ZPRÁVA
Kontrolní a revizní rady OSH Plzeň-sever na Shromáždění
představitelů sborů dobrovolných hasičů okresu Plzeň-sever konané
dne 13.11.2010 v Kralovicích

Okresní kontrolní a revizní rada byla zvolena dne 27.3.2010. Od svého
zvolení se sešla celkem 5x na pravidelných jednáních. V nově zvolené kontrolní
a revizní radě pracují : Jaromír BECH, Eduard CÍZL, Jan HADINGER, Rudolf
MALEC, paní Marie SEVEROVÁ a já jako předseda rady. Mohu konstatovat, že
všichni členové kontrolní a revizní rady přistupují k povinnostem zodpovědně a
pravidelně se zúčastňují všech jednáních.
Prvním úkolem kontrolní a revizní rady v tomto volebním období byla
kontrola při předávání funkce starosty okresního sdružení. Předání této funkce,
i díky oběma zainteresovaným proběhlo hladce a bez problémů. Při tomto
nebyly zjištěny žádné nedostatky či nesrovnalosti. Při této příležitosti byl také
zrušen účet u Komerční banky a finance byly převedeny na poštovní spořitelnu.
I zde lze konstatovat, že nedošlo k žádnému pochybení.
V další činnosti se okresní kontrolní a revizní rada soustředila především na
kontrolu prvotních účetních dokladů, došlé faktury, příkazy k úhradě a výpisy
z účtu. V průběhu kontrolovaného období nebyly zjištěny žádné závažné
nedostatky v účetnictví. Podklady pro účetnictví jsou řádně zpracovávány paní
Foldovou v daných termínech. Tyto jsou ještě poté verifikovány ekonomickým
náměstkem panem Šteflem a poté zasílány na ústředí do Prahy panu Jirotovi,
který našemu OSH zajišťuje celkové zpracování účetnictví.
Okresní kontrolní a revizní rada nemá k tomuto připomínek a může
konstatovat, že účetnictví na našem okrese je vedeno řádně a pečlivě.
Usnesení přijatá Výkonným výborem OSH PS jsou průběžně plněny.
Nesplněnými body se VV OSH zabývá tak, aby došlo k nápravě. Jako například
zrušení SDH Líšťany, které je v jednání již 10 měsíců a stále se pro nečinnost
zbylých členů toto nedaří. Na posledním jednání byl stanoven konečný termín,
který musí být bezpodmínečně splněn.

Nyní ještě několik čísel. K 31.10.2010 má naše okresní sdružení hasičů
celkem 132 SDH. V těchto sborech pracuje celkem 5 814 členů. Mladých hasičů
máme 793. Dospělých je tedy 5021 a z toho 4107 mužů a 914 žen.
Členská základna souhlasí s evidencí.
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