Vážená paní starostko, vážení zástupci jednotlivých sborů, milí hosté

Scházíme se zde v období těsně před konáním valných hromad v jednotlivých
sborech a okrscích. Mimo jiné tam budete hodnotit i právě uplynulé období. Nejinak
tomu je i dnes na tomto jednání. Dovolte mi tedy přednést zprávu o činnosti okresní
kontrolní a revizní rady při OSH Olomouc.
Ani v letošním roce se práce členů OKRR neodchýlila ze zaběhnuté praxe minulých
let. Od počátku roku se rada sešla na pěti jednáních a plnily se úkoly z plánu práce.
Byla prováděna kontrola bankovních a pokladních operací a dokladů s tím
souvisejících. Při kontrolách nebylo shledáno pochybení. Kontrola byla zaměřena
zejména na jednotlivé případy převyšující hodnotu jeden tisíc korun. Ze strany OSH
jsou splněny podmínky zákona pro nakládání s citlivými údajů členů sborů, které tyto
údaje dosud dodaly.
Výkonným výborem je průběžně sledováno čerpání ročního rozpočtu a plnění
přijatých usnesení.Během roku je hlavní motivací plnění dílčích úkolů z plánu práce.
Potěšitelným faktem je další rozšíření práce s mládeží, kdy pod hlavičkou OSH
proběhla nová soutěž v kategorii mladých hasičů. Daňové přiznání bylo podáno
v řádném termínu. Při kontrole ze strany OSSZ nebylo shledáno pochybení, stejně
jako u dosud vyúčtovaných dotací. Věřme, že i nová pracovnice na sekretariátu bude
stejně pečlivá, ochotná a časově flexibilní ve své účetní praxi jako ta dosavadní,
které ze srdce do budoucna přejeme úspěšné zvládnutí krásných mateřských
povinností.
Předseda OKRR navštěvuje jednání odborných rad, někdy i opakovaně. Činnost a
jejich další směřování je probíráno rovněž i na VV. Rady postupně plní cíle dle
svého zaměření. V průběhu roku je možno spatřit na různých akcích tváře ze všech
odborných rad, mnohdy je jejich účast i opakovaná. Pro zvýšení odborné úrovně
členů sborů připravily rady svá školení včetně zkoušek odborností.
Zatím co na sportovních akcích pořádaných okresním sdružením není problém
s dodržováním zákona 65 z roku 2017 o Ochraně zdraví před škodlivými účinky
návykových látek, je otázkou, zda se vždy toto nařízení plní i na úrovni všech sborů.
OKRR se během letošního roku nemusela zabývat řešením přijatých stížností

V nadcházejícím období nás čekají valné hromady na úrovni sborů a následně
i okrsků. V mnoha případech dojde k obměně členů výborů včetně změn na postu
starosty. Apeluji na Vás, aby VH byly řádně svolány, schůze proběhly za patřičného
počtu přítomných členů, vlastní jednání nechť řídí zkušená osoba a pracovní komise
ať plní svá poslání. Usnesení z valných hromad je nutným dokladem pro mnohé další
postupy s finančním úřadem, spolkovým rejstříkem, okresním sdružením a dalšími

institucemi. Jen připomínám, že na úrovni sboru a okrsku se bez ohledu na počet
členů sboru nově volí pouze revizor a nikoliv kontrolní a revizní rada. Nově zvolený
výboru musí jít příkladem v plnění povinností dle Stanov SH ČMS, současně s tím je
třeba nebát se ocenit členy v návaznosti na článek 13 Stanov SH ČMS. Zkušení, a
odborně zdatní členové mohou být navrženi do funkcí na úrovni okresního sdružení,
kde se od nich očekává další pracovní nasazení a účast na mnoha akcích. Určité
rezervy u sborů jsou ve včasnosti při předávání ročního hlášení o činnosti, při
zasílání odvodů členských příspěvků a v neposlední řadě u Přehledu majetku a
závazků.

Závěrem mi dovolte poděkovat za práci nejen členům okresní kontrolní a
revizní rady, ale i mnoha dalším, kteří ve svém volném čase tráví mnoho hodin
na hasičských akcích. Do dalších aktivit na úrovni sborů, okrsků ale i ve vyšších
orgánech nám všem přeji zejména pevné zdraví.
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