
na shromáždění nředstavitelů sborů okresu Blansko. konaného
dne l0. Iistopadu 20l8 v Drnovicích

sestry a bratřihasiči, vážcní hosté,
byljsem pověřen kontrolní a revizní radou přednést na dnešním shťomáždění představitelů sborů
dobrovo|ných hasičů okresu Blansko zprávu o činnosti kontrolní a revizní rady okesniho sdružení
Blansko a stavu hospodaření za obdobíod l. ř(ina 20l7 do 30,září 20l8,

Kontrolnía revizní řada okresního sdružení ha§ičú Blansko practúe ve složení :Před§eda František
Kuchař z SDH Jestřebí, členové - Bohuslav Švancara z SDH Lysice a Joseí Duíka SDH Cetkovice,

od posledního shromždění představitelů sborů konaného 1 l,.listopadu 20l 7 ve Vanovicích se
kontrolni a revizní rada sešla na čtyřech zasedáních a to 24.1edna 20l8, 23.dubna 20l8, 23. červ€nce
20l8 a - 24.ří:n^20l8 . Mimo jiné je stálým bodemjednání kontrola hospodaření. Při prvním zasedáni
24, ledna 20| 8 byla provcdena kontrola hospodaření v měsicích řúen až prosinec 20l7 , kontrolou
nebyly zjištěny nedostatky,Následně byla provedena kontrola autoprovozu u vozidla Škoda Fabia sPz
óBl 8729 v období od |:7. do3l.|220l7byloujetol32l4kmaspotřebováno838lbcnzinu..Vozidlo
vW Transportér SPZ 28 l l826ujeloza rok 20I7 c§lkem 9 720 km a spotřeba nafty čini|a 650.2 l.
Kontrolou nebyly zjištěny žádné závady Předložené doklady byly vedeny přehledně.

Dále byla provedena szická kontrola a inventarizace majetku osH Blansko dle zpŘcovaných
protokolů a evidence. Majetek souhlasi s evidenci.Nepotřebný a nefunkční materiál byl protokolárně
ýyíazen,

Na dalším druhém zasedáni kontrolní a revizní rady dne 24.dubna 20I8 byla provedena kontrola
účetnictví v měsících leden ž březen 20l8, v účetnictví nebyly shledány nedostatky, dokladyjsou
očíslovány a podepsány staro§tou osH bratrerrr Mgr, Vykydalem , Předmětem další kontrolni činnosti
byla kontřola placaní členských přispěvků, Bylo zjišléno. že k datu 24. dubna 20I8 nezaplatily čl,
příspévky sbory dobrovolných hasičů Lhota u Letovic. Běleč, Brusná Vese]í, Hluboké Dvory. Horní
Lhota, Hoťní smržov, Knínice u Boskovic,.Krasová, Krhov.Lhota Rapotina, ,.Louka, Míchov.Rohozec,
Svitávka, Tasovice, Velenov, Žeňovnik, celkem l7 §borů

HIášenío činnosti sboru v určeném teímínu za rok 20l7 nezaslaly rovněž některé sbory ve
stanoveném terlnínu., starostovi a vedoucímu sekretariátu oSH Blansko bylo uloženo sjednat nápravu.
Při kontrole autoprovozu bylo zjištčno v obdobi 9.1,20] 8 ,23,4. 20l8 vozidlem Vw Transporter ujelo
72lkmzakoupeno50,16lnafty,Fábiezastejnéobdobíujcla3ll3km.spotřebabenzinučinjlal72 l.
Dne 27.4.20l8 byla pťovedena invenlura maleriálu v garriži. sloužíciho k soutěžím.Uložený lnateriál

odpovidá soupisu. Do inventárního seznamuje nutno doplnit základnu Ps.dřevěnou lavičku.Plastové
džbery ,startovací spojku, a přepravní voziky.

Na třetim zasedání revizní íady dne 23. července 20]8 byla píovedena kontrola účetniciví za měsíce
duben až červen 20l8 ve vedení účetnictví nebyly shledány nedostatky.Učetnictvíje vedeno přehledně a
spnivně. Dokladyjsou podepsány starostou osH Blansko, opakovaně byla provedena kontrola placení
členských přispěvkťl a zaslání hlášení o činnosti SDl] Bylo zjištěno. že členské příspěvky nezaplalily
sbory Lhota u Letovic,Lhota Rapotina a sDH Krasová,
v rámci kontřoly byla provedena kontrola pokladni hotovosti dle dokladťl mělo být v pokladně celkem

55 405,-Kč, Kontrolou zjištěna hotovost ve výši 43 405._Kč rozdíl v hotovosti l2 000,-Kč.Uvedený
rozdíl vznikl vlivem neuhrazených dokladů ze strany SDH za vyznamenáni apod. součtem
neuhrazených pokladních dokladů byla pokladní hotovost v pořádku.

Na čtvrtóm zasedání revizní rady osH Blansko dna 23 4.října 20l8byla provcdena kontrola účetnictví
za měsíce červenec ž září 20l8. Kontrolou nebyly rovněž zjištěny nedostatky ve vedení účeínictvi.
Kontro|ní revizní rada zjistila při kontrole faklur dva doklady. které by ncměly být hrazeny z prostředků
osH a to faktura vystavcná Městem Velké opatovice ve výši 629._Kč.slanoviště služebního vozidlaje
v Blansku na nádvoři a starosta by mčI vozidlo při cestě do kanceláře a zpět parkovat na neplaceném
parkovišti nebo parkovné hradit z vlastních prostředků. siíuace byla vyřešena úhíadou faktury formou
dotace ze strany Města Velké opatovice, Dalším sporným účetnim dokladem je faktura č.20l 8055 v



hodnotě 4 680,- Kč, vystavená restauťaci Molava v Benešově za 75 ks řizků (40 vepřových a 35

kuřecích včetně chleba a okurek) a to z toho důvodu. že dožínky v Boskovicích byly akcí pořádanou

JMK a ne osH Blansko. Revizní radaje toho názoru. že uvedenou fakturu by měl uhradit kraj. Proto
doporuěujeme fakturu zaslat pořadateli akce k úhradě.

Účetní doklady nebyly v doE kontroly podep§iny starostou Mgr Vykydalem. Ná§lednou kontrolou
placení čl. přispěvků bylo zjištěno, že dosud členské příspěvky nezap|atil sbor z Krasové . Předmětem
další kontroly byla kontrola finančni hotovosti v pokladně . Hotovost činila 80 690,-Kč dle dokladů
účetních měla být hotovost ve výši 84 l90.-Kě. Uvedený rozdíI byt způsoben zápůjčkou sDH ostrov u
Macochy ve výši 3 500,-Kč
Dále provedena kontrola autoprovozu, vedenízáznamů o spotřebě pohonných hmot a ujetých kilometrů.
Wv Transportér sPZ 28l l826 , záznamy o provozu v době kontroly nebyly k dispozici. Automobil
Škoda Fábia sPZ óBl 8729 v obdobi od 1.7..do 3o.9.20l8 ujel 3 498 km , z prostfudků osH byl
zakoupen benzin v množství 81 l, z prostředků starosty Mgr, Vykydala 7l l.
Komise zjistila nepřehledné vedení zlíznamů o provozu a nebyly doloženy účtenky z čerpacích stanic
k zakoupenému množ§tví PHM z prostředků Mgr Vykydala. Komise doporučuje dokládat účtenky o
zakoupených PHM Mgr. vykydalem a soukíomé cest} vést ve zvlášlním deníku záznamů o provozu a
§|užebnícesty rovněž V samostatném deníku záznamů o provozu Fábic.

Na poslednim shromiiždění představitelů sborů konaném v listopadu 20l7 kontrolní a reviznírada
uložila bratřovi Mgr.vykydalovi slarostoviosH Blansko zajistit zpracování provozního řádu provozu
služebních automobilů tak, aby bylo zřejmé kjakýtn účelům mohou být automobily využívány, zda
mohou b:ýt využívány k soukomým cestám a dále pokyny k vedení áznamů o provozu
vozidel.Směrnice byla zpmcována ovšem byla značně obecná a by|o doporučenojejí přepracováni.
Revizni rada navrhuje ukládat záznamy pojednotlivých měsicích a po čtvňleiích provádět vyhodno§ení
provozu.(ziinamy o ujetých kilometrech a spotřebu PHM) . Pro soukromý provoz služebního vozidla
Fábia vé§t zvláštni deník ziiznamů a dokladovat účtenkami z benzinových stanic nákup pohonných
hmot. Záznamy vést čitelně, Doporučuji tento bod dopInit do usneseni z dnešního jednání.

Ze všechjednání kontrolnía revizní radyjsou pořizeny zápisy v knize Zápisů kontrolní a íevizní
rady, opatřené podpisy osob, které kontrolu prováděly,

stejnějako v minulých letech. bude k 3l. |2. 20I8 provedena inventura majetku oSH Blansko.

v dalšičásti svého vystoupení Vás seznámím s výsledky hospodaření okresniho sdruženi Blansko
od l, |0.20l7 do 30.září 20l8.

K datu 1,10.2017 bylo na účtu u Komerčníbanky uložena částka 246764,00 Kě
stav pokladny k I.10.20l7 byl 38 ó lq .-Kč

Dotace ministerstva vnitra rok 20l8
I. kolo požámího sportu
plamen + dorost okres

l l 9ló,-Kě
24 0l2,-Kč

Dotace ministerstva škol§tví. mládeže a tělovýchovy rok 20l8
ob|ast vzdělávání
obla§t volno čásových aktivit a MTZ sDH
oblast provozních nákladů osH
Mzdové prostředky
Provize od Hasičské vzájemné Dojišťovnv 30 746.-Kč
příiem členských DřísDěvků
Dospělí
Mládež
odvod členskÝch Dříspěvků na ústředi
Dospělí

55 000,-Kč
57 000._Kč
l23 l20,_Kč
36 450,_Kč

543 520,_Kč
40 740,-Kč

l35 880.-Kč



Mládež l6 690._Kč

Nákup hasičského zboží a wznamenání 109 770.-Kč
Příiem z Drodeie zboží a Wznamenání 196 249.-Kč

Nákladv na autoDrovoz (PHM. opravv. kontrolv. pojištění)
osobni automobil Fabie
v W Tmnspoňer

stav pokladny k 30. září 20l8 činí
stav účtu k 30.září 20l8u Komerční bankyje v hodnotě

69 772.- Kč (loni 37 l99.-Kč)
l3 7ll,_Kč ( loni30 762)

Energie (sekretariát) 4 600.-Kč
Telefon. internet 16 l64.-Kč
Náiern sekretariátu l8 l68.-Kč

Mzdv(stařosta. vedoucí kanceláře) vč,odvodů 227 964.- Kč

41 7lo,-Kč
206 652, Kě

Kovový regá| do archívu osH v hodnotě
Tiskámy a antivirový program v hodnotě
Monitor ! hodnotě

:} 493__ Kč
3 49ó.50 Kč
3 085,_ Kč

844._ Kč
7 000,- Kč
189]_- Kč
9 482.- Kč
3 099,- Kč

a úprava zámku skříně na bezpečnostní za l028,-Kč.

v roce 20l7 a 2018 bylo na osH B|ansko Dořízeno ná§leduiíci vvbavení

Plastové přepravky na lana v částce
Transportni vozíky na pfukážky hodnotě
5 kusů pouzder na vzduchovky v hodnotě
Páková řezačka papíru a plastu v hodnotě
Základna pro požární sport v částce

Dále byla provedena oprava časomiry za l 887.-Kč

Přehled o majetku okresniho sdruženi k 3l, prosinci 2018 neuvádím, protože inventura majetku bude
provedena v průběhu měsíce leden 2019,

Na závěr mého vystoupení mi dovolte poděkoval za pn{ci bralťovi Maninovi Janičkovi, který se Ujal
funkce vedoucího kanceláře po zemřelém bratrovi Milanovi Hubeném , a dá se říct, že vede účetnictvi
osH Blansko přehledně a v poŘidku. Dokladyjsou řádně očíslovány a podep§iny starostou oSH
Blansko- ínimo doklady IlI. čtvrtletí2018, které v době kontroly podepýány nebyly jakjsemjiž uvedl
ve zprávě o činnosti okresní kontíolní a revizní rady,,.

Děkuj i za pozornost.

Zpracoval : Fíantišek Kuchař
předseda OKRR


