
Zápis z jednání okresní kontrolní a revizní rady OSH Plzeň – sever, 
konaného dne 4.12. 2018 

 
Přítomni:   dle prezenční listiny 
Omluveni:  J. Bech, Ing. Jan Hadinger, R. Malec 
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 přehledně a všechny jsou parafovány 
ekonomickým náměstkem Ing. Červenkou 

          Aktuální stav na účtu k 30. 11. 2018: 400.175,42 Kč,  
          Aktuální stav pokladny k 30. 11. 2018: 4.192,-- Kč          
 

2. Příprava inventarizace za rok 2018: 
 

- Předsedou inventarizační komise byl jmenován VV p. Luděk Ekstein, který 
inventarizaci připraví, p. E. Cízl je členem této komise.  
 

3. Stav čerpání dotací a grantů:  
 

- Vše je vyčerpáno, jak z MV i MŠMT ČR, tak účelová dotace z rozpočtu Plzeňského 
kraje (splněna podmínka 80% financí bylo rozděleno do SDH a okrsků) 

     
    4.   Hodnocení práce členů OKRR OSH PS:    
                   

- Členové OKRR OSH PS zhodnotili Shromáždění delegátů SDH OSH PS, který se 
konal dne 17.11. 2018 v  KD v Nýřanech. Účast členů byla dobrá, z pozvaných 130ti 
delegátů bylo přítomno 91, účast hostů brig. gen. Ing. F. Pavlas, Ing. J. Salivar,           
p. Černý a Zasloužilí hasiči našeho OSH 

- Rada represe  by mohla úzce spolupracovat s radou ochrany obyvatelstva 
- chyběla zpráva Aktivu ZH, kterou měl připravit p. Randa, bohužel, zpráva nebyla 

předložena 
 

    5. Příprava plánu práce na I. pololetí roku 2019: 
 

- Nový plán práce bude předán na prvním jednání OKRR OSH PS dne 22. 1. 2019.  
 
     6. Organizační záležitosti:  
 
                    -   příští jednání roku 2019 se budou konat: 22. 1. 2019, 12. 2. 2019, 5. 3. 2019, 16. 4.  
                        2019, 21. 5. 2019, 11. 6. 2019. 

Jarní shromáždění představitelů SDH je naplánováno na 23. 3. 2019 (Dobříč), 
výjezdní - veřejné jednání VV je plánováno na měsíc červen 2019 

                           
OKRR OSH PS děkuje tímto za celoroční práci všem členům a paní starostce p.Foldové, která je vždy 
přínosným hostem OKRR OSH PS. Členové rady si navzájem popřáli pohodové svátky vánoční a 
hodně zdraví a štěstí v roce 2019. 
 
 
 
Zapsala:   
Irena V á g n e r o v á  

 

 


