
Zápis z jednání okresní kontrolní a revizní rady OSH Plzeň – sever, 
konaného dne 7. 5. 2019 

 
Přítomni:   dle prezenční listiny 
Omluveni:  J. Bech, Ing. Jan Hadinger 
Hosté:        Alena Foldová 
 
 

Program: jednání se řídilo stanoveným plánem práce na I. pololetí roku 2019 
 
 

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, zápisy v pokladním deníku souhlasí s přijatými a 
vydanými doklady, účetní doklady jsou vedeny přehledně a všechny jsou parafovány 
ekonomickým náměstkem Ing. Červenkou 

          Aktuální stav účtu k 7.5. 2019:   1.189.224,50 Kč 
          Aktuální stav pokladny k 7.5. 2019:   6.005,-- Kč          
           
 

2. Průběžná kontrola hospodaření za 1. čtvrtletí 2019: 
 

- OSH PS obdrželo dotaci z Plzeňského kraje na rok 2019 ve výši: 459.000,-- Kč, 
podmínkou je 80% dotace rozdělit do SDH a okrsků, část dotace je určena na 
zajištění krajské soutěže v požárním sportu dospělých, která se uskuteční 22. 6. 2019  

       
 
   3.    Kontrola plnění usnesení VV OSH PS: 

 
- Usnesení VV OSH PS jsou průběžně plněna.  
- SDH Blažim – ukončení činnosti: VV OSH PS určil likvidátorem pana Josefa Saka, 

člena VV za okrsek Úněšov, je nutné připravit dokumenty pro likvidaci sboru (čestné 
prohlášení likvidátora, usnesení VH sboru, ….) 

- Starostka OSH PS p A. Foldová zařídila bezdlužnost pro SDH Blažim (cena 100,--Kč) 
- Starosta Obecního úřad Blažim přislíbil zaplatit u Městského soudu zrušení SDH 

Blažim (cena cca 2.000,-Kč) 
- Ukončení činnosti SDH Blažim musí být ze zákona vyvěšeno na obchodním věstníku 

půl roku, takže ukončení činnosti sboru Blažim, respektive výmaz z veřejného rejstříku 
nastane cca koncem roku 2019  

 
 
     4.  Organizační záležitosti:  

- informace k okresním soutěžím: Memoriál V. Fránové se uskuteční 11. 5. na PS 
Košutka v Plzni, hra Plamen se bude konat 25. a 26. 5. v Mrtníku, 15. 6. se uskuteční 
okresní kolo v požárním sportu dospělých – organizační zabezpečení jsou vydána, 
rozpočty na akce byly schváleny výkonným výborem 

- příští jednání OKRR OSH PS se budou konat: 11. 6. 2019 v kanceláři OSH PS,  
                          Kollárova ulice 427/32, Plzeň. 
                    -     výjezdní zasedání OKRR OSH PS se bude konat dne 18. 6. 2019 od 18.00 hodin  
                          v hasičské zbrojnici Kožlanech – pozvánka do SDH bude rozeslána a zveřejněna 
                          na webových stránkách OSH – www.oshps.cz 

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

 

 


