
Zpráva okresní kontrolní a revizní rady OSH 

pro Shromáždění představtelů sborů okresu Rokycany 

konaného dne 21.3.2015 
 

 

Vážené hasičky, vážení hasiči, vážení hosté 

 

ve své zprávě vás seznámím s činností okresní kontrolní a revizní rady OSH 

Rokycany za uplynulé pětileté období. 

Na začátku volebního období 2010 až 2015 pracovala OKRR ve složení : 

Předseda OKRR: Božena Radoňová 

Členové: Šárka Frostová 

Jana Reindlová 

Miluše Boháčová 

 

V tomto složení rada pracovala až do listopadu 2011.  O práci jejích členů vám 

mnoho neřeknu, protože jediným pamětníkem je Šárka Frostová, ale ze zápisů a 

hodnocení starosty OSH Miroslava Frosta vyplývá, že rada pracovala svědomitě 

a kontroly dokladů a účetnictví byly velmi pečlivé.  

Na listopadovém shromáždění představitelů sborů byla odvolána paní Radoňová 

ze zdravotních důvodů a dále paní Reindlová na vlastní žádost. Do rady byli 

zvoleni: 

Předseda OKRR: Ing. Karel Dlouhý 

Členové: Ivana Andělová 

Jiřina Burýšková 

 

V tomto složení rada pracovala až do konce roku 2013. Poté byla na vlastní 

žádost odvolána paní Boháčová, odůvodnila to důchodovým věkem, a nahradila 

jí Hana Kalivodová. 

Musím říci, že všechny uvedené změny proběhly ku prospěchu celé rady. 

Všichni členové pracují velmi pečlivě svědomitě. Svědčí o tom i audit z ústředí, 

který v tomto období proběhl a neshledal žádné vážné nedostatky jak 

v účetnictví, tak v práci OKRR. Pouze upozornil na formální nedostatky, které 

se týkaly spíše formy zápisu než vlastní kontrolní činnosti.  

Nyní něco k vlastní činnosti rady. Scházeli jsme se pravidelně 4x do roka podle 

plánu práce, vždy na začátku čtvrtletí, abychom zkontrolovali účetnictví za 



čtvrtletí předchozí. Pokud bylo třeba, sešli jsme se i mimořádně, například na 

kontrolu dotací nebo na přípravu již zmíněného auditu.  

Já jsem byl přítomen u všech inventur majetku OSH, které probíhaly vždy na 

konci kalendářního roku. 

Málokdy jsme našli nějaké nedostatky v dokladech nebo v knihách. Pokud jsme 

něco našli, byly to většinou překlepy nebo opomenuté podpisy na dokladech. 

Toto jsme vždy vyřešili na místě, nebo jsme to zapsali do zápisu a zkontrolovali 

na další schůzce OKRR. Nikdy se nejednalo o finanční nesrovnalosti ať už 

v pokladně nebo na běžném účtu. 

Celkově mohu konstatovat, že OKRR v minulém volebním období splnila 

bezezbytku svůj úkol. Díky tomu je hospodaření OSH ve velmi dobrém stavu a 

dotace, které dostáváme, se nemusí vracet ani krátit kvůli administrativním 

chybám. 

Děkuji všem členům rady za dosavadní práci a budoucí – vámi zvolené OKRR 

přeji hodně úspěchů v práci a dobrou spolupráci s vedením OSH, jako jsme měli 

my. 

 

Děkuji vám všem za pozornost. 


