
 

ZPRÁVA 
Okresní kontrolní a revizní rady OSH Plzeň sever  

Shromáždění delegátů 12. 11. 2022 Druztová 

 
 

     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 představitelů, které se 

konalo dne 26. 3. 2022 v Kralovicích. 

 

    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.  

 Za toto období jsme měli tři jednání rady a to 11. května 22. června a 14. září. 

Členové OKRR se zúčastňovali jednání podle svých pracovních a zdravotních 

možností. 

 

   Na prvním jednání dne 11. 5. jsme si zvolili Ing. Jaroslava Matouška  jako  

člena revizní zrady pověřeného řízením činnosti rady v případě mojí 

nepřítomnosti.   

Toto opatření bylo přijato jako reakce na podnět p. Frány, který přednesl na 

shromáždění v Kralovicích, při kterém kritizoval pozdní řešení svého podnětu 

k prošetření zaslaného revizní radě. Opoždění bylo zaviněno právě mojí 

zdravotní indispozicí. 

   Na tomto jednání jsme projednali předání účetní agendy nové pracovnici 

okresního sdružení paní Jitce Špelinové a provedli kontrolu všech dokladů.  

Kontrola účetnictví a účetních dokladů byla pravidelným bodem každého 

našeho jednání. Veškeré pohyby finančních prostředků na účtu jsou řádně 

zaúčtovány, rovněž tak hotovostní operace jsou řádně doloženy potřebnými 

doklady. Můžeme konstatovat, že účetnictví je vedeno přehledně a 

profesionálně. Při poslední kontrole finančních prostředků byl stav na účtu 

792.459,68 Kč a stav finanční hotovosti v pokladně 21.517,- Kč. 

 

   V měsíci červnu obdržela naše rada dvě žádosti o přezkoumání jednání 

vedoucích mladých hasičů a to konkrétně od SDH Druztová na jednání 

vedoucího mladých hasičů SDH Chrást při konání okrskové soutěže mladých 

hasičů v požárním útoku okrsku Dolany dne 22. 5. letošního roku a od 

vedoucích kolektivu SDH Horní Hradiště na nevhodné chování vedoucích MH 

Ledce při závěrečném kole hry Plamen které proběhlo ve dnech 28. a 29. května 

letošního roku. Tyto žádosti projednala rada na svém jednání dne 22.6. Nyní 

Vás seznámím se zápisem z tohoto jednání……. 

   V dalších bodech našeho jednání jsme se seznámili se stavem v odeslaném 

hlášení o majetku a závazcích. V letošním roce toto hlášení neodevzdali některé 

sbory včas. K tomu chci říci pouze toto: podání hlášení je povinností každého 

registrovaného subjektu, tedy SDH, který je registrován ve spolkovém rejstříku 

a má přidělené IČO a za toto podání je samostatně zodpovědný statutární 

zástupce sboru.  

 



 

    

 

  V této souvislosti chci připomenout i povinnost zřízení datových schránek 

s platností od příštího roku. Podrobnosti k tomu ještě dnes uslyšíte. 

 

    Při našem jednání 14. 9. jsme obdrželi informaci o schválení dotace 

z Plzeňského kraje. Smlouva byla následně podepsána 20.9. kdy jsme obdrželi 

dotaci ve výši 324.000,- Kč, s podmínkou rozdělení této dotace 70 % do sborů a 

30 % na vlastní činnost OSH. V této souvislosti jsme vyjádřili podporu 

navrhovanému rozdělení této dotace na jednotlivé kapitoly a připomínáme 

podmínku včasného dodání potřebných dokladů v termínu do 30. 11. 2022. 

   

    Jiné připomínky ani žádosti rada neobdržela. 

  

    A nyní několik informací o členské základně. K 11. 11. 2022 máme v okrese 

130 sborů a 14 okrsků, z toho 12 registrovaných. Okrsek Manětín+Bezvěrov 

podal žádost o registraci kterou budeme dnes schvalovat. 

   Celkem máme 6 260 členů z toho mladých hasičů ve věku 6 – 18 let 1 276 – 

689 chlapců a 587 dívek, máme 4 984 dospělých hasičů – 3 715 mužů a 1 269 

žen.  

      

Dámy a pánové  

   Závěrem mi dovolte, abych poděkoval svým kolegům za spolupráci a 

odpovědný přístup a Vám všem popřál klidné prožití závěru letošního roku a 

pevné zdraví do nadcházejícího roku 2023. 

 

      

                                                                          Děkuji Vám za pozornost. 

          

          Zpracoval:  Eduard Cízl 

        předseda  OKRR  OSH PS 

 

 

  


