
Zápis z jednání okresní kontrolní a revizní rady OSH Plzeň – sever, 
konaného dne 9.5. 2017 

 
 
Přítomni:   dle prezenční listiny 
Omluveni:  Ing. Jan Hadinger 
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. Průběžná kontrola hospodaření OSH za 1. čtvrtletí 2017: 

Tento bod byl přesunut na příští jednání dne 13. 6. 2017, a to z důvodu pozdějšího zpracování 
účetních sestav hl.ekonomem SH ČMS, které nejsou prozatím k dispozici. 

 
3. Kontrola plnění usnesení VV OSH PS:  

Přijatá usnesení VV jsou plněna průběžně, OKRR nemá připomínek. 
SDH postupně doručují na kancelář OSH povinné dokumenty, Přehledy o majetku a 
závazcích, k dnešnímu dni tuto novou povinnost splnilo pouze 30 SDH a 1 okrsek (Vochov). 
Je nutné, aby zástupci okrsků ve VV upozornili své starosty sborů ve svých okrscích, aby tuto 
povinnost sbory a okrsky splnily do 31. 5. 2017.  
Členové rady vyjádřili spokojenost s webovými stránkami našeho OSH, které informují 
aktuálně o všech důležitých akcích, jednáních a dalších záležitostech, týkajících se činnosti 
dobrovolných hasičů.  

 
4. Organizační záležitosti: 

- OKRR za uplynulé období neobdržela ani neřešila žádné stížnosti  
- další jednání OKRR PS se bude konat v úterý, dne 13. 6. 2017 od 14.30 hodin  

                          v kanceláři OSH PS, Kollárova 427/32, 301 00 Plzeň 
- informace o výročí hry Plamen: „Plamen hoří již 45 let“, v letošním roce se 

připravuje k tomuto výročí bohatý program z SH ČMS: 
- celostátní setkání zakladatelů a pamětníků hry Plamen, 
- „na kafíčko“ s Václavem Hanzalem – možnost shlédnutí na YouTube SH ČMS 
- promo video o práci s dětmi a mládeží – je již na webu OSH ke zhlédnutí 
- Mistrovství ČR hry Plamen a dorostu ve Zlíně 
- anketa dobrovolní hasiči roku pro letošní rok rozšířena o kategorii mladí hasiči 
- centrální propagační tiskoviny 
- 27. 6. 2017 v 18.00 hodin se bude konat výjezdní zasedání VV OSH PS v HZ  

                          ve Stýskalech, kde předseda OKRR OSH PS pan E. Cízl předloží zprávu OKRR OSH  
                          PS pro výkonný výbor za 1. pololetí letošního roku 

- OKRR OSH PS si dovoluje srdečně pogratulovat krajskému řediteli HZS PK panu Ing. 
Františku Pavlasovi, ke jmenování brigádním generálem   

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

 

 


