
Zápis z jednání okresní kontrolní a revizní rady OSH Plzeň – sever, 
konaného dne 13. 6. 2017 

 
Přítomni:   dle prezenční listiny 
Omluveni:  Ing. Jan Hadinger, Rudolf Malec 
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 čerpání dotací a grantů: 

- dotace z Plzeňského kraje byla schválena a 12. 6. 2017 byla finanční částka připsána 
na účet OSH, žádost o finanční příspěvek z této dotace pro sbory a okrsky byla 
projednána a schválena výkonným výborem OSH PS 16. 5. 2017 

- p. Foldová se v rámci dotace z Plzeňského kraje zúčastnila semináře na toto téma, 
z dotace musí být 70% prostředků pro sbory a okrsky, 30% pro potřeby OSH, faktury 
musí být uhrazeny do konce listopadu 2017, pořízený materiál bude předáván na 
základě darovacích smluv 

- žádost o finanční příspěvek musí být podána do 31. 8. 2017 – všechny okrsky a sbory 
obdržely příslušné podklady k žádosti o finanční příspěvky elektronickou cestou 

- dotace z MŠMT – dílčí dohoda zatím z ústředí SH ČMS nepřišla, (viz současná 
politická situace v našem státě), dílčí dohoda pro dotaci z MV ČR pro pořádání OK 
hry Plamen a OK v požárním sportu podepsána, přidělené finanční prostředky 
vyčerpány 

- Přehledy o majetku a závazcích, povinné přílohy pro Městský soud v Praze dosud 
nepředaly tyto okrsky: Úněšov, 
a tyto sbory: Úněšov, Přehýšov, Blažim, Pernarec, Vlkošov, Sedlec, Bdeněves a 
Hunčice.  SDH už nebudou dále upomínány, aby si splnily svoji povinnost, následky 
si ponesou samy! 
  

3. Kontrola plnění usnesení VV OSH PS:  
Přijatá usnesení jsou plněna průběžně, OKRR PS nemá žádných připomínek. 
Účast členů VV na pravidelných jednáních je dobrá, zápisy jsou předávány včas, diskuse je 
věcná a plodná – info podal p. Cízl 

 
4. Projednání zprávy OKRR PS pro VV OSH PS: 

Zprávu pro toto jednání na úterý 27. 6. 2017 od 18.00 hodin v Třemošné připraví předseda 
OKRR OSH PS p. Eduard Cízl. Jednání je schváleno jako výjezdní, veřejné – pozvání přijali 
všichni členové OKRR. 
 

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

                          v kanceláři OSH PS, Kollárova 427/32, 301 00 Plzeň 
                   -      harmonogram jednání OKRR OSH PS:  3. 10. 2017 
                                                                                         14. 11. 2017 
                                                                                           5. 12. 2017 
 

- předseda OKRR OSH PS p. Cízl připraví na jednání v září 2017 plán práce na II. 
pololetí 2017 dle dohodnutých termínů jednání 

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

 

 


