
Zápis z jednání okresní kontrolní a revizní rady OSH Plzeň – sever, 
konaného dne 3.9. 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 přehledně a všechny jsou parafovány 
ekonomickým náměstkem Ing. Červenkou 

          Aktuální stav na účtu k 1.9.. 2018: 723.653,29 Kč,  
          Aktuální stav pokladny k 1.9. 2018: 11.163,-- Kč          

 
 

2. Kontrola hospodaření za II. čtvrtletí roku 2018: 
 

- Žádosti o dotaci z Plzeňského kraje : 40 žádostí, 4 okrsky , 36 žádostí je od SDH 
- O konečné výši rozhodne VV OSH PS v úterý dne 11. 9. 2018 na svém pravidelném 

jednání 
- Sestava hospodaření za 1. pololetí 2018 (hlavní kniha) byla členům OKRR 

předložena, dle vyjádření hlavního ekonoma SH Ing. Jiroty je účetnictví OSH 
v pořádku  

 
3. Kontrola usnesení VV OSH PS:  

 
- Uložené úkoly plní členové VV OSH PS průběžně. 
- Předseda OKRR OSH PS p. E. Cízl členy rady vždy o veškerém dění informuje, 

neboť se jednání VV OSH PS pravidelně účastní. 
     
    4.   Organizační záležitosti:    
                   

- Další jednání OKRR OSH PS se bude konat dle plánu práce dne 2. 10. 2018 od 
14.30  hod. v kanceláři OSH PS, Kollárova 427/32, 301 00 Plzeň. 

- 28. 9. 2018 se koná v Mariánské Týnici a Dolním Hradišti setkání Zasloužilých hasičů  
a funkcionářů OSH PS, pozvánka bude zveřejněna na webu OSH 

 
- Paní starostka A. Foldová podala informaci o úspěšném průběhu Mistrovství ČR hry 

Plamen a dorostu v požárním sportu v  Plzni a vyjádřila poděkování jak mladým 
sportovcům a jejich trenérům, tak členům technické čety, rozhodčím a všem hasičům, 
kteří po celou dobu konání MČR od 1. 7. 2018 do 5. 7. 2018 pomáhali tak, aby vše 
klapalo i v tom úmorném vedru, které v tuto dobu bylo. Pořadatelé příštího MČR to 
nebudou mít lehké, Plzeň prostě byla úžasná ve všech směrech!       
Ve středu dne 5. 9. 2018 je naše p. Foldová spolu s reprezentanty, trenéry a členy 
technického a organizačního štábu pozvána k panu hejtmanovi za účelem 
poděkování za vzornou reprezentaci města Plzně a Plzeňského kraje při konání 
mistrovství. 

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

 

 


