
Zápis z jednání okresní kontrolní a revizní rady OSH Plzeň – sever, 
konaného dne 18.10. 2016 

 
 
Přítomni:  dle prezenční listiny 
Omluveni:   
Hosté:      Alena Foldová 
 
 

Program: dle plánu práce na 2. pololetí roku 2016 
 
 

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. Zprávy funkcionářů: starostka OSH PS:  

- k 21. 9. 2016 byl zrušen SDH Bohy, veškerá jednání jsou uzavřena, a to díky 
náměstkovi Ing. Červenkovi, členu VV OSH PS p Češkovi a p. Foldové která nakonec 
musela zařídit potvrzení o bezdlužnosti uvedeného sboru na příslušném FÚ. Veškeré 
podklady k likvidaci SDH Bohy jsou odeslány na ústředí a čeká se jen na výmaz ve 
spolkovém rejstříku. Likvidace SDH Bohy bude také předmětem jednání shromáždění 
představitelů SDH v listopadu 2016 

- informace k dotacím z PK: podáno celkem 33 žádostí, z toho 29 z SDH a 4 z okrsků, 
částka na jeden SDH, který splnil podmínky pro udělení této účelové dotace, 
v kapitole A činí 6.700,-Kč, SDH, které nesplnily podmínky, obdrží polovinu této 
částky, v kapitole B je to 5.000,-- Kč a v kapitole C 4.000,-- Kč, žádosti byly 
projednány a schváleny ve VV OSH PS, p.Foldová spolu s p. Eksteinovou postupně 
společně projdou každou jednotlivou žádost, a budou individuálně kontaktovat 
jednotlivé žadatele k dodání potřebných dokumentů, a to do 30. 11. 2016  

- podána rovněž informace o kompletní výměně našich členských průkazů, došlo ke 
kompletnímu přečíslování okresů, sborů, členů v celém našem sdružení, fotografie do 
každého členského průkazu se bude vkládat elektronicky po zaslání fotek 
v požadovaném formátu od jednotlivých SDH, průkazy se pak budou tisknout na 
OSH, další informace budou podány na shromáždění představitelů SDH, 12. 11. 2016 

- podána též informace o nových funkčních (polokošile modré barvy), jsou velice 
pěkná, stejný typ, ale v červené barvě na zádech s nápisem ROZHODČÍ, pro 
rozhodčí budou v příštím roce trika zakoupena z prostředků OSH a jednotliví rozhodčí 
je obdrží proti podpisu, po ukončení činnosti je vrátí zpět na OSH PS. 

 
3. Kontrola plnění usnesení VV OSH PS: bez problémů, usnesení je plněno průběžně. 

    
      4.   Organizační záležitosti:  
             -     12. 11. 2016 se bude konat shromáždění představitelů SDH okresu PS – Výrov-Hadačka  

od 10,00 hodin, předseda OKRR PS p. Eduard Cízl vyhotoví zprávu OKRR za uplynulé 
období  

- příští schůze OKRR PS se bude konat dne 15. 11. 2016 od 14.30 hodin v kanceláři OSH  
      PS, Kollárova 427/32, 301 00 Plzeň. 
-     6. nebo 13. 12. 2016 se bude konat prosincová schůze OKRR PS 

 
 
 
 
 
Zapsala: Irena Vágnerová  

 


