
Zápis z jednání okresní kontrolní a revizní rady OSH Plzeň – sever, 
konaného dne 5.9. 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. 
Stav peněžních prostředků na účtu OSH k 31. 8.:2016: 1.024.809,42 Kč, pokladna OSH: 
6.687,-Kč.  

 
2. Zprávy funkcionářů: starostka OSH PS:  

- účelová dotace z PK ve výši 300.000,-Kč – bude rozděleno do sborů, zatím podáno 
pouze 7 žádostí  

- k přerozdělení dotace z PK  se nebude nic zveřejňovat na webu OSH 
- do 30.9.2016 – termín pro podávání žádostí 
- kolektivy, které se neúčastní jarního a podzimního kola hry Plamen přerozdělenou 

dotaci obdrží, pokud bude méně žadatelů 
- informace o nesouhlasném stanovisku z SDH Kralovice k dotacím pro mládež 
- starostka podala informaci o tom, že od 1. 8. 2016 začala pracovat pro okresní 

kancelář p. Pavlína Eksteinová, která úspěšně dokončila kurz účetnictví 
- podána důsledná informace o ukončení činnosti SDH Bohy, přečtena veškerá 

korespondence k této záležitosti, přečtena odpověď Bc. Veroniky Levé – jednatelky 
sboru, dodané dokumenty jsou bez patřičného ověření – podpisy na plné moci nejsou 
ověřeny, tím je plná moc neplatná, a navíc byla zaslána pouze její kopie! (ověřené 
podpisy jsou nutné k právním úkonům!!!) 

- Doklad o bezdlužnosti z FÚ rovněž SDH Bohy nedoložilo!!! 
- Paní Anna Kratochvílová a pan Stanislav Pok prostřednictvím sboru písemně požádali 

o vyřazení z SDH Příšov, dne 12. 7. 2016 bylo ukončeno jejich členství a byli vyřazeni 
z centrální evidence SH ČMS 

- informace k účetnictví za období 1. – 6. 2016 – výnosy 1.099.590,-Kč, náklady: 
504.887,-Kč 

- dotace z PK se průběžně čerpá, pořízeny zdravotnická nosítka, strava pro závěrečné 
kolo hry Plamen 

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

    
      4.   Organizační záležitosti:  
             -     dne 15. 10. 2016 se koná v pivovaru v Plasích od 13,00 hodin setkání Zasloužilých hasičů 
                   (od 14.00 hodin bude hrát hudba Duo Mettronom), 

- pořízeno 6 bannerů s logem Plzeňského kraje, 3 bannery s MŠMT (pro akce mládeže), 
- dne 12. 11. 2016 se bude konat shromáždění představitelů SDH okresu PS – Výrov-

Hadačka od 10,00 hodin  
- příští schůze OKRR PS se bude konat dne 18. 10. 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  

 


