
Zápis z jednání okresní kontrolní a revizní rady OSH Plzeň – sever, 
konaného dne 2. 10. 2018 

 
 
Přítomni:   dle prezenční listiny 
Omluveni:  J. Bech, R. Malec, Ing. J. Hadinger 
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 a přehledně. 
Dotace MV ČR jsou vyčerpány, dotace MŠMT ČR se průběžně čerpají a účelová dotace 
z Plzeňského kraje je rovněž postupně čerpána jak na materiál a služby OSH, tak sborů a 
okrsků. 

          Aktuální stav účtu        k 30. 9. 2018  668.359,68 Kč 
          Aktuální stav pokladny k 30. 9. 2018     6.372,-- Kč          

 
 

2. Kontrola usnesení VV OSH PS: 
 

- SDH Blažim: příspěvky byly uhrazeny, o dalším fungování sboru bude obec jednat 
s představiteli SDH po komunálních volbách  

- předseda rady p. E. Cízl se pravidelně účastní schůzí VV OSH PS a předává pak 
členům OKRR informace z těchto jednání, přijatá usnesení se plní průběžně 

- zápisy z jednání odborných rad jsou zveřejněny na webu OSH    
 

3. Kontrola činnosti okrsků v působnosti OSH PS:  
 

- pouze okrsky – Dolany, Nýřansko, Ledce, Vochov a Plasy zasílají zápisy ze svých 
jednání na kancelář OSH, ostatní nepovažují za nutnost informovat okresní orgán o 
své činnosti, jeví se to jako nezájem o spolupráci mezi sbory, okrskem a okresním 
sdružením, o nezájmu svědčí i červnové jednání VV společné se starosty nebo 
zástupci okrsků – velmi slabá účast 

- vyvstala nutnost řešit situaci ve vedení okrsku Hromnice, po náhlém úmrtí starosty 
okrsku p. Plaščiaka 

     
    4.   Organizační záležitosti:    
                   

- další jednání OKRR OSH PS se bude konat dle plánu práce dne 6. 11. 2018 od 14.30 
hod. v kanceláři OSH PS, Kollárova 427/32, 301 00 Plzeň. 

- bylo projednáno Rozhodnutí VV SH ČMS k volbě nového starosty SH ČMS, z kterého 
vyplývá, že do 18. 11. 2018 musí být odeslán návrh na nového starostu SH ČMS, 
který vzejde z jednání delegátů SDH z celé republiky. Na 8. 12. 2018 je naplánováno 
Shromáždění starostů OSH, které bude volit nového starostu našeho hlavního spolku. 
Rozhodnutí obdrželi elektronickou poštou všichni starostové okrsků a sborů 
v působnosti OSH Plzeň-sever minulý týden 

- na základě této skutečnosti bude dne 17. 11. 2018 svoláno Shromáždění delegátů 
SDH OSH PS – zamluven pronájem sálu KD SKC Nýřany od 10.00 hodin, v pátek 
odpoledne 16. 11. 2018 bude příprava v KD Nýřany (projekce, nástěnky, další 
výzdoba – zajistí sbory okrsku Nýřansko) 

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

 

 


