
Z á p i s 

z jednání OKRR OSH Plzeň – sever, konaném dne 19. září 2017 

v kanceláři OSH Plzeň – sever 
 

Přítomni: dle prezenční listiny 

Omluveni: p. Vágnerová, p. Bech 
 

1) kontrola prvotních účetních dokladů 

- členové rady zkontrolovali přijaté a došlé faktury, příjmové a výdajové pokladní 

doklady za období červen – srpen 2017, včetně výpisů z bankovního konta 

- nebyly shledány žádné nedostatky, doklady jsou rovněž verifikovány 

ekonomickým náměstkem 

- stav účtu k 31. 8. 2017 a stav pokladny souhlasí s přijatými a vydanými platbami 

2) účetnictví za období leden – červenec 2017  

- na základě zpracování podkladů účetnictví ze strany hl. ekonoma SH ČMS za 

uvedené období je výrok – bez závad, účetnictví je vedeno řádně a přehledně 

3) usnesení z jednání výkonného výboru 

- předseda OKRR se pravidelně zúčastňuje jednání VV, přijatá usnesení jsou 

průběžně plněna 

4) organizační a různé 

- seznámení se závěry kontroly na OSSZ za období září 2014 – červenec 2017 – 

nebyly zjištěny žádné nedostatky 

- informace o zřízení Statutu pro udělování Záslužné medaile OSH, OKRR navrhuje 

výkonnému výboru částečnou úhradu za tuto medaili pro SDH a okrsky ve výši 1/3 

ceny medaile, za přednesení do VV zodpovídá předseda OKRR 

- byl projednán plán práce na období říjen – prosinec 2017 s termíny jednání:        

17. října, 14. listopadu a 5. prosince, předseda OKRR plán práce o tyto termíny 

doplní a plán práce rozešle členům OKRR a rovněž plán práce bude zveřejněn na 

webu OSH 

- OKRR k dnešnímu dni neřešila žádné stížnosti ani jiné podněty 

- shromáždění představitelů SDH se uskuteční 25. 11. 2017 v KD Česká Bříza 

- p. Foldová seznámila s došlými žádostmi o finanční příspěvek z rozpočtu PK  

- OKRR souhlasí s usnesením VV a rozdělením finančních příspěvků  v jednotlivých 

oddílech žádosti, rovněž tak s navrženým krácením příspěvku při nesplnění 

podmínek žádosti 

 

zapsala: 

Alena Foldová, v.r. 


