
ZPRÁVA KONTROLNÍ A REVIZNÍ RADY OSH BRNO-VENKOV 
ZA OBDOBÍ 31. 10. 2019 – 13. 11. 2020 

 
 

Vážené sestry a bratři, vážení hosté 
 
Letošní rok se nesl v mnoha restriktivních opatřeních, jež se podepsaly na celé činnosti OSH Brno-
venkov, sportovních akcích i společenských aktivitách. 
 
Dnešnímu shromáždění zástupců sborů a starostů okrsků předkládám výsledky kontrolní činnosti 
Okresní kontrolní revizní rady. 
Rada pracovala v 3 členném složení: Mazzolini Jindřich – předseda OKRR, Krejčí Jiří, Pospíšilová 
Helena – členi a to do 8.8. 2020, kdy byla zvolena nová OKRR. 
 
Za období od 1. 10. 2019 – 11. 11. 2020 se sešla jednou v roce 2019 a jednou v roce 2020 z důvodů 
epidemiologické situace v ČR.  
Rada provedla kontrolu členské základny, činnosti 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. Do evidence členské základny měl přístup do 8. 8. 2020 Gargula Josef a poté nově zvolená 
starostka Štelclová Jana, Zapulová Hana a je zabezpečena dle GDPR. 
 
V okrese Brno-venkov je k 10/2020 celkem 81 sborů s celkovým počtem 4605 členů. Je ustanoveno 
12 okrsků. 
 
- z toho dospělých 3.522                                - mužů    2. 711 
                                                                       - žen            811 
- z celkového počtu je mladých hasičů 1.083 - přípravka 154 
                                                                       -  mladší      495   
                                                                       -  starší        314 
                                                                       -  dorost       120 
 
Celoroční hlášení o činnosti sboru dobrovolných hasičů byla odevzdána a nevykazovala závažné 
nedostatky. Členské příspěvky na rok 2020 byly zaplaceny většinou sborů, jediným sborem, který 
nemá uhrazeny příspěvky je SDH Rojetín.  
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 pracuje v 15ti členném složení a v letošním roce se scházel dle aktuální 
epidemiologické situace, pokud to bylo možné pravidelně 1x za měsíc, mimo měsíce července a 
srpna. Zápisy z každého zasedání jsou prováděny a zveřejněny na webových stránkách okresního 
sdružení hasičů. 
 
Odborná rada mládeže pracuje a 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 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. Evidence rozhodčích v PS je 
uložena u starosty OSH. 
 
Odborná rada prevence pracuje. Zápisy jsou prováděny a uloženy na OSH. 
 
Odborná rada hasičské historie pracuje. Zápisy jsou prováděny, ale nejsou zveřejněny na webových 
stránkách okresního sdružení hasičů. Je třeba je uložit i v kanceláři okresního sdružení hasičů. 
Zajišťovala již IX. ročník výstavy a sraz historické hasičské techniky. Schůzovní činnost se provádí 
v Oslavanech a v Neslovicích.  
 
8. 8. 2020 se konalo volební shromáždění delegátů SDH okresu Brno venkov ve Zbýšově u Brna, 
kde byli řádně zvoleni noví představitelé OSH BO a to: 
starostka OSH BO          Jana Štelclová,  
náměstci starostky: 
vnitro organizační: Ing. Roman Pospíšil  
represe:                   Tomáš Zbořil  
prevence:                Jaroslav Kožnárek  
pro mládež:             Petr Pejřil 
a dalších 10 členů výkonného výboru. 
 
Dále byli stanoveni předsedové a členové odborných rad. 
 
OKRR: 
Předseda OKRR: 
Jiří Krejčí  
 
Členové OKRR: 
Ing. Luděk Duchoň  
Lucie Komosná  
 
Pracovník kanceláře OSH Brno-venkov: 
Hana Zapulová  
 
Výsledky voleb byly řádně schváleny závěrečným usnesením. 
 
 9. 9. 2020 jsem byl jako předseda OKRR přítomen předání funkce starosty OSH BO br. Josefem 
Gargulou, nové starostce ses. Janě Štelclové, byly předány klíče, razítko a ostatní náležitosti s 
funkcí spojené. 
 
16. 9. 2020 byly předány dekrety členům VV OSH BO a členům OKRR na prvním zasedání VV 
OSH BO po volbách, byli doplněni členové jednotlivých rad OSH.  
 
 
Okresní sdružení hasičů vede podvojné účetnictví. Okresní kontrolní revizní rada se zaměřovala na 
kontrolu 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 1x fyzická kontrola hotovosti. Bankovky a mince nenesou žádné poškození. 
 



Kontrolou účtů bylo zjištěno, že k 31.10. 2020 bylo na BÚ: 120 917,70 Kč 
Hotovost v pokladně činila: 29 739,00 Kč, 
 
Všechny záznamy v pokladní knize souhlasí s hotovostí. 
Dotace byly rozděleny a vyúčtovány. 
 
Inventura majetku okresního sdružení hasičů proběhla k 31. 1. 2020. Inventarizační komise 
nezjistila žádné nedostatky.   
 
Výkonný výbor okresního sdružení hasičů jmenoval pro rok 2020 inventarizační a skartační komisi:  
Mgr. Weis Milan, Musílek Jaroslav, Krejčí Jiří 
. 
 
 
Okresní kontrolní a revizní rada v tomto období neřešila žádné stížnosti. 
 
 
Děkuji za pozornost 
 
 
 
 
 

zpracoval 
Jiří Krejčí v. r. 

předseda OKRR 


