
Zápis z jednání okresní kontrolní a revizní rady OSH Plzeň – sever, 
konaného dne 19.9. 2019 

 
Přítomni:   dle prezenční listiny 
Omluveni:  J. Bech, Marie Severová 
Hosté:        M. Šilhánková, A. Foldová 
 
 

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 19.9. 2019:   800.696,65 Kč,  
          Aktuální stav pokladny k 31.8. 2019:    4.530,-- Kč          
          Přítomní členové OKRR OSH PS byli seznámeni s novými sestavami dle nového účetního  
          programu. 
           
 

2. Kontrola hospodaření za II. čtvrtletí 2019: 
 

- Účetní doklady byly zkontrolovány a jsou v pořádku. 
- Přidělené finanční prostředky z dotace MŠMT a z účelové dotace Plzeňského kraje 

jsou průběžně čerpány, pouze bylo upozorněno na nevyčerpání přidělených 
finančních prostředků z PK na krajské kolo v požárním sportu – rozpočet, který 
sestavilo vedení KSH v loňském roce byl nadhodnocen a nebyl s naším OSH 
konzultován, finanční prostředky ve výši cca 20tis. Kč budeme vracet, nelze utrácet 
neefektivně a nehospodárně pro malý počet soutěžních družstev. 

       
 
   3.    Kontrola plnění usnesení VV OSH PS: 

 
- Usnesení VV OSH PS jsou průběžně plněna.  
- SDH Blažim: proces likvidace je dotažen do konce, Obecní úřad Blažim přislíbil 

zaplatit částku za tento ukončovací proces ve výši 2.178,-Kč, bohužel zatím se tak 
nestalo. 

 
 
   4.   Organizační záležitosti:  
 
                    -   Příští jednání OKRR OSH PS se bude konat: 22. 10. 2019 (úterý) v kanceláři OSH PS,  
                        Kollárova ulice 427/32, Plzeň. 

- Starostka  OSH PS paní Alena Foldová pozvala na X. setkání Zasloužilých hasičů a 
funkcionářů okresu Plzeň-sever dne 28. září 2019 na statek v Újezdu nade Mží nebo 
kolem 14.30 hodin do KD v Kozolupech, kde bude připraven program, malé pohoštění 
a zahraje hudba EVERGREEN DUO. 

- Dne 12. 10. 2019 se  uskteční v Tlučné zahajovací závod 48. ročníku hry Plamen. 
- Dne 16. 11. 2019 se bude konat podzimní Shromáždění představitelů SDH OSH PS, 

předpokládaný začátek v 10,00 hodin, místo konání KD Horní Bělá  
                           
 
 

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

 


