
Zápis z jednání okresní kontrolní a revizní rady OSH Plzeň – sever, 
konaného dne 15. 1. 2018 

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

Program: jednání se řídilo stanoveným plánem práce na I. pololetí roku 2018 
 
 

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 

Aktuální stav na účtu k 15. 1. 2018: 447.491,18 Kč, poslední přijatá FA v roce 2017                 
č. 141/2017 – antivirový program pro PC, částka 1.630,-- Kč 
Aktuální stav pokladny k 15. 1. 2018: 1.991,-- Kč 
Poslední pokladní doklad v roce 2017 č. 414 ze dne 28. 12. 2017 za kancelářské potřeby: 
105,-- Kč 

            K dnešnímu dni má členské příspěvky zaplaceno: 14 SDH (11%) 
 
 

2. Kontrola plnění usnesení VV OSH PS: 
- starostka OSH PS p. A. Foldová podala zprávu o jednání k situaci na KSH PK ze dne 

3. 1. 2018 a 9. 1. 2018, kde byli přítomni starosta SH ČMS Ing. Karel Richter, 
náměstek p. Lubomír Janeba, JUDr. Čížková, Ing. Jirora, starosta a náměstkové KSH 
PK, místopředseda ÚKRR p. Kumpán a další. Jednání se týkalo zpronevěry financí na 
kraji, bylo promluveno o tom, co bylo zatím projednáno a jaký bude další postup v této 
kauze, celé účetnictví za rok 2017 bylo zpracováno účetní firmou p. Paškové za 
spolupráce s p. Foldovou, za což jim patří poděkování.  

- 9. 1. 2018 – proběhlo jednání se starosty OSH, spolu s kontrolní komisí a představiteli 
SH ČMS Praha. Do 25. 3 .2018  - by se měla na všech OSH v Plzeňském kraji 
uskutečnit mimořádná jednání představitelů SDH, kde by měli být zvoleni noví 
kandidáti na krajské funkce – starosta, náměstkové, případě další členové VV KSH 
PK, předseda a členové KKRR PK 
 

3. Inventarizace za rok 2017:  
- Inventarizační komise bude zasedat 3. týden v lednu 2018 
- Předsedou je p. Luděk Ekstein. 
- Předseda OKRR OSH PS pan E. Cízl bude rovněž k jednání komise přizván, byl 

jmenován VV OSH PS.  
   
 

4. Organizační záležitosti:  
- další jednání OKRR OSH PS se bude konat ve čtvrtek, dne 8. 3. 2018 od 14.30 

hodin v kanceláři OSH PS, Kollárova 427/32, 301 00 Plzeň 
- další jednání jsou naplánována rovněž na čtvrtky: květen: 10. 5. 2018 ve 14.30 hodin 
-                                                                            červen: 14. 6. 2018 ve 14.30 hodin 
- starostka OSH PS p. Foldová informovala o konání výjezdního zasedání VV OSH 

společné se členy OR a starosty okrsků v červnu 2018: 26. 6. 2018, místo konání 
výjezdního zasedání bude ještě včas upřesněno.           

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

 

 


