
Zpráva oKRR okcsu Prachatice za rok 2021

sestry a bratři hasičlry, vážení hosté

má zpráva o činno§ti oKRR bude opět velmi stručná,
V obdobi od 1.1,2021 do 31.|2.202l se z důvodťr r,uemocněni jednotlivých členfi OKRR
koronavirem a dalších zdravotnich komplikací (hospitalizaci v nemocnici a úraá) OKRR
osobně nesešla ani jednou. Posledni stanovený termín na polovinu února za účasti sestry

starostlf osH, pracovnice kanceláře a účetní byl bohuž€l znemožněn mým úťazem na běžkáoh,
utrženým vazem a natrženým svalem, což mě bohužel limituje i do dnešniho dne, Na základě
těchto skutečností, jsem požádala sestru starostku osH Libuši Tremmelovou o dodání
podkladů ke kontrole prosťedniafuím e-mailu. Tyto podklady byly následně rozeslány
jednotlivým členům oKRR a vzájemně konzultovány-

Tímto způsobem bylo zkontrolováno, účetnictvi, předevšim pak zaúčtováIí dotaci. Pracovně
právni vztahy, ce§tovní náhrady, náklady na pTovoz kanceláie, p.ovedení invenfury, odevzdání
daňového přiznání, zda zůstatky na účtu a v pokladně korespondují s úěetnictvím. N€byla
provedena fuzická kontrola pokladny, zda v ní je skutečně čristka obsažená v účetnictví, tento

falŤ oKRR od§traní při Fvni kontíole v roce 2022.

Zjištén byl pouzejed€n díobný nedostatek, a to, že odměna náměstkovi §ta.ostky bratru Marku
Študlarovi nebyla projednána na vv osH. Je poťeba podotknout, že k táo situaai došio taktéž
z důvodů koronaviroyé situace, několik plánovaných termínů jednání W osH bylo zíušeno,
sesťe §taíostce §hromážděni předst]avitelů schvííúilo finanční částku ve \,ýši 10,000,-Kč, kteíou
muže uvolnit bez předešlého projednání s rozhodovacimi orgány, Tato čás&a nebyla
překočena a tak konstatuji, že se jedná pouze o fomální zíležitost. oKRR navrhuje dodatečné
projednání ve W OSH.

Závěrem konstatuji, že osH Plachatic€ je funkčni, pracuje ve §hodě se stanovami a vnitiními
předpisy sH ČMs, kladně hospodaří a ádně se staíá o svůj majetek.

děkuii za pozomost a přeji Vám všem v roce 2022 hodně zdraví, návlat k třžnémrl životu, tak
jak tomu bylo před koranavirem, abychom zase všichni mohli dělat bez omezeni to, co máme
tolik rádi, práci dobrovolných hasičů.

s pozdravem oHNI ZMAR sesta Helena Kotrcová
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