
Zápis z jednání okresní kontrolní a revizní rady OSH Plzeň – sever, 
konaného dne 7. 11. 2017 

 
Přítomni:   dle prezenční listiny 
Omluveni:  J. Bech 
Hosté:        Alena Foldová 
 
 

Program: dle plánu práce na 2. 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 
V říjnu 2017 pouze chybí podpis ekonomického náměstka. 
 

 
2. Zpráva pro Shromáždění představitelů SDH okresu PS: 

- Zprávu zpracuje předseda OKRR PS p. E. Cízl přednese ji dne 25. 11. 2017 v České 
Bříze u Třemošné na Shromáždění představitelů SDH okresu PS. 

-  
  

3. Kontrola hospodaření za III. čtvrtletí roku 2017:  
- účetní sestavy budou předloženy včetně návrhu rozpočtu po jejich zpracování  

hlavním ekonomem SH ČMS Ing. Jirotou a budou součástí materiálů pro představitele 
SDH, 25. 11. 2017  

- vyúčtování dotací MV ČR je odeslané ve zúčtovacích tabulkách,  dotace MŠMT ČR 
budou vyúčtovány do 30. 11. 2017 

- účelová dotace z rozpočtu Plzeňského kraje je téměř profinancovaná, zbývá uhradit 
několik faktur 

 
 

4. Kontrola práce VV OSH PS: 
- předseda p. E. Cízl se pravidelně zúčastňuje jednání VV OSH PS 
- přijatá usnesení jsou průběžně plněna 

Účast členů VV na pravidelných jednáních je dobrá, zápisy jsou předávány a zveřejňovány na 
webu OSH včas, diskuse je věcná – informace podal p. Cízl 
 

   
5. Organizační záležitosti:  

- další jednání OKRR OSH PS se bude konat v úterý, dne 5. 12. 2017 od 14.30 hodin  
                          v kanceláři OSH PS, Kollárova 427/32, 301 00 Plzeň 

- prosincové jednání VV OSH PS se bude konat 12. 12. 2017 od 16.30 hodin na stanici 
HZS PK v Plasích, následovat bude od 19ti hodin předvánoční posezení členů VV a 
členů všech odborných rad v Knížecím pivovaru v Plasích 

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

 

 


