Vážené sestry a bratři hasiči, milí hosté

Před necelými osmi měsíci jsme zde společně jednali a mimo jiné nastínili úkoly, které nás
čekají. Jak tedy nazvat právě uplynulé období až do dneška? Někdo by řekl, že vše bylo
v duchu soutěží Tohatsu Cup, jiní namítají, že mnohem významnějším tématem bylo
podvojné účetnictví, které je nutné pro úspěšné zvládnutí dotací, mnozí s napětím sledovali,
jak se na OSH Olomouc zvládne práce po dobu nemoci starosty bratra Sýkory a pro jiné byly
jarní a letní měsíce ve znamení běžné práce včetně stále větší námahy při získávání financí
v době hospodářské krize. Pojďme se tedy společně poohlédnout za výše zmíněným
obdobím z pohledu OKRR.
V souladu se závěry jednání VV byly osloveny sbory, které dlouhodobě nepracovaly.
Následně po oznámení na příslušných institucích, jakými jsou finanční úřad a Český
statistický úřad se veškerá dokumentace zaslala na ústředí sdružení do Prahy a sbory byly
s konečnou platností zrušeny. Jejich seznam je uveden v zápisu z jarního shromáždění
představitelů sborů. Nicméně stále máme v okrese několik sborů, které buď nepracují vůbec,
nebo vyvíjejí jen nejnutnější činnost. Proto je třeba v tomto pokračovat a sbory buď takzvaně
rozběhnout, nebo v horším případě zcela zrušit.
Na pomyslném druhém konci naší práce jsou kolektivy mladých hasičů. Zde se mnoho sborů
řídí programem činnosti SH ČMS pro období 2010 – 2015, schváleným na 4. sjezdu sdružení
v Ostravě. Mládež, to je náš vklad do budoucnosti . Je třeba poděkovat všem, kteří organizují
okresní ligu mládeže, hru Plamen, soutěž Olomoucký drak, prázdninové pobyty a další
aktivity pro naše nejmenší. Tady jsme úspěšní již dlouhou dobu.
Pokud jsem se zmínil o budoucnosti, pak mi dovolte vyzvat Vás k zaslání připomínek k návrhu
Stanov, které budou projednávány na příštím sjezdu. Vaše podněty je možno zasílat
e-mailem na stránky sdružení. Snahou je zjednodušení a zpřehlednění Stanov a odstranění
duplicit, které jsou v současnosti v našem základním dokumentu.
Podvojné účetnictví – pro mnohé strašák, který nás bohužel také dostihnul. Mě osobně velmi
zneklidnila informace z května letošního roku, kdy s platností od 1. ledna roku 2011 musí
sbory požadující dotace z MŠMT a MV účtovat podvojně. Tuto agendu pro letošní rok
zajišťovalo okresní sdružení a tak proběhlo čerpání dotací bez větších problémů. Tady je
třeba ocenit přístup sestry Souškové, která ve spolupráci s ústředím vše zvládla a nemalá
část financí tak posílila rozpočty dotčených sborů.
Jedním z hlavních úkolů OKRR jsou revizní práce v oblasti finančních operací. Významným
posunem v této oblasti je pravidelná informace o čerpání rozpočtu a řízený tok financí na
okresním sdružení s cílem nepřekročit za letošní rok plánované výdaje, chcete-li,
nepropadnout se do záporného hospodaření. Při našich kontrolách jsou nahodilé drobné
nedostatky odstraňovány prakticky okamžitě.

S financemi úzce souvisí majetek . Po letošní inventuře a v návaznosti na zápis inventarizační
komise vyplynuly pro VV úkoly, na kterých jsme v poslední době spolupracovali i my.
V souvislosti s dopravní nehodou byla způsobena škoda na vozidle v majetku OSH Olomouc
a úhrada je stále v řešení. Významnou položku příjmů tvoří členské příspěvky. V jejich výběru
jsme úspěšní obdobně jako v minulých letech, v řádném termínu je neodevzdalo 7 sborů.
Pokud jsem se zmínil o sborech, je třeba zde připomenout i jednání s okrsky. Po mnoha
letech se před pár dny sešlo vedení OSH se zástupci okrsků. Cílem je zejména vzájemná
informovanost a předávání požadavků pro práci v dalším období. O užitečnosti tohoto
setkání svědčí mimo jiné i to, že se účastníci shodli na pokračování těchto jednání.
Po mém dotazu na jednání KKRR jsem nabyl dojmu, že se na OKRR při OSH Olomouc možná
zabýváme až příliš mnoha činnostmi okresního sdružení. Nicméně nechceme a ani
nebudeme naši kontrolu směřovat jen na účetní doklady a vyúčtování dotací. Pracujeme
tak, jak nám to ukládá Metodický pokyn starosty sdružení pro provádění kontrolní činnosti.
Vedle již zmíněných oblastí sledujeme zejména plnění usnesení z jednotlivých jednání,
zabýváme se evidencí členské základny včetně placení příspěvků, pravidelně několikrát za
rok navštěvuji jednání odborných rad, sledujeme autoprovoz, provádíme inventarizaci
pokladny, zabýváme se došlými stížnostmi z řad členů SDH a dalších orgánů a v neposlední
řadě jsme nápomocni při organizování akcí na úrovni okresního a krajského sdružení.
V letošním roce dva členové OKRR oslavili významné životní jubileum. A přesto, že se tak
zařadili mezi ty dříve narozené, nic jim to neubralo na elánu a chuti do práce. Dovolte mi
proto nejen jim, ale i všem ostatním poděkovat za jejich práci v tomto roce. I Vám všem
děkuji za kvalitní a pravidelnou práci ve všech oblastech hasičského dění. Do dalšího období
nám přeji zejména pevné zdraví, chuť spolupracovat a maximální snahu při plnění úkolů na
nás kladených.
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