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Zpráva Kanceláře OSH Praha-západ pro Okresní kontrolní  

a revizní radu 
 

A/ Ekonomika a účetnictví 

Ke dni 12. 10. 2022 je finanční stav OSH PZ následující: 

 

Pokladna:                                                             834,00 Kč (výčetka pokladní hotovosti předložena) 

Bankovní účet Komerční banka:                  261.615,87  Kč 

Bankovní účet Fio banka:                             437.724,19 Kč 

Celkem:                                                         700.174,06 Kč 

 

 

Faktury přijaté – ze strany OSH jsou všechny přijaté faktury k dnešnímu dni uhrazeny (viz 

Kniha závazků). Uhrazena není pouze faktura 22FPd001, neboť se jedná o dobropis na vrácení 

částky za nefunkční zboží. Tyto prostředky dosud nebyly zaslány na účet OSH, ačkoliv je již 

měsíc po splatnosti faktury. Urgenci zajišťuje starosta OSH. 

 

Faktury vydané – ze strany odběratelů nejsou dosud uhrazeny faktury č. 22FV013 (SDH 

Kozinec) a 22FV024 (SDH Senešnice) – viz Kniha pohledávek. Urgenci zajistí Kancelář OSH.  

 

Dotace: 

V červenci 2022 byla vyúčtována druhá část dotace ze Středočeského kraje poskytnutá na 

období 2021/2022. Tato dotace je přerozdělována prostřednictvím KSH Středočeského kraje. 

OSH Praha-západ. V roce 2021 byla našemu okresnímu sdružení přidělena částka ve výši 

166.000,- Kč ze Středočeského kraje. Z této částky byla v prosinci 2021 vyúčtována část ve 

výši 83.300,- Kč a zaslána na účet OSH PZ. Druhá část ve výši 82.700,- Kč byla vyúčtována 

v červenci 2022 a zaslána na účet OSH PZ. 

 

OSH Praha-západ dále v roce 2022 obdrželo či obdrží tyto dotace: 

Dotace Ministerstva vnitra ve výši 10.680,- Kč – je určena na činnost odborných rad a provoz 

kanceláře OSH, vyúčtování je nutno doložit do konce listopadu 2022. Na účet OSH PZ byla 

dotace připsána 4. 8. 2022. Spoluúčast této dotace činí 30 % vlastních prostředků.  

 

Dotace od Nadace Via na podporu a integraci ukrajinských uprchlíků – dotace ve výši 

20.000,- Kč byla připsána na účet OSH PZ dne 27. května 2022, do prosince 2022 je nutno 

uzavřít závěrečnou zprávu a doložit fotografie z akce, jež se konala v září 2022 ve spolupráci 

s Farní charitou Starý Knín v Mokrovratech. Jednalo se o zábavný program pro ukrajinské a 

české děti spojený s ukázkou hasičské techniky či výtvarnou dílnou. OSH PZ zakoupilo set 

stolů, solární panel a nabíjecí stanici pro účely konání venkovních akcí. Vlastní prostředky 

nebyly stanoveny, OSH PZ vložilo do akce vlastní prostředky ve výši cca 30 procent dotace.  

 

Dotace od Středočeského kraje na provoz – OSH PZ byla rozhodnutím VV KSH přiznána 

částka ve výši 105.000,- na období 2022/2023. Část této dotace bude vyúčtována ke konci roku 

2022 (přibližně ve výši 60.000.- Kč). Po vyúčtování budou peněžní prostředky zaslány na účet 

OSH. 
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Dotace od Středočeského kraje na podporu sportu – OSH PZ byla rozhodnutím VV KSH 

přiznána částka ve výši 67.000,- na období 2022/2023. Část této dotace bude vyúčtována ke 

konci roku 2022, popř. celá její výše. Po vyúčtování budou peněžní prostředky zaslány na účet 

OSH. 

(Vlastní prostředky pro dotaci ze Středočeského kraje na provoz a sport jsou započtené jako 

jednotná částka pro obě dotace, a sice ve výši 23.058,- Kč).  

 

Dotace od MŠMT na vzdělávání vedoucích ve výši 30.000,- Kč a volnočasové aktivity ve 

výši 60.000,- Kč – budou vyúčtovány do listopadu 2022, částky budou zaslány na účet OSH až 

po doložení vyúčtování. Vlastní prostředky činí 30 % poskytnuté dotace.  

 

 

Dotace od MŠMT na provoz – činí 33.600,- Kč a musí být vyúčtována do listopadu 

2022.Vlastní prostředky musí být alespoň 30 %. Částka bude zaslána na účet OSH po 

vyúčtování.  

 

Dotace od Národní sportovní agentury na okresní kola OSH činí: 11.160,- Kč na Mladé 

hasiče a 4.680,- Kč na dospělé. K těmto částkám není nutno dokládat vlastní zdroje. Vyúčtování 

bude předloženo kanceláři KSH ke kontrole, peněžní prostředky budou zaslány na účet OSH 

až po vyúčtování.  

 

Výtěžek z finanční sbírky DONIO na podporu ukrajinských uprchlíků – činil 1.550,- Kč. 

Jedná se o finanční dar, jež byl použit na zakoupení výtvarných potřeb a ovoce pro děti na 

realizaci společné integrační akce konané v Mokrovratech. O této akci a využití finančních 

prostředků byla podána zpráva společnosti DONIO a zaslány kopie dokladů, na něž byla částka 

použita. Tato zpráva byla podána elektronicky dne 28. 9. 2022, zaslány byly rovněž fotografie 

z realizované akce.  

 

B/ Administrativa 

 

B.1) Zápisy z jednání 

 

Kancelář OSH zakládá zápisy a prezenční listiny z jednání výkonného výboru, vedení, 

odborných rad a pracovních skupin.  Pouze u jednání per rollam /online/ nejsou prezenční 

listiny vystavovány. K dnešnímu dni byl uskutečněn následující počet jednání letošního roku 

(včetně per rollam): 

 

Výkonný výbor OSH PZ – 7 jednání  

Vedení OSH – 5 jednání  

OKRR – 1 jednání  

Rada prevence – kancelář OSH eviduje výstup z 1 jednání, které proběhlo na jaře r. 2022 

(vyhodnocení POODM), další jednání této rady se uskutečnilo na začátku října 2022, vedoucí 

rady byl požádán o dodání kopie zápisu a prezenční listiny 

Rada represe – 4 jednání  

Rada mládeže – 2 jednání  

Inventarizační komise (pracovní skupina) – 2 jednání  
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B.2) Dokumentace ze Shromáždění představitelů OSH 

Dokumentace je uložena v Kanceláři OSH. Podepsané usnesení bylo na jednotlivá SDH, na 

webu OSH je usnesení zveřejněno, rovněž tak ověřený a podepsaný zápis z jednání. Členové 

návrhové komise podepsali výpis z usnesení, jež je třeba k zápisu nově zvoleného člena OKRR, 

p. Jana Prskavce, do spolkového rejstříku. Tento dokument bude společně s ověřeným 

prohlášením p. Prskavce odeslán na SH ČMS s žádostí o vklad do spolkového rejstříku.  

 

B.3) Inventarizace 

Inventarizační karty stávajícího i nově nabytého majetku zpracovává a eviduje sl. Simona 

Barsová ve spolupráci s Kanceláří OSH. V současné době probíhá zaevidování nově 

pořízeného majetku, a sice jak fyzickým označením, tak účetní vklad soupisu majetku do 

účetního programu POHODA. Inventarizační komise pravidelně komunikuje prostřednictvím 

aplikace Messenger, fyzická kontrola faktur za nově pořízený majetek a kontrola inventárních 

karet probíhají na prezenčních setkáních.  

 

B.4) Provoz Kanceláře OSH 

Kancelář okresního sdružení funguje z podstatné části tzv. online formou, bez vymezených 

úředních hodin, neboť na požadavky z řad SDH je možno reagovat pružně a v relativně krátké 

době – přihlašování a odhlašování členů, návrhy na vyznamenání atd. Žádosti o osobní 

konzultaci oznamují zástupci sborů minimálně den předem a schůzka je přizpůsobena 

vzájemným možnostem obou stran (není podmíněna vymezením úředních hodin).  

 

C/ Legislativa 

Jak již bylo v minulosti několikrát upozorňováno, některé sbory stále používají termín, který 

neodpovídá právní podstatě současného členství v SH ČMS, a sice užívání termínu „přispívající 

člen“. Toto členství bylo zrušeno a pokud jsou někteří členové označováni jako přispívající, 

jedná se o jejich mystifikaci, neboť nejsou členy SH ČMS, nejsou pojištěni a nemají hlasovací 

právo. Jsou podporovatelé, sponzoři či přátelé sborů dobrovolných hasičů, avšak nikoliv členy. 

Kancelář OSH navrhuje OKRR uskutečnění školení v oblasti Stanov a důležitých pojmů pro 

sborové funkcionáře včetně revizní činnosti – osvědčila se forma webináře (proběhl v květnu 

2022 a týkal se datových schránek a vyznamenání).  

 

 

Zprávu zpracovala: Petra Myslínová Cejpková 

 

 

 

Dne: 12. října 2022 


