
                     Zpráva Okresní kontrolní a revizní rady na Shromáždění 
představitelů sborů okresu Blansko, konaného dne 13. listopadu 2021 v     
                                              Kulturním domě v     Černovicích.  

Sestry a bratři hasiči, vážení hosté,
byl jsem pověřen přednést na dnešním Shromáždění představitelů sborů dobrovolných 
hasičů okresu Blansko zprávu kontrolní a revizní rady Okresního sdružení hasičů Čech, 
Moravy a Slezska Blansko o její činnosti a stručnou zprávu o stavu hospodaření okresního
sdružení.

Na shromáždění delegátů, které se konalo dne 5. září 2020 v Orlovně v Kotvrdovicích, byla
opět zvolena tříčlenná kontrolní a revizní rada Okresního sdružení hasičů Blansko ve 
složení předseda František Kuchař z SDH Jestřebí, členové – Bohuslav Švancara z SDH 
Lysice a Josef Dufka SDH Cetkovice. 
  Řádná zasedání revizní rady se konala vždy kolem 20. následujícím měsíci po uplynulém 
čtvrtletí. Tato pravidelnost byla narušena coronavirovou pandemií v loňském roce, kdy 
bylo zasedání uskutečněno 10. června 2020. Následně se revizní rada scházela nepravidelně
a to v termínu 9. prosince 2020, 10. února 2021, 23. června 2021 a poslední zasedání revizní
rady se konalo 20. října 2021. Předmětem jednotlivých kontrol byla kontrola hospodaření 
Okresního sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska v Blansku. Fyzicky byly kontrolovány 
doklady výpisů z banky a pokladní doklady, autoprovoz, namátkově byla prováděna 
kontrola hotovosti na pokladně, kontrola placení členských příspěvků, včasné zasílání 
Hlášení o činnosti SDH, kontrola evidence docházky a odvodů zdravotního a sociálního 
pojištění apod. Vždy k 31. prosinci příslušného roku je prováděna fyzická inventura 
majetku dle zpracovaných protokolů a evidence. Majetek souhlasil s evidencí. Nepotřebný 
a nefunkční materiál byl průběžně protokolárně vyřazován. V rámci prováděných 
inventur nebyly zjištěny nedostatky. Z jednání kontrolní a revizní rady jsou pořizovány 
zápisy v knize zápisů kontrolní revizní rady opatřené podpisy osob, které kontrolu 
prováděly. V posledním období se vyskytla závada v převodu majetku z Krajského 
sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska v Brně, kdy nejsou k dispozici převodní protokoly
majetku, takže nelze uvedený majetek, i když v současné době již zastaralý a nepoužívaný 
(klávesnice, počítače, tiskárny), zrušit, protože není doklad k vlastnictví OSH Blansko. 
Starosta OSH bratr Vykydal přislíbil vyžádání příslušných dokladů od KSH Brno a tento 
nepotřebný a vyřazený majetek bude následně protokolárně zrušen.                                       
   V žádném případě nemůžeme být spokojeni s kázní některých SDH v oblasti včasného 
zasílání Hlášení o činnosti SDH, kázní při placení členských příspěvků, kdy ještě příspěvky
za rok 2021 v současné době neuhradilo SDH Krhov i když je příslib úhrady členských 
příspěvků v co nejkratší době. Ostatní sbory i přes četné urgence mají členské příspěvky 
zaplaceny. 
V této oblasti se stále opakují nedostatky a starosta OSH musí opakovaně některé sbory 
upomínat jednak k placení členských příspěvků a včasného zasílání Hlášení o činnosti 
SDH.
     Revizní rada se dne 20. října 2021 zúčastnila předávání funkcí vedoucích kanceláře 
OSH Blansko kdy p. Ladislav Krejčí předával funkci vedoucího kanceláře paní Lauře 
Novotné. Pan Ladislav Krejčí končí ve funkci vedoucího kanceláře ke dni 31. 10. 2021. 
V souvislosti s uvedenou personální změnou byla provedena předběžná inventarizace 
majetku. Při inventarizaci bylo zjištěno, že některý majetek je u některých funkcionářů 
doma. 



Je proto nutné, aby uvedené věci donesli do kanceláře OSH nejpozději do 15. 12. 2021, aby
mohla proběhnout řádná inventura majetku. Inventuru majetku bude provádět starostou 
OSH jmenovaná inventarizační komise ve složení Předseda František Kuchař, členové 
Švancara Bohuslav, Dufka Josef a Novotná Laura.
  Předmětem kontrol revizní a kontrolní rady jak jsem uváděl v úvodu je i kontrola 
autoprovozu osobního vozidla Fabia SPZ 6B1 8729 a dodávky značky Transporter SPZ 
2B1 1826.  V roce 2020 ujelo vozidlo Fabia Od 1. 1. - 31. 12. 2020  - 7 156 km a spotřeba 
PHM činila 500 l benzínu. Vozidlo Transporter ujelo ve stejném období 1 598 km, chybí 
doklady k čerpání nafty- nákup PHM byl pořizován na platební kartu.
V roce 2021 ke dni 30. 9. 2021 ujelo vozidlo Fabia celkem 3 021 km, spotřebováno bylo 185
l benzínu. Vozidlo Transporter ve stejném období ujelo 1052 km, doklady o spotřebě PHM
nebyly doloženy.
V další části mého vystoupení Vás ve stručnosti seznámím s výsledky hospodaření 
Okresního sdružení hasičů Blansko za rok 2020 tj. Od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 a následně
za období roku 2021 tj. od 1. 1. 2021 do 31. 10. 2021 :
Ke dni 1. 1. 2020 činila hotovost na pokladně 23 493 Kč + 1000,- Kč u starosty OSH.
Hotovost k 31. 12. 2020 byla 21 679,- Kč + 1000,- Kč u starosty OSH.
Na účtu v bance byla k 1. 1. 2020 částka 315 575,59 Kč-
K 31. 12. 2020 částka 290 205, 57 Kč.
V roce 2021 tj. od 1. 1. 2021 do 31. 10. 2021 je finanční situace následující:
Hotovost na pokladně k 1. 1. 2021 činila 21 679,-Kč +1000,- Kč hotovost u starosty OSH.
K 31. 10. 2021 je hotovost ve výši 52 555,-Kč + 1000,- Kč u starosty OSH.
Na účtu v bance byla k 1.1.2021 částka 290 205, 57 Kč a k 31. 10. 2021 je částka v bance 
351 007,24 Kč. 
    Dotace v roce 2021 od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy činily pro oblast 
materiálně technického zabezpečení částku 80 000,- Kč a na Volnočasové aktivity rovněž 
částku 80 000,- Kč, takže dotace na rok 2021 jsme dosud obdrželi ve výši 160 000,-Kč.
 Na závěr mého vystoupení mi dovolte poděkovat odstupujícímu vedoucímu kanceláře 
starosty panu Ing. Ladislavovi Krejčímu za jeho dvouletou práci a řádné vedení dokladů. 
Pokud byly v rámci kontrol zjištěny drobné nedostatky př. neočíslovaný doklad, 
nepodepsaný doklad starostou, chybějící doklad, který byl opomenutý vytisknout, vždy 
byly vstřícně uvedené drobné nedostatky odstraněny v součinnosti s vedoucím kanceláře 
v době prováděné kontroly. Nově nastupující vedoucí kanceláře starosty OSH paní Lauře 
Novotné bych jí chtěl v její práci popřát hodně úspěchů, aby se jí v práci dařilo a 
spolupráce při kontrolních akcích byla stejně dobrá a vstřícná jako v předchozích 
obdobích s jejími předchůdci.

Děkuji za pozornost.

                                                                             Zpracoval a četl: František Kuchař
                                                                                                Předseda OKRR    




