
Zpráva OKRR na Shromáždění představitelů sborů okresu Břeclav 

 

Velké Bílovice, dne 20. 3. 2022 

 

OKRR pracovala ve složení: Jiří Michna, Michal Kotačka a Miroslav Tesař. V roce 2021 jsme se sešli dne 

22. 4. 

Jak možná víte, po úmrtí pana Adámka nemělo OSH Břeclav nikoho, kdo by se řádně staralo o rozpočet 

sdružení, evidenci majetku a o ekonomiku obecně, což mělo důsledek v tom, že OKRR kontrolu 

hospodaření při své schůzi dne 22. 4. 2021 nemohla dokončit, neboť neměla dostatek podkladů 

k jejímu řádnému ukončení. Výstupem z kontroly proto byla pouze neúplná zpráva, která poukazovala 

na to, že nebylo možné mj. zkontrolovat plnění příjmů a výdajů za rok 2020, protože nebyl předložen 

konečný účet za rok 2020,a dále, že nebyl předložen návrh rozpočtu na rok 2021.  

Účetnictví sdružení bylo vedeno externí firmou, což dle názoru OKRR nebylo ideální řešení, i právě 

vzhledem k nutnosti sestavovat a sledovat čerpání rozpočtu sdružení na aktuální rok, vyřizovat dotace, 

starat se o zboží atd. 

Z těchto důvodů OKRR mj. doporučila VV OSH, aby na sledování plnění rozpočtu OSH určil pověřenou 

osobu OSH (např. náměstek pro ekonomiku), která by se problematice sledování čerpání rozpočtu, 

vyúčtování dotací atd. kontinuálně věnovala. 

OKRR proto kvituje, že na Shromáždění delegátů 21. 11. 2021 byla zvolena náměstkyně starosty, která 

bude mít tuto problematiku na starosti. 

V roce 2022 se OKRR sešla 2x. 11. 2. a následně 25. 2. 2022.  

11. 2. 2022 bylo naším prvotním úkolem dát dohromady aktuální soupis majetku OSH, neboť tento 

nebylo možno dohledat. Podařilo se dohledat pouze soupis majetku z roku 2018, tzn. bylo třeba 

provést kompletní inventarizaci, projít veškerý majetek a aktualizovat inventární seznam. Při této 

příležitosti proběhl také generální úklid skladu. 

25. 2. 2022 pak proběhla kontrola příjmů a výdajů za rok 2021, vč. originálů účetních dokladů, 

pokladní knihy, účetního deníku a bankovních účtů – viz zápis z OKRR dne 25. 2. 2022. 

Na závěr děkuji členům OKRR za práci, hospodářce OSH Martině Holkovičové za součinnost a Vlastovi 

Čermákovi a Peťovi Manišovi za pomoc při úklidu skladu OSH. 

Jiří Michna, předseda OKRR 

 

 

Příloha č. 1 – Zápis z OKRR dne 25. 2. 2022 


