
                                                                                        
 

 

                                                             Z á p i s   č.  1/2015 
 
z jednání okresní kontrolní a revizní rady dne 8. ledna 2015 
 
 
Místo jednání:                      zasedací místnost OSH Rokycany 
Jednání vedl:                         Ing. Karel Dlouhý, předseda OKRR 
Přítomni:                                dle prezenční listiny 4 členové 
 
Program jednání:                 1. Zahájení 
                                                 2. Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu 
                                                 3. Kontrola usnesení 
                                                 4. Kontrola dokladové dokumentace za říjen - prosinec 2014 
                                                 5. Kontrola faktur, pokladní hotovosti a hospodaření OSH 
                                                 6. Kontrola dotací MV a MŠMT 
                                                 7. Usnesení 
                                                 8. Závěr 
 
 

1. Jednání zahájil předseda OKRR Ing. Karel Dlouhý, který uvítal přítomné a rovněž 
starostu OSH Rokycany Miroslava Frosta 

 
2. Volba zapisovatele             -     byla navržena a schválena Šárka Frostová 

Volba ověřovatele zápisu -     byla navržena a schválena Ivana Andělová 
 

3. Kontrola usnesení – na předchozím jednání nebyly uloženy žádné úkoly 
 
4. Kontrola dokladové dokumentace: byly zkontrolovány měsíce říjen,  listopad, 

prosinec 2014. Doklady obsahovaly všechny náležitosti a souhlasily se zápisy 
v peněžním deníku. 
Byla provedena kontrola hospodaření OSH za leden – prosinec 2014, celkově je 
vykazována úspora v hospodaření v tomto roce. Přebytek v hospodaření je veden 
jako rezerva. 
 

5. Kontrola faktur a pokladní hotovosti za říjen, listopad, prosinec 2014: faktury 
souhlasily s údaji v bankovních výpisech za  toto období, pokladní hotovost souhlasila 
se stavem, vykázaným v peněžním deníku. 
 

6. Kontrola dotací MV – soutěž v požárním sportu a hra Plamen – nebylo shledáno 
závad.  
Dotace MŠMT – byly zkontrolovány dotace na mzdy, provoz OSH, školení vedoucích 
MH a dotace na MTZ SDH – nebylo shledáno závad. 

 
 
 
 
 



                                                                                        
 

 

7. Usnesení: 
OKRR Rokycany dne 8. ledna 2015 
                             

I. SCHVALUJE   
a) Zapisovatele Šárku Frostovou 
b) Ověřovatele zápisu Ivanu Andělovou 
c) Hospodaření OSH Rokycany za leden – prosinec 2014 

 
Pro:   4                                                      Proti: 0                                                          Zdržel se: 0 
 

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

 
 
 
Zapsal:                            Šárka Frostová 
Ověřovatel zápisu:      Ivana Andělová 


