
Zápis z jednání okresní kontrolní a revizní rady OSH Plzeň – sever, 
konaného dne 3. 12. 2019 

 
Přítomni:   dle prezenční listiny 
Omluveni:  paní starostka Alena Foldová 
Hosté:        paní Miroslava Šilhánková 
 

Program: jednání se řídilo stanoveným plánem práce na II. pololetí roku 2019 
 
 

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. 

          Aktuální stav na účtu k 3. 12. 2019:   480.284,71 Kč,  
          Aktuální stav pokladny k 30. 11. 2019:   5.346,-- Kč           
 

2. Příprava inventarizace 2019: 
 

- Předsedou inventarizační komise je p. Luděk Ekstein. 
- Pan E. Cízl bude inventarizaci také jako vždy přítomen, inventarizace se  bude  konat 

v lednu 2020, termín bude upřesněn.  
       
 
   3.    Stav čerpání dotací a grantů: 

 
- Dotace z MŠMT, MTZ, provoz, volnočasové aktivity, MV provoz do 30. 11. 2019 byly 

vyčerpány. Dotace z Plzeňského kraje bude vyčerpána do 15. 12. 2019, vyúčtování 
bude vloženo do systému eDotací PK do 31. 1. 2020 

 
    4.  Hodnocení práce členů OKRR OSH PS: 
 
                    -     Členové OKRR OSH PS se aktivně zúčastňují jednání OKRR i ostatních akcí              
OSH PS dle svého pracovního vytížení a svého aktuálního zdravotního stavu. 
 
          

5. Příprava plánu práce na I. pololetí roku 2020:  
 

- Plán práce na I. pololetí roku 2020 připraví předseda OKR OSH PS pan Eduard Cízl. 
 

6. Kontrola činnosti okrsků v působnosti OSH PS:  
 

- Okrsek Hromnice má nového starostu, termín řádné valné hromady sdělí do konce 
roku 2019, řádná valná hromada se prý bude konat v únoru 2020. 

- Zprávy z jednání jednotlivých výborových schůzí okrsků zasílají bohužel na OSH PS 
pouze 4 ze 14! 

 
    7. Organizační záležitosti: 
 

- Příští jednání OKRR OSH PS se bude konat v úterý dne 14. 1. 2020 v kanceláři OSH 
PS, Kollárova ulice 427/32, Plzeň. 

- Další jednání jsou naplánována na:17. 3. 2020, 19. 5. 2020, 16. 6. 2020 
- Jarní shromáždění delegátů SDH (volební) se bude konat ve Všerubech v sobotu dne 

28. března 2020. 
- Na konec jednání předseda  OKRR PSH PS popřál všem členům OKRR OSH PS a 

též paní Mirce Šilhánkové klidné vánoční svátky, hodně zdraví a štěstí a úspěšný rok 
2020.                           

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

 

 


