
Zápis z jednání okresní kontrolní a revizní rady OSH Plzeň – sever, 
konaného dne 5. 11. 2018 

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

Program: jednání se řídilo stanoveným plánem práce na II. 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, zápisy v pokladním 
deníku souhlasí s přijatými a vydanými doklady, účetní doklady jsou vedeny řádně, přehledně a 
jsou verifikované náměstkem Ing. Červenkou 

         Aktuální stav na účtu k 5. 11. 2018: 616.090,46 Kč 
         Aktuální stav pokladny k 5. 11. 2018:   5.896,--   Kč       
 

2. Zpráva pro Shromáždění delegátů SDH OSH PS: 
- zprávu připraví a 17. 11. 2018 přednese na tomto jednání v KD SKC Nýřany předseda 

pan E. Cízl, 
- okres PS má 130 SDH, sdružených ve 14ti okrscích (Manětín+Bezvěrov a Žihle+Bílov 

nejsou registrovány), o registraci požádal SDH Bohy, bude projednáno na VV a 
následně na Shromáždění delegátů v Nýřanech  

 
3. Kontrola hospodaření OSH PS za III. čtvrtletí 2018:  

- do 15. 11. budou vyúčtovány dotace MV (mládež, požární sport) 
- do 20. 11. budou vyúčtovány dotace MŠMT (vzdělávání VM, provozní náklady OSH, 

volnočasové aktivity OSH a SDH, MTZ SDH)  
- k dnešnímu dni sbory a okrsky vyčerpaly z dotace Plzeňského kraje: 326.000,-- Kč 
- nutno dočerpat 24.000,-- Kč, 
- do SDH bude z dotace Pk přerozděleno celkem 350.000,--Kč. 

 
4. Kontrola práce VV OSH PS: 

- Usnesení z VV OSH PS jsou plněna průběžně – předseda OKRR OSH PS p. Cízl se 
pravidelně jednání VV účastní a následně ostatní členy OKRR vždy o průběhu těchto 
jednání informuje. Uložené úkoly členové VV plní rovněž průběžně. 

- OKRR projednala Rozhodnutí VV SH ČMS, z kterého vyplývá, že je nutno zvolit 
nového starostu hlavního spolku, za tímto účelem jsou svolávána mimořádné 
shromáždění delegátů SDH po celé republice, z těchto jednání vzejde nominační 
návrh kandidátů, shromáždění starostů OSH, 8. 12. 2018 v Přibyslavi z navržených 
kandidátů zvolí nového starostu SH ČMS 

- v působnosti našeho OSH probíhají mimořádná jednání valných hromad okrsků, 
z usnesení, která jsou na kancelář OSH postupně zasílána bude připraven návrh 
kandidátů na starostu SH ČMS pro jednání SD v Nýřanech 

 
5. Organizační záležitosti:   

 
Další jednání OKRR OSH PS se bude konat dle plánu práce dne 4. 12. 2018 od 
14,30 hod. v kanceláři OSH PS, Kollárova 427/32, 301 00 Plzeň. 

- Dne 17. 11. 2018 se koná shromáždění delegátů SDH OSH PS v KD Nýřany od 10.00 
hodin (dojezd účastníků 8.00 – 9.45 hodin), v pátek odpoledne 16. 11. 2018 bude 
připravena v KD Nýřany prezentace a projekce (připraví SDH Zbůch z okrsku 
Nýřansko). 

- do 18. 11. 2018 musí být odeslán na kancelář SH ČMS návrh na nového starostu SH 
ČMS, který vzejde z jednání mimořádného shromáždění delegátů SDH  

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

 

 


