
Zápis z jednání okresní kontrolní a revizní rady OSH Plzeň – sever, 
konaného dne 5. 12. 2017 

 
Přítomni:   dle prezenční listiny 
Omluveni:  J. Bech, Ing. Ing. J. Hadinger (služební cesty) 
Hosté:        Alena Foldová 
 
 

Program: jednání se řídilo stanoveným plánem práce na 2. 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. 
Aktuální stav na účtu: 531.204,90 Kč 
Aktuální stav pokladny:  5.822,-    Kč       

 
 

2. Příprava inventarizace za rok 2017: 
-  termín konání inventarizace bude stanoven na první týden ledna 2018 dle předsedy  

inventarizační komise p. L. Eksteina    
-  předseda OKRR PS  p. E. Cízl bude inventarizaci přítomen, byl jmenován VV 
 

  
3. Stav dotací MŠMT ČR a grantů MV ČR  za rok 2017:  

- vše je řádně vyúčtováno a zaplaceno do všech SDH (do sborů se rozdělilo 154.000,-  
Kč, 92.822,-Kč za volnočasové aktivity  a MTZ SDH, dotace na vzdělávání vedoucích 
mládeže (20.370,-Kč), granty pro hru Plamen a dorost a pro požární sport rovněž 
vyúčtovány v řádném termínu ve výši 11.914,-- Kč + 9.080,-- Kč 
 

 
4. Hodnocení práce členů OKRR OSH PS: 

       -  účast členů OKRR OSH PS na schůzích dle možností a zdravotního stavu. 
 

   
5. Příprava plánu práce na první pololetí roku 2018:  

- plán práce na I. pololetí roku 2018 připraví předseda p. E. Cízl a předloží na první 
schůzi OKRR OSH PS dne 16. 1. 2018  

 
 

6. Organizační záležitosti:  
             -     první schůze roku 2018 se bude konat dne 16. 1. 2018 ve 14.30 hodin    

                          v kanceláři OSH PS, Kollárova 427/32, 301 00 Plzeň 
- prosincové jednání VV OSH PS se bude konat 12. 12. 2017 od 16.30 hodin na stanici 

HZS PK v Plasích, následovat bude od 19ti hodin předvánoční posezení členů VV a 
členů všech odborných rad v Knížecím pivovaru v Plasích, členové OKRR OSH PS 
obdrželi od starostky p.  Foldové osobní i písemné pozvání  

- předseda OKRR OSH PS p. E. Cízl poděkoval všem přítomným členům a paní A. 
Foldové za celoroční práci a popřál vše dobré a hodně zdraví a štěstí do 
nadcházejícího roku 2018.  

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

 

 


