
Z  práva o činnosti OKRR při OSH ČMS v     Ústí nad Orlicí za rok 2016  

›   Okresní  Kontrolní  a  Revizní  Rada  při  Okresním Sdružení  Hasičů  Čech,  Moravy  a 
Slezska v Ústí nad Orlicí měla v roce 2016 zatím šest jednání, poslední porada se uskuteční 
13.prosince. Předseda vypracoval individuální plán Rady a na prvním jednání se upřesnily 
termíny  porad,  aby  vyhovovaly  i  těm  co  směnují.  V roce  2016  byla  účast  členů  na 
jednáních dobrá. Z každé porady byl vypracován zápis, který je vždy ověřen. Rada pracuje 
ve složení: Josef Matějka – předseda a členi Miloslav Bartoš, Josef Černohous, Blanka 
Havlová a Miloň Schnaubert. 

›   Měsíčně  se  prováděla  účetní  závěrka  na  OSH  v Ústí  nad  Orlicí  a  podepisována 
předsedou OKRR.

›    Na  každé  poradě  byla  vždy  kontrolována  finanční  hotovost  pokladny  a  stav  se 
porovnával jestli souhlasí s pokladní knihou – vždy se výsledky sešli – takže bez závad, 
děkuji Evě Faltusové za dobré a přesné vedení účetnictví na OSH.

›    Předseda  OKRR  pravidelně  podává  informace  z jednání  VV  OSH,  které  vždy 
podrobněji doplní starosta OSH Jan Růžička

›      Při každé poradě se kontroluje  kniha jízd služebního vozidla – rada  konstatuje, že 
jsou vedeny a řádně zapisovány všechny jízdy služebního vozidla.

›     Rada  OKRR  během  roku  provedla  dvakráte  inventuru  spotřebního  a  prodejního 
materiálu i inventáře kanceláře OSH a namátkovou inventuru provedla jednou. Výsledek 
inventur vždy dopadl dobře.

›      Rada provedla závěrečnou kontrolu navrácených dokumentů z Výročních Valných 
Hromad SDH – 
Hlášení, členské příspěvky, dvě schůze okrsků a dvě taktické cvičení, buď okrsku a nebo 
každého SDH v okrsku (některá taktická cvičení by mohla býti lépe zpracované – tabulka 
činnosti  a  předpokládaná  činnost  jsou  ze  strany  velitelů  veliké  nedostatky.  Kompletní 
dokumentaci odevzdalo  10 okrsků (2, 3, 4, 6, 7, 14, 22, 23, 24 a 26), tyto si  zajistily 
zpětný příspěvek 2,-Kč. Ze 27 okrsků je to skoro málo. Po skončení OK v PS 2016, dostaly 
okrsky číslo 3, 4, 22 a 23  které daly na okresní kolo v PS alespoň jedno družstvo, obdržely 
3,- Kč na každého člena v okrsku (9464,-Kč), na OK postavily družstva ještě okrsky č. 13 
a 27, ale neměly včas odevzdané dokumenty z VVH. 

›    Bylo projednáno čerpání vlastních finančních prostředků OSH ČMS v Ústí nad Orlicí, 
veškeré  výdaje  byli  překontrolovány  a  odsouhlaseny.  Příjmy  za  rok  2015  činili 
951 533,57  Kč  a  výdaje  byli  647  154,-  Kč  ,  finanční  zůstatek  271 877,69  Kč  byl 
převeden do příjmů roku 2016. Rada OKRR toto čerpání bez připomínek schválila.  



    
Rada  OKRR společně s  Evou Faltusovou připravila čerpání finančních prostředků OSH 
ČMS Ústí nad Orlicí k 31.7.2016. Příjem finančních prostředků na rok 2016 je 957 
172,05 Kč  a  výdej finančních prostředků  k 31.7.2016  je  362 580,- Kč.  Rada se 
shodla, že čerpání finančních prostředků je hospodárné a zbývá částka 375 306,87 ale ve 
druhé polovině  roku je nejvíce placení, ale finanční zůstatek by měl býti dostačující a rok 
2016 by měl skončit s dostatečnou rezervou, která bude převedena do roku 2017.

›     V srpnu jsme kontrolovali  odevzdanou dokumentaci  (vyplněné přihlášky  družstev, 
výsledkové listiny, zařazení rozhodčích a propozice na okrskové kolo), nemělo odevzdáno 
pět  okrsků,  starostové  okrsků byli  ihned telefonicky vyrozuměny a  chybějící  materiály 
odevzdali na jednání starostů okrsků. Co se týče vyplňování přihlášek družstev tak tam 
byly veliké nedostatky, ať ve správnosti datu narození a nesprávně byla napsána i jména 
závodníků, největší problém byl v sestavení některých družstev, kde bylo i šest závodníků 
zapůjčeno z jiného SDH, což je v rozporu se Stanovami SH ČMS, takovému družstvu by 
neměl  být  uznán  start  v základním  okrskovém  kole.  Připravenost  soutěží  ze  strany 
pořadatelů, okresních kol v Mladkově, i ZPV v Dolní Čermné byly na vysoké úrovni, což 
ocenili hlavně závodníci. Výsledky byly vynikající ve všech kategoriích od mladých hasičů 
přes dorost až po muže a ženy.

›  Kontrola odevzdávaných zápisů z Odborných rad OSH ČMS v Ústí nad Orlicí, ukazuje 
že  OR se polepšily a zápisy, až na malé výjimky odevzdávají včas. Zápisy se na OSH 
převážně  zasílají  elektronicky  a  při  nejbližší  příležitosti  je  vedoucí  OR  a  ověřovatelé 
podepisují.   
   
›  OKRR  schvaluje , že i v  roce 2017 se bude vracet 3,- Kč, těm okrskům, kteří na OK 
v PS, vyšlou družstvo a odevzdá požadované dokumenty v termínu.  Ponechat 2 Kč,  těm 
okrskům  kteří  odevzdají  veškeré  materiály  z  VVH  –  Hlášení,  dokumentaci  ze  dvou 
taktických nebo prověřovacích cvičení, odevzdají dokumentaci ze dvou okrskových schůzí 
a zaplatí členské příspěvky na rok 2017 do 15.ledna, SDH kteří nají VVH po tomto datu, 
odevzdají Hlášení o činnosti týden po VVH.

›  Dotace z Ministerstva školství na TA , MTZ , VA o kterou sbory žádaly a chtějí tuto 
dotaci  čerpat,  již  už zase nemusí  vést  podvojné účetnictví,  proto byl  v roce 2016 větší 
zájem o  dotaci.  Žadatelé  o  dotaci  na  Tábory  dodali  veškerou  potřebnou  dokumentaci 
správně vyplněnou i správně zaúčtovanou. U dotace na MTZ a VA byla letos změna a na 
MTZ se mohla čerpat jen čtvrtina částky a zbytek musel být využít na VA, mimo tří Sborů 
kteří museli žádost přepracovat, odevzdali ostatní potřebné materiály k vyúčtování dotací, 
správně vyplněné a dobře zaúčtované v účetnictví.  

›  Rada OKRR při OSH ČMS v Ústí nad Orlicí děkuje Starostovi OSH Honzovi Růžičkovi, 
Jirkovi  Sazimovi  a  Evě  Faltusové  za  dobře  zvládnutý  rok  a  přeje  všem pracovníkům 
kanceláře  OSH , členům VV OSH  a  Odborným radám OSH   Šťastné  a  radostné  prožití  
Svátků  vánočních  a  v nastávajícím  roce  2017  pevné  zdraví  ,  hodně  štěstí  a  klidnou 
rodinnou pohodu a ať se Vám daří.   

 
V Ústí nad Orlicí  dne  1.12.2016                            Předseda OKRR – Josef  Matějka 


