
Zápis z jednání okresní kontrolní a revizní rady OSH Plzeň – sever, 
konaného dne 10. 11. 2015 

 
 
 
 

Přítomni:  Eduard Cízl, Ing. Jan Hadinger, Rudolf Malec, Jaromír Bech, Marie Severová,         
                 Irena Vágnerová 
Hosté:     Alena Foldová 
 
 
Program: dle plánu práce 
 
 
 

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 naprostém 
pořádku. 

 
2. Zprávu OKRR PS pro jednání Shromáždění představitelů SDH PS v Horní Bělé dne 

21.11.2015 od 10,00 hodin připraví předseda OKRR p. Cízl - 3 konané schůze od března 
2015, kontrola účasti – je v pořádku, informace o nedodání dokumentů k registraci: SDH 
Kočín, Bohy a Červený Újezd – stále chybí! Tyto sbory byly, na dodání dokumentů několikrát 
písemně upozorněni p. Foldovou, která se např. osobně zúčastnila jednání v SDH Kočín, kde 
jí bylo přislíbeno, že dokumenty dodají – bohužel se tak do dnešního dne nestalo. SDH Bohy 
– sbor půjde nejspíš do likvidace, není zájem o další fungování, SDH Červený Újezd – stále 
není v pořádku odevzdaná dokumentace z VVH. Upozornění na dodržování stanovených 
termínů. OSH již nebude tyto sbory vyzývat k dodání dokumentace – není to povinnost – ten, 
kdo má přiděleno IČ je samostatným subjektem a je zodpovědný za veškerou činnost – i 
nečinnost a následky si ponese pouze on sám! Ze strany OSH je podána pomocná ruka 
k tomu, aby přeregistrace sborů na spolky probíhala podle schválených dokumentů a 
upozorňujeme – zdarma!  

Počty SDH, členů dle kategorií pro zprávu na SP doplní předsedovi OKRR starostka p. Foldová – vše 
zašle e-mailem tak, aby počty byly aktuální. Rovněž oznámí stav účtu a pokladny k datu konání SP. 
 

3. Kontrola hospodaření za III. čtvrtletí 2015 – rozpočet byl dodržen, byl předložen podrobný 
přehled příjmů a výdajů leden – září 2015, vše v pořádku, předložen návrh rozpočtu na r. 
2016. OKRR nemá připomínek. Rozpočty obdrží každý představitel SDH na řádném jednání 
v písemné podobě! 

 
4. Kontrola práce členů VV OSH PS a kontrola plnění usnesení tohoto orgánu – bez poznámek  

 
5. SDH Ledce, Bučí, Všeruby, Obora a Chrást předložily v řádném termínu tabulky pro 

vyúčtování dotace MŠMT v řádném termínu, stanoveným OR mládeže.  
Dnes tj. 10.11.2015, což je 5 dní po termínu dodal vyúčtování SDH Úněšov, OKRR 
upozorňuje, že termíny, které byly k tomuto účelu stanoveny, musí dodržovat každý 
sbor, a to bez výjimky!!! 
Starostka OSH PS všechny přítomné pozvala jak na sobotní slavnostní vyhodnocení mládeže 
do Manětína, tak na jednání představitelů SDH do Horní Bělé. 

 
6. Další schůze OKRR se bude konat dle plánu práce dne 15. 12. 2015 od 14.30 hodin 

v zasedací místnosti kanceláře OSH PS.  
 
 
 
 
 
Zapsala: Irena Vágnerová  

 


