
Informativní zpráva 

Okresní kontrolní a revizní rady OSH za uplynulé období 

VV OSH – Kožlany – 18. 6. 2019 
 

    -   OKRR se   v letošním roce sešla celkem 4 x – leden, březen, květen, červen 11. 6. 

2019 

    - 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. Na všech jednáních je přítomna starostka našeho sdružení pí. 

Foldová a od května pí. Miroslava Šilhánková – nová pracovnice kanceláře OSH. 

   -   Pravidelným bodem všech jednání je kontrola účetnictví, výpisů z bankovního účtu, 

došlé a odeslané faktury a doklady k hotovostním úhradám. Veškeré doklady jsou řádně 

zaúčtovány a celé účetnictví je vedeno trvale v naprostém pořádku. Od letošního roku 

došlo ke změně účetního programu pro vedení účetnictví v celém našem sdružení. 

Výstupy z  tohoto programu jsme kontrolovali, a mohu říci, že jsou přehledné a 

srozumitelné. 

   -   Na jednání rady dne 11. 6. byl kontrolován stav pokladní hotovosti - 6.601,- Kč. 

Stav finančních prostředků na účtu k 31. 5. – 1.104.579,79 Kč.  

    -  Na  březnovém jednání jsme provedli kontrolu odvodu členských příspěvků.  Do 

poloviny února odevzdalo příspěvky 100 % sborů. 

    -  Dále jsme se zabývali průběhem inventury, která byla řádně provedena a příslušné 

protokoly v termínu odeslány na ústředí. Rovněž tak jsme projednali výsledky 

hospodaření Okresního sdružení za rok 2018 a daňové přiznání za rok 2018. Veškeré 

doklady byly včas předány na ústředí.   

     -  Na svých jednáních se pravidelně zabýváme rovněž činností výkonného výboru, a 

plnění usnesení z jeho jednání. Ani v této oblasti nejsou u našeho okresu problémy, účast 

členů VV na jednáních je dobrá, jednání věcné a usnesení v důležitých bodech vždy 

splněna. Činnost  jednotlivých odborných rad je rovněž na dobré úrovni o čemž svědčí i 

vysoká úroveň při zajištění akcí. Škoda, že na těchto akcích je slabá účast členů VV. 

     -   Na jednání v květnu jsme se zabývali postupem při ukončení činnosti SDH Blažim 

a zajištění jeho výmazu z veřejného rejstříku. 

    -   Při jednání v měsíci květen a červen jsme byli seznámeni o stavu v přidělení dotací 

našemu OSH. Od KÚ PK jsme obdrželi dotaci 459.000,-Kč, dílčí dohody pro dotace 

z MV a MŠMT které jsou přerozdělované z našeho ústředí ještě nebyly k 11. 6. 

podepsány.  

    -   Od začátku roku k dnešnímu dni neobdržela OKRR žádné podněty ani připomínky 

k řešení. 
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