Z á p i s č. /2013
z jednání okresní kontrolní a revizní rady dne 9. července 2013
Místo jednání: zasedací místnost OSH Rokycany
Jednání vedl: Ing. Karel Dlouhý, předseda OKRR
Přítomni:
dle prezenční listiny 5 členů
Program jednání: 1. Zahájení
2. Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu
3. Kontrola usnesení
4. Kontrola hospodaření OSH za 2. čtvrtletí 2013
5. Kontrola dokladové dokumentace a faktur
6. Kontrola pokladní hotovosti
7. Kontrola vyúčtování dotace na okresní kolo soutěže v PS
8. Různé
9. Usnesení
10. Závěr
1. Jednání zahájil předseda OKRR Ing. Karel Dlouhý, který přivítal
přítomné členy OKRR i starostu OSH Miroslava Frosta.
2. Volba zapisovatele:
navržena a schválena Šárka Frostová
Volba ověřovatele zápisu: navržena a schválena Jiřina Burýšková
3. Kontrola usnesení:
Úkol z předchozího jednání – po projednání ve výkonném výboru
zajistit úhradu nezaplacených členských příspěvků ve výši
10.400 Kč
úkol splněn
4. Kontrola hospodaření OSH za 2. čtvrtletí 2013 – zprávu podala
Věra Sedláčková:
U příjmů bude navýšena položka dotace od MV a MŠMT, kdy bylo
na tento rok přiděleno celkem 101.000 Kč oproti předpokládaným 65.000 Kč.
Výdaje – jednotlivé položky jsou v souladu s plánem rozpočtu OSH,
u některých výdajů je vykazována nebo bude předpokládána úspora, např.
úhrada energií na sekretariátu, telefonní hovory a nákup tonerů.
Žádný z výdajů nebyl oproti plánu překročen.
5. Kontrola dokladové dokumentace za měsíce duben – červen 2013:
Nebyly shledány žádné závady, příjmové i výdajové doklady jsou v souladu
s peněžním deníkem. Faktury jsou řádně evidovány i zaúčtovány.
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6. Kontrola pokladní hotovosti – hotovost souhlasí s částkou vykázanou
v peněžním deníku.
7. Kontrola vyúčtování dotace MV na okresní kolo soutěže v PS:
vyúčtování dotace bylo se všemi potřebnými doklady odesláno
na SH ČMS, vyúčtovaná částka souhlasí s přidělenou dotací.
8. Různé:
Starosta Frost informoval členy OKRR o plánované kontrole
čerpání dotace z Pk v roce 2012. Je třeba zkontrolovat a případně
doplnit inventární čísla na předměty, zakoupené z této dotace.
9. Usnesení:
OKRR dne 9. července 2013
s chvaluje
- zapisovatele Šárku Frostovou
- ověřovatele zápisu Jiřinu Burýškovou
doporučuje
- starostovi OSH zajistit kontrolu a případné doplnění inventárních čísel
na předměty, zakoupené z dotace Pk v roce 2012

Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

10. Závěr jednání provedl předseda OKRR Ing. Karel Dlouhý, který
poděkoval přítomným za účast a jednání ukončil.

Zapsal:
Ověřovatel zápisu:

Frostová Šárka
Burýšková Jiřina

