
Zápis z jednání okresní kontrolní a revizní rady OSH Plzeň – sever, 
konaného dne 7. 3. 2017 

 
 

 
Přítomni:   dle prezenční listiny 
Omluveni:  Jaromír Bech 
Hosté:        Alena Foldová 
 
 
 

Program: dle plánu práce na 1. pololetí roku 2017 
 
 

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  pořádku. 

 
2.  Kontrola odvodu člen. příspěvků: 

K 20. únoru splněno na 100% 
Pouze SDH Kočín a Sedlec nedodaly na OSH PS Hlášení o činnosti za rok 2016. 

 
3. Kontrola hospodaření za rok 2016:  

Inventury proběhly v pořádku a příslušné protokoly byly v řádném termínu odeslány k dalšímu 
zpracování na ústředí SH. Předloženo daňové přiznání za rok 2016, zpracované ústředím SH, 
zisk 23tis. Kč, vše je v pořádku. 
Stav účtu k 31. 12. 2016 byl 544.411,38 Kč a stav pokladny 6.372,-- Kč. 

    
4. Kontrola plnění usnesení VV OSH PS:  

V úterý dne 14. 3. 2017 VV OSH PS uzavře na svém jednání řádné valné hromady. OKRR do 
dnešního dne neobdržela žádnou stížnost na práci okresních orgánů, ani žádný podnět od 
členů, SDH či okrsků k řešení. 
Usnesení VV je plněno průběžně. 

        
       5.   Organizační záležitosti:  

 
- další jednání OKRR PS se bude konat v úterý, dne 9. 5. 2017 od 14.30 hodin  

                          v kanceláři OSH PS, Kollárova 427/32, 301 00 Plzeň 
- konstatováno, že platební morálka ze stran členských příspěvků v letošním roce byla 

až na výjimky velmi dobrá 
- nárůst členské základny na okrese PS o 116 členů bylo velmi pozitivně přijato všemi 

přítomnými (r. 2015: 4.779 =D, 870 = MH, celkem = 5.649, rok 2016: 4.836 = D,  
      929 = MH, celkem = 5.765) 
- ze sumáře za OSH PS o činnosti je potěšující další skutečnost: v loňském roce se 

pracovalo s mladými hasiči v 73 kolektivech MH, pravidelných schůzek bylo celkem 
1975 a za zmínku stojí i 314 akcí pro děti a mládež, kterých se zúčastnilo 10 466 dětí. 
V JSDHO působí 1 088 členů a bylo odpracováno při veškeré činnosti 31 368 hodin 

- předseda OKRR na VV 14. 3. 2017 přednese informativní zprávu OKRR za uplynulé 
období  

 
 
 
 
 
Zapsala:   
Irena V á g n e r o v á , v.r. 

 


