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zpRÁvn oKRE§Ní xorurnolruí A REvlzrví nnoy NA sHnorvlÁžoĚruí
spŘrpsrnvmrlů sgonů oKREsu BLANSKo. KoNANEHo DNE 26.

sŘrzNn 2o22v KuLTunnínn oouĚ v cETKovtcícn

Sestry a bratři hasiči, vážení hosté,
byljsem pověřen přednést na dnešním Shromáždění představitelů sborů
dobrovoIných 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. září2a2O 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 z SDH
Cetkovice.

Řaana zasedání revizní rady se konají vždy kolem 20. v následujícím měsíci
po uplynulém čtvrtletí. Tato pravidelnost byla narušena coronavirovou
pandemií v roce 2O2O, kdy bylo zasedání uskutečněno 10. června 2OZO.

Následně se revizní rada scházela nepravidelně a to v termínu 9. t2.2a22, Lg.
února 2a2í-,23. června2O2í-,20. října 202l a poslední zasedání revizní rady se
konalo 26. ledna 2a22.

Předmětem jednotlivých kontrol byla kontrola hospodaření Okresního
sdružení hasičů Čech, Moravy a Stezska 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 elektronické zasílání Hlášení činnosti SDH, kontrola
evidence docházky, odvodů zdravotního a sociálního pojištění apod.

Vždy k 31. prosinci příslušného roku je prováděna fyzická inventura
majetku dle zpracovaných protokolů a evidence. Majetek souhlasí 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 nebyly k dispozici převodní protokoly majetku, takže
nebylo možno uvedený majetek, i když v současné době již zastaralý a
nepoužívaný (klávesnice, počítače, tiskárny), zrušit, protože nebyl doklad



k vlastnictví OSH Blansko. Uvedená záležitost byla po dohodĚ se starostkou
K§ř* 8rno Převeden rra K§H JmK a tento nepotřebný a vyřazený majetek byl
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 na rok 2a22 některé SDH členské příspěuky neuhradily.
V této oblasti se stále opakují nedostatky a starosta oSH musí opakovaně
některé sbory upomínat jednak k placení členských příspěvků a včasného
elektronického zasílání Hlášení o činnosti sDH.

Revizní rada se dne 20. října 2a2t zúčastnila předávání funkcí vedoucích
kanceláře OSH Blansko, kdy p. Ladislav Krejčí předával funkci vedoucího
kanceláře Paní Lauře Novotné. Pan Ladislav Krejčí skončil ve funkci vedoucího
kanceláře ke dni 31. 10. 2O2í-.V souvislosti s uvedenou personální změnou
bYla Provedena předběŽná inventarizace majetku. při inventarizaci majetku
bYlo zjiŠtěno, Že některý majetek je u některých funkcionářů doma. proto
bYlo nutné poŽádat funkcionáře, kterých se uvedená záležitost týkala, aby
uvedené věci donesli do kanceláře nejpozději do 15. t2.2o2].,aby mohla
Proběhnout řádná inventura majetku. tnventuru majetku provedta starostou
OSH blansko jmenovaná inventarizaění komise ve složení předseda František
Kuchař, členové Bohuslav švancara, Josef Dufka a Laura Novotná.

Fyzická inventura majetku byla provedena dne 26. ledna 2o22 dle
předložených inventárních seznamů. při provedené inventuře nebyly
shledánY Žádné závady, majetek souhlasí s evidencí. opotřebený a nefunkční
majetek bYl Protokolárně vyřazen z evidence. Na některý inventář je nutno
doplnit inventární štítky s čísly z důvodu identifikace.

Předmětem kontrol revizní a kontrolní rady, jak jsem uváděl v úvodu, je i
kontrola autoprovozu osobního vozidla Fabia sPZ 681 8729 a dodávky značky
TransPorter SPZ zBt t826. Počty ujetých kilometrů a spotřebu pohonných
hmot obou vozideljsem uváděl ve zprávě na podzimním shromáždění
PředstavitelŮ sborŮ, které se konalo 13. listopadu 2021v kulturním domě
v černovicích.

V dalŠÍ Části mého vystoupení Vás ve stručnosti seznámím s výsledky
hospodaření oSH Blansko za rok zaila,tj. od 1. t.2020 do 31. L22o2a a
následně za období roku 2o2]-, tj. od 7. L.za?j-do 31. t2.2o2L:
Ke dni t. L. zo2o činila hotovost na pokladně 23.493,- Kč + 1.000,- Kč u
starosty OSH.
Ke dni 3L. t2.2a2o činila hotovost na pokladně 21.589,- Kč a 1.000,- Kč u
starosty OSH.



Ke dni t. L. ZO2a býa na účtu v bance částka 315.575,59 Kč.

Ke dni 3í.. 3.2. 202§ byIa na uětu v bance částka 296.205,57 Kč.

Ke dni !. L. ZOZL činila hotovost na pokladně 21.689,- Kč a 1.000,- Kč u

starosty OSH"

Ke dni 31. 12. 2a2l činila hotovost na pokladně 10.037,- Kč a 1.000,- Kč u

starosty *§H,
Ke dni L. L 2a2l byla na účtu v bance částka 29a.2g5,57 Kč.

Ke dni 31- 12. 20a1 byla na účtl* tg bance částk* 338"8S3,43 Kč.
Dotace v roce Zazl od Ministerstva školství, mládeže a tělov,ýchovy činily

prc ablast materiálně technického zabezpečení částku 80.0OO,- Kč a na
volnočasové aktivity rovněž částku 80.0OO,- Kč. Takže dotace od rvlŠrvlr na rok
Zgzljsme obdrželive výši 160.000,- Kč" Provize od HVP činily za rok 2a2l
částku 24.940,- Kč.

Pokud se týká inventarizace a pořízení majetku OSH Blansko, ktený byl
zakoupen z dotací nnŠUr činí hodnotu 781.669,- Kě majetek pořízený z dotací
MV je v hodnotě 38.097,- Kč a majetek z vlastních zdrojů činí L27.322,- Rč.
Uvedený majetek spadá do kategorie HM3 hodnota do 40.000,- Kč.

Majetek v hodnotě do 3.000,- Kč z dotací rUŠnnr je v hodnotě 31.189,- Kč.

Z dotací MV do 3.000,- Kč je hodnota majetku 5.799,- Kč a majetek z vlastních
zdrojů v hodnotě do 3.000,- Kč je ve výši 78.502,- Kč. Celková hodnota
majetku činí částku 1"052.578,- Kč.

Pokud provedeme zhodnocení majetku dle umístění, tak je situace
následující: v Lysicích u Marka Valy je majetek v hodnotě 163.424,- Kč,

v kanceláři 2 je majetek v hodnotě t05.584,- Kč, v panelové garáži u zastávky
Blansko Město je majetek v hodnotě 517.174,- Rč, v kanceláři 1 majetek ve
,/ýši 103.07,- Kč, v kuchyňce je hodnota inventáře 6.530,- Kč, v archivu je
umístěn majetek v částce 155.64&- Kč a na půdě a chodbě majetek v hodnotě
LL.L3L,- Kč. Pokud sečteme jednotlivé částky v místnostech, dostaneme
hodnotu majetku ve v,ýši 1.062.578,- Kč, coř je stejná částka, jako hodnota
pořízeného majetku z jednotlivrých položek.

Na závěr mého vystoupení mi dovolte poděkovat nové vedoucí kanceláře
starosty OSH Blansko paní Lauře Novotné, která se poměrně rychle
zapracovaIa a chtěl bych jí v její další 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.

František Kuchař, předseda OKRR


