
                                                       Z á p i s  č. 4/2014 
 
 
z jednání okresní kontrolní a revizní rady konané dne 13. října 2014 
 
 
Místo jednání:               zasedací místnost OSH Rokycany 
Jednání vedl:                 Ing. Karel Dlouhý, předseda OKRR 
Přítomni:                       dle prezenční listiny 3 členové 
 
Program jednání:         1. Zahájení 
                                       2. Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu 
                                       3. Kontrola usnesení 
                                       4. Kontrola hospodaření OSH za leden – září 2014 
                                       5. Kontrola dokladové dokumentace, faktur a pokladní hotovosti 
                                       6. Návrh plánu OKRR na rok 2015 
                                       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 Hana Kalivodová 
    Volba ověřovatele zápisu – byl navržen a schválen Ing. Karel Dlouhý 
 
3. Kontrola usnesení: z předchozího jednání OKRR nevyplynuly žádné úkoly 
 
4. Kontrola hospodaření OSH za leden – září 2014: 
    Ve výdajích je překročena položka prodejní materiál, úměrně tomu jsou však zvýšeny 
    i příjmy v této položce. Rovněž je překračována položka na Plamen a ostatní  
    soutěže MH, výše výdajů  však odpovídají  počtu soutěží mladých hasičů v tomto roce. 
    Úspory jsou vykazovány v položce platby energií na sekretariátu, telefonní hovory, jízdné 
    a v položce  různé výdaje a opravy. 
 
5. Kontrola dokladové dokumentace a faktur za období červenec – září 2014: 
    Nebylo shledáno závad, doklady souhlasí se zápisy v peněžním deníku a rovněž tak 
    evidované faktury  souhlasí s údaji v bankovních výpisech. 
    Kontrola pokladní hotovosti – hotovost souhlasí s částkou vykázanou v peněžním deníku. 
 
6. Návrh plánu OKRR na rok 2015: 
    Předseda OKRR Ing. Karel Dlouhý předložil návrh plánu činnosti rady na rok 2015, 
    plán byl přítomnými schválen. 
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7. Usnesení: 
     OKRR Rokycany dne 13. října 2014  
 
                                                              s c h v a l u j e 
 

- zapisovatele Hanu Kalivodovou 
- ověřovatele zápisu Ing. Karla Dlouhého 
- návrh plánu práce OKRR na rok 2015 
- hospodaření OSH Rokycany za leden – září 2014 

 
Pro: 3                                                 Proti: 0                                               Zdržel se: 0 
 
 
8. Závěr jednání provedl předseda OKRR Ing. Karel Dlouhý, který poděkoval přítomným 
    za účast a jednání ukončil.  
 
 
 
 
 
 
Zapsal:                        Hana Kalivodová 
Ověřovatel zápisu:     Ing. Karel Dlouhý 

     
 


