V Měcholupech 28.1.2018
Věc: zápis o průběhu smírčího jednání konaného v kanceláři OSH Plzeň – jih ve středu 17.1.2018 od 16:00
Účastníci:
Josef Černý, starosta OSH Plzeň – jih
Bc. Zbyšek Zuber, náměstek starosty OSH
Václav Sýkora, náměstek starosty OSH
Mgr. Jan Pícka, člen smírčí komise
Pavel Jiránek, člen smírčí komise
Nedostavili se: Karel Kovářík, starosta SDH Spálené Poříčí
Smírčí jednání bylo řádně svoláno na základě úkolu zakotveného v usnesení V. Shromáždění představitelů SDH okresu
Plzeň – jih, konaného 25.11.2017 v Jarově. Jednání mělo za úkol bez pochybností zodpovědět opakující se dotazy starosty
SDH Poříčí pana Karla Kováříka, které byly na V. Shromáždění formulovány takto:
1) Výše nájemného a služeb spojených s nájmem z ukončené nájemní smlouvy pro kancelář OSH v Plzni Jetelové ul.
a nově uzavřené nájemní smlouvy v Plzni – Slovanské aleji;
2) Výše nájemného a služeb spojených s nájmem, které hradila spol. Florián a Krajské sdružení hasičů za užívání
kanceláře OSH v Plzni – Jetelové ul.;
3) Náklady na právní služby v souvislosti se žalobou ke schodku pokladny OSH Plzeň – jih;
4) Výše schodku v pokladně OSH Plzeň – jih a jeho splacení.
Jednání bylo zahájeno v 16:00, přítomní čekali s projednáním jednotlivých bodů do 16:20. Pan Karel Kovářík se nedostavil.
Následně po dohodě účastníků byly smírčí komisi předloženy připravené doklady.
Ad 1) Byly předloženy kopie nájemních smluv mezi OSH Plzeň – jih a majiteli pronajímané nemovitosti Plzeň – Jetelová,
dále kopie nájemní smlouvy mezi OSH Plzeň – jih a majiteli nemovitosti Plzeň – Slovanská alej. Z nájemní smlouvy v Plzni –
Jetelové ul. (kancelář ve 2. patře) hradilo OSH 90 204,- Kč/rok (nájemné 69 564,- + za energie 20 640,-), z následné
nájemní smlouvy (kancelář ve 3. patře) hradilo OSH 155 290,- Kč/rok (nájemné 119 290,- + za energie 36 000,-). Z aktuální
nájemní smlouvy v Plzni – Slovanské aleji, uzavřené od 1.5.2016, která byla zveřejněna na V. Shromáždění představitelů
sborů OSH Plzeň – jih, hradí OSH 78 444,-Kč/rok (nájemné 30 420,- + služby k nájmu 48 024,-). Celková roční úspora je
oproti původní nájemní smlouvě ve výši 11 760 Kč/rok, oproti následné nájemní smlouvě činí úspora 76 846,- Kč/rok.
Ad 2) Byly předloženy kopie nájemních smluv mezi spol. Florián a OSH Plzeň – jih a Krajským sdružením hasičů a OSH
Plzeň – jih. Dále byly předloženy kopie faktur a výpisů z bankovních účtů dokládají převody plateb za nájemné a služby
spojené s nájmem od spol. Florián a Krajského sdružení hasičů ve prospěch OSH Plzeň – jih. Za užívání stejných prostor
hradila spol. Florián 26 000,- Kč/rok a Krajské sdružení hasičů, v době kdy je užívalo, 16 000,- Kč/rok, tzn. OSH získávalo
zpět až 42 000,- Kč/rok.
Ad 3) OSH Plzeň – jih hradilo právní služby k podání žaloby u okresního soudu ve výši 7 792,- Kč (30.5.2014) a následně do
3.11.2015 23 263,- Kč, celkem 31 055,- Kč. Právní služby za podání odvolání ke krajskému soudu ve výši cca 25 000,- Kč
nehradilo OSH Plzeň – jih, ale pan Josef Černý ze svých prostředků.
Ad 4) Schodek v pokladně OSH Plzeň – jih bude zaplacen 31. 12.2019. K 1.1.2018 zbývá uhradit cca 100 000,- Kč. Policii ČR,
ani následně okresnímu a krajskému soudu se nepodařilo usvědčit pachatele. Splácení pohledávky probíhá na základě
dobrovolného rozhodnutí jednotlivců, ať už je motivováno odpovědností, nebo solidaritou.
Informace doplnil starosta OSH a paní Radka Brašnová popisem stávajícího postupu v zacházení s hotovostí v kanceláři
OSH a ukládání hotovosti. Dále detailním popisem procesu schvalování plateb k úhradě a kontrolou pohybu na účtu
(kontrola dvou osob). K účtu není vydána platební karta. Na dotaz byl potvrzen postup kontroly revizní a kontrolní rady,
odpovídající shrnutí předsedy revizní a kontrolní rady přednesené na V. Shromáždění představitelů sborů okr. Plzeň – jih.
Závěr:
Smírčí komise nemohla plně vést svoji činnost, jelikož se na jednání nedostavila jedna ze stran svolaného jednání. Smírčí
komise potvrzuje, že doklady byly předloženy v dostatečném rozsahu a plně dokládají v bodech 1) až 4) výše popsané
skutečnosti. Uvedené doklady, resp. jakékoliv doklady k činnosti OSH Plzeň – jih, jsou přístupné k nahlédnutí členům
sdružení registrovaným pod OSH Plzeň – jih po předchozím vyžádání v kanceláři OSH Plzeň – jih.

Zpracoval: Mgr. Jan Pícka v.r.

Za správnost: Pavel Jiránek v.r.
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