
ZPRÁVA KONTROLNÍ A REVIZNÍ RADY OSH BRNO – VENKOV 
ZA OBDOBÍ 11. 11. 2016 – 10. 11. 2017 

 
 

Vážené sestry a bratři, vážení hosté 
 
Dnešnímu shromáždění zástupců sborů a starostů okrsků předkládám výsledky kontrolní činnosti 
Okresní kontrolní revizní rady. 
Rada pracuje v 3 členném složení:  Mazzolini Jindřich – předseda OKRR, Krejčí Jiří, Pospíšilová 
Helena – členi. 
 
Za období od 11. 11. 2016 – 10. 11. 2017 se sešla celkem 2 krát. Rada provedla kontrolu členské 
základny, činnost volených orgánů a odborných rad a vedení ekonomické agendy. 
 
Evidence sborů dobrovolných hasičů v rámci okresního sdružení hasičů je vedena v elektronické 
podobě a je podložena registračními listy. Registrační listy nemají okrsky z důvodu nejasného sídla 
okrsku. 
 
V okrese Brno – venkov je celkem 70 sborů s celkovým počtem 4.123 členů. Je ustanoveno 11 
okrsků. 
 
Celoroční hlášení o činnosti sboru dobrovolných hasičů byly odevzdány a nevykazovaly závažné 
nedostatky. Členské příspěvky byly zaplaceny. Hlášení za okresní sdružení hasičů bylo odesláno na 
ústředí sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. 
 
Komunikace se sbory dobrovolných hasičů se provádí pomocí elektronické pošty. Je třeba aby 
funkcionáři pravidelně prohlíželi tuto poštu a reagovali na ni. 
Členské příspěvky je nutno odevzdat v daném termínu a to do 31. 1. daného roku a to vždy za členy 
uvedené v Hlášení o činnosti sboru dobrovolných hasičů k 1. 1. daného roku. 
Výkonný výbor se schází pravidelně 1x za měsíc, mimo měsíce července a srpna. Zápisy z každého 
zasedání jsou prováděny a zveřejněny na webových stránkách okresního sdružení hasičů. 
 
Výkonný výbor okresního sdružení pracuje v 15 členném složení. Ovšem po rezignaci člena 
výkonného výboru Tomáše Hradílka - (zápis ze zasedání výkonného výboru okresního sdružení 
hasičů č. 23 ze dne 1. 6. 2017) výkonný výbor pracuje ve 14 členném složení. Je třeba zvolit za něj 
náhradu. 
 
Odborná rada mládeže má 13 členů. Na všechny členy jsou kontaktní údaje. Úkoly v oblasti 
okresního kola hry Plamen a dorostu, školení vedoucích a rozhodčích mládeže jsou plněny. 
Evidence kolektivů, družstev mladých hasičů a dorostu je vedena. Zápisy jsou prováděny z každého 
zasedání rady a zveřejněny na webových stránkách okresního sdružení. 
 
Odborná rada represe má 9 členů. Chybí člen z okrsku č. 7 z okrsku Zbraslav. Rada pracuje a jsou 
prováděny zápisy z jednání rady, které jsou zveřejněny na webových stránkách okresního sdružení 
hasičů. Kontaktní údaje jsou na všechny členy. 
Úkoly v organizaci okresního kola v Požárním sportu jsou plněny. Byla provedena aktualizace 
evidence rozhodčích v PS. Je uložena u starosty okresního sdružení hasičů. 
 
Odborná rada prevence má 10 členů. Rada pracuje, ale je potřeba, aby vyvíjela větší aktivitu. 
  
Odborná rada hasičské historie má 5 členů. Zápisy jsou prováděny, ale nejsou zveřejněny na 
webových stránkách okresního sdružení hasičů. Je třeba je uložit i v kanceláři okresního sdružení 
hasičů. Zajišťovala již VI. ročník výstavy a sraz historické hasičské techniky. Schůzovní činnost se 
provádí v Oslavanech a v Neslovicích.  



 
Okresní sdružení hasičů vede podvojné účetnictví. Okresní kontrolní revizní rada se zaměřovala na 
zaúčtování faktur, průběžným vedením finančního deníku, vedení dokladů, stav pokladny a účtu s 
aktuálními údaji finančního deníku, formální úplnost účetních dokladů včetně podpisů. Zápisy 
pokladních a bankovních dokladů jsou chronologicky uspořádané. Doklady jako jsou faktury, 
paragony a bankovní výpisy jsou označeny v souladu s účetními záznamy. Daňové přiznání za 
uplynulé období bylo podáno včas a v pořádku. 
 
Byla provedena fyzická kontrola hotovosti. Bankovky a mince nenesou žádné poškození. 
 
Kontrolou účtů bylo zjištěno, že k 31. 10. 2017 bylo na BÚ 42.618,53 Kč. 
Hotovost v pokladně činila 25.188,-- Kč. 
 
Všechny záznamy v pokladní knize souhlasí s hotovostí. 
Dotace byly rozděleny a vyúčtovány. 
 
Inventura majetku okresního sdružení hasičů proběhla k 23. 1. 2017. Inventarizační komise 
nezjistila žádné nedostatky. Bylo dokončeno označení majetku okresního sdružení hasičů 
evidenčními čísly. 
Revizní rada provedla kontrolu provozu služebního vozidla. 
 
Výkonný výbor okresního sdružení hasičů jmenoval inventarizační komisi pro rok 2017 ve složení: 
Mazzolini Jindřich – předseda, Weis Milan, Machanec Zbyněk – členi. 
 
Dne 18. 3. 2017 proběhlo školení kontrolních a revizních rad a revizorů účtů sborů dobrovolných 
hasičů v Oslavanech. Zúčastnilo se celkem 19 předsedů kontrolních a revizních rad a revizorů účtů. 
 
Okresní kontrolní a revizní rada se seznámila s novelou stanov Sdružení hasičů Čech, Moravy a 
Slezska ze dne 22. 4. 2017. 
Okresní kontrolní a revizní rada v tomto období neřešila žádné stížnosti. 
 
 
Děkuji za pozornost 
 

zpracoval 
Mazzolini Jindřich 
předseda OKRR 


