
Zápis z jednání okresní kontrolní a revizní rady OSH Plzeň – sever, 
konaného dne 15. 12. 2015 

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

Program: dle plánu práce 
 

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. Příprava inventarizace 2015: inventarizační komise byla jmenována výkonným výborem             

10. 11. 2015, členem komise je mimo jiné p. Cízla, vedoucím této komise p. Frána. Inventurní 
seznamy připraví p. Foldová a inventura proběhne v řádném termínu. 

 
3. Stav čerpání dotací a grantů: granty MV ČR jsou od listopadu 2015 vyúčtovány. Dotace 

MŠMT ČR jsou taktéž vyúčtovány (na vzdělávání vedoucích MH, provozní náklady OSH a na 
volnočasové aktivity a MTZ SDH). 
Účelová dotace z Plzeňského kraje: dokoupí se překážky pro požární sport dorostu a MH 
(3ks), proudnice (4ks) – zbývá vyčerpat do 31. 12. 2015 cca 55.000,-Kč, do konce ledna 2016 
bude dotace řádně vyúčtována na Plzeňský kraj přes systém eDotace. 
 

4. Hodnocení práce členů OKRR: činnost všech členů byla hodnocena kladně, včetně docházky. 
 

5. Příprava plánu práce na rok 2016, byly stanoveny termíny jednání: 
 

leden:  12.1. 
březen:  15.3. 
květen:  10.5. 
červen:         21.6. (17.00 hodin)  - před výjezdním zasedáním ve Štichovicích   

 
6. Organizační záležitosti:  

SDH Krsov (okrsek Úněšov) chce zrušit sbor, odstěhoval se jim starosta – vše ještě bude 
projednáno, bylo doporučeno sbor zachovat a zvolit nového starostu sboru, vždy se najde 
vhodné řešení. 
SDH Bohy, Kočín a Červený Újezd nereagují na výzvy OSH PS k přeregistraci. 
Starostka OSH PS informovala o stránkách www.justice.cz, kam se mohou SDH podívat na již 
provedenou přeregistraci OSH – stačí zadat IČ. 
Dále informovala o připomínce, která přišla e-mailem 9. 12. 2015 (téměř 3 týdny po konání 
shromáždění představitelů SDH PS v Horní Bělé dne 21. 11. 2015) od starosty SDH Koryta 
Ing. Mikuty, který poukázal na to, že se jednání nemohl zúčastnit a zastupoval jej jiný člen 
SDH Koryta p. Václavík, kterému nebylo umožněno hlasování a byl usazen mezi hosty. 
Připomínka byla vyřešena starostkou p. Foldovou, která vysvětlila, že zastupující člen má mít 
pověření od starosty SDH, které p. Václavík bohužel neměl a poukázala na to, že řešit věci tři 
týdny po akci je nevhodné. Korespondence je v písemné podobě uložena v dokumentaci 
OKRR. Členové rady toto vzali na vědomí. 

             
             Členové OKRR děkují starostce OSH PS p. A. Foldové za její celoroční příkladnou práci,  
             obětavost a pomoc všem členům, kteří o to dovedli požádat. 

      Další schůze OKRR se bude konat dle plánu práce dne 12. 1. 2016 od 14.30 hodin  
      v zasedací místnosti kanceláře OSH PS, Kollárova ul. 32 

             Na závěr schůze jsme si navzájem popřáli pohodové svátky vánoční a pevné zdraví a štěstí  
             v roce 2016. 
 
 
 
Zapsala: Irena Vágnerová  

 

http://www.justice.cz/

