
Zápis z jednání okresní kontrolní a revizní rady OSH Plzeň – sever, 
konaného dne 17.1. 2017 

 
 

 
Přítomni:   dle prezenční listiny 
Omluveni:  Rudolf Malec, Ing. Jan Hadinger 
Hosté:        Alena Foldová 
 
 
 

Program: dle plánu práce na 1. pololetí roku 2017 
 
 

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  pořádku. 

 
 
2.  Zprávy funkcionářů a starostky okresu PS: 

Předložen plán práce na 1. pololetí:  
Termíny jednání: 

 Leden 17. 1. 2017 
 Březen 7. 3. 2017  
 Květen 9. 5. 2017 
 Červen 13. 6. 2017  

- zprávy z výkonného výboru: členové OKRR byli informováni svým předsedou p. E. Cízlem  
      o nekomunikaci SDH Nekmíř s OSH PS 
- starostka OSH PS p. A. Foldová v této souvislosti přečetla dopis adresovaný SDH 

Nekmíř, do dnešního dne není žádná reakce ze strany starosty SDH Nekmíř, kterému byl 
dopis adresován 

- informace o špatném řazení dětí do věkových kategorií SDH Líně (viz email od Ing. 
Martina Zavřela vedoucímu OR mládeže Jaroslavu Fránovi) 

- účelová dotace z Plzeňského kraje byla zcela vyčerpána, což je pozitivní, ze zbývajících 
finančních prostředků byly koncem roku 2016 pořízeny dva nůžkové stany v hodnotě 
53tis. Kč, včetně příslušenství (zástěny, volány s potiskem OSH a PK, zátěžové 
komponenty) 

- informace o inventuře, která se bude konat 19. 1. 2017 v 15.00 hodin, předsedou komise 
je p. Luděk Ekstein 
 
 

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

4. Organizační záležitosti:  
 

- další jednání OKRR PS se bude konat v úterý, dne 7. 3. 2017 od 14.30 hodin  
                        v kanceláři OSH PS, Kollárova 427/32, 301 00 Plzeň 

- plán práce OKRR doplní předseda p. Cízl, zveřejní jej na webu OSH a rozešle všem 
členům kontrolní rady 

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

 

 


