH o které jsem se již 

zmínil. V průběhu roku 2017 došlo ke zpronevěře finančních prostředků z účtu 

KSH tehdejší pracovnicí kanceláře KSH a to v celkové výši 789.903,- Kč. 

   Vzhledem k tomu, že se jednalo převážně o peníze z krajské dotace a bylo 

nutné tuto dotaci krajskému úřadu vyúčtovat, bylo nutné zajistit pro KSH 

dostatek finančních prostředků k vyúčtování této dotace. V případě, že by 

nebyla dotace včas a řádně vyúčtována, ohrozilo by to dotaci od Krajského 

úřadu pro letošní rok a tím by bylo ohroženo i konání již zmíněného mistrovství 

ČR. Proto se VV KSH a shromáždění představitelů OSH dohodlo, že peníze 

půjčí jednotlivá Okresní sdružení. Podle dohodnutého klíče jsme půjčili KSH 

91.350,- Kč. Uvedená pracovnice byla 15. 8. 2018 pravomocně odsouzena a 

byla ji uložena povinnost odcizené peníze KSH vrátit. Na účet KSH již bylo 

vráceno jednorázově 300.000,- Kč a dále je spláceno 2000,-Kč měsíčně. Tyto 

peníze by se měli použít na splácení půjček Okresním sdružením, které kraji 

peníze půjčili. Do konce letošního roku by mělo na účet našeho okresního 

sdružení přijít 34.760,-Kč.  Tolik na vysvětlenou k situaci ohledně půjčky 

krajskému sdružení. 

 

   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 

 

 

  


