
Zápis z jednání okresní kontrolní a revizní rady OSH Plzeň – sever, 
konaného dne 8.3. 2016 

 
 

 
Přítomni:  Eduard Cízl, Ing. Jan Hadinger, Marie Severová, Irena Vágnerová 
Omluveni: Jaromír Bech, Rudolf Malec  
Hosté:      Alena Foldová 
 
 
 

Program: dle plánu práce na 1. pololetí roku 2016 
 

1. Kontrola prvotních účetních dokladů: pokladní příjmové a výdajové doklady, došlé a odeslané 
faktury, výpisy z účtu a příkazy k úhradě – nebyly shledány žádné závady, vše je v naprostém 
pořádku. 

 
2. Kontrola odvodu členských příspěvků:  

- členské příspěvky uhrazeny, vše odesláno včas na ústředí, pouze s jednou výhradou, 
že ekonomický náměstek nemá verifikovány pokladní doklady, což je jeho povinností     

       podle Organizačního řádu.  
- SDH Bohy, Dolní Jamné a Kočín: těmto sborům zaslán doporučený dopis ohledně     
       úhrady členských příspěvků.  
- SDH Dolní Jamné: vůbec nereaguje! 
- SDH Kočín: doposud žádná odpověď! Proběhla pouze telefonická komunikace se 

starostkou Obce Kočín, která přislíbila pomoc. 
- SDH Bohy: rovněž zaslán dopis na posledního starostu, uvedeného v Registračním 

listu SDH, zatím opět žádná odpověď! Pouze při komunikaci paní starostky OSH PS 
A. Foldové se slečnou Levou (jednatelka SDH Bohy) tato sdělila, že SDH Bohy chce 
zrušení sboru. Dále žádná písemná ani telefonická odpověď.  

       -    mimo dvou okrsků (Manětín+Bezvěrov, Dobříč) podány přeregistrace i pro okrsky 
 

- Kontrola hospodaření za rok 2015 
- inventura provedena, vše je v pořádku, protokoly i závěrečná zpráva předsedy 

inventarizační komise projednána a je k nahlédnutí v kanceláři OSH 
- daňové přiznání za rok 2015 podáno na FÚ 18. 2. 2016  
- výsledek hospodaření: 109.055,-- Kč 

 
3. Kontrola plnění usnesení VV OSH PS: bez problémů, usnesení je plněno průběžně. 

 
       5.   Projednání zprávy OKRR PS na VV OSH: 22. 3. 2016 -  p. Eduard Cízl připraví stručný výtah  
             ze zápisů OKRR PS za první čtvrtletí roku 2016 a zprávu předloží na jednání VV 
       
       6.  Organizační záležitosti:  
             -     další jednání OKRR PS budou již probíhat podle stanoveného plánu práce 
             -     dne 14. 6. 2016 mimo plán práce OKRR PS proběhne kontrola účetních dokladů v počtu  
                   2-3 členů OKRR PS v kanceláři OSH PS (v červnu se uskuteční výjezdní zasedání VV) 

- příští schůze OKRR PS se bude konat dne 10. 5. 2016 od 14.30 hodin v kanceláři OSH  
      PS, Kollárova 427/32, 301 00 Plzeň. 

 
 
 
 
 
Zapsala: Irena Vágnerová  

 


