
Z Á P I S 

z jednání OKRR OSH Plzeň – sever, konané dne 19. června 2018  

v kanceláři OSH, Kollárova 32, Plzeň 

 

Přítomni: dle prezenční listiny 

Omluveni: p. Vágnerová 

Hosté: p. Foldová 
 

1) kontrola prvotní účetní evidence a pokladní hotovosti a účtu OSH 

- kontrolou příjmových a výdajových pokladních dokladů nebyly zjištěny nedostatky, zápisy 

v pokladním deníku souhlasí s přijatými a vydanými doklady, účetní doklady jsou vedeny 

řádně, přehledně, pokladní hotovost ke dni 31. 5. 2018 činila 4.961,-- Kč, k dnešnímu dni, tj. 

19. 6. činí pokladní hotovost 5.667,-- Kč 

- kontrolou výpisů z účtu nebyly zjištěny schodky, vše souhlasí s došlými a vydanými fakturami, 

stav účtu k 31. 5. 619.569,20 Kč, dle náhledu na výpis účtu OSH stav účtu k dnešnímu dni, tj. 

19. 6. činí 909.972,70 Kč 

2) dotace a granty 

- dle přerozdělení z hlavního spolku jsou granty MV ČR na požární sport a hru Plamen a dorost 

v obdobné výši jako v loňském roce, celková částka 22.988,-- Kč – dílčí dohoda byla 

podepsána 

- dotace MŠMT ČR – přerozděleny finanční částky pro vzdělávání vedoucích, volnočasové 

aktivity, provozní náklady, včetně MTZ OSH a SDH a na mzdové náklady v celkové výši 

294.790,-- Kč -  dílčí dohoda podepsána 

- účelová dotace z Plzeňského kraje byla schválena Zastupitelstvem PK a po podepsání smlouvy 

byla 7. 6. 2018 připsána na účet OSH částka 437tis. Kč, z této částky musí být přerozděleno 

do SDH 80% 

- možnost čerpat příspěvek z účelové dotace má každý sbor nebo okrsek a to na základě 

žádosti, kterou je třeba podat do 31. 8. 2018, dokument – žádost o poskytnutí finančního 

příspěvku - obdržel každý představitel SDH, členové VV a starostové okrsků elektronickou 

poštou již před měsícem 

3) plnění usnesení VV OSH PS 

- uložené úkoly plní členové VV průběžně, předseda OKRR se pravidelně účastní jednání VV, 

neshledány závažné nedostatky 

4) zpráva OKRR pro veřejné jednání VV – 21. 6. od 18ti hodin, Spolkový dům Líně 

- zprávu kompletně připraví předseda OKRR p. Cízl, doporučení účasti všem členům OKRR na 

tomto jednání 

5) organizační záležitosti 

- dohodnuty termíny a plán práce na 2. pololetí 2018: 4. 9., 2. 10., 6.11., 4.12. 

- plán práce bude zaslán členům OKRR elektronicky nebo poštou a bude zveřejněn na webu 

OSH – zodpovídá předseda OKRR a starostka p. Foldová 

- k dnešnímu dni členové OKRR nepřijali žádnou stížnost na činnost VV a dalších orgánů OSH, 

ani neřešili žádné další podněty ze strany členů, sborů nebo okrsků 

 

zapsala: Alena Foldová 

 


