Z á p i s č. 4/2013
z jednání okresní kontrolní a revizní rady dne 14. října 2013

Místo jednání:
Jednání vedl:
Přítomni:

zasedací místnost OSH Rokycany
Ing. Karel Dlouhý, předseda OKRR
dle prezenční listiny 3 členové

Program jednání: 1. Zahájení
2. Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu
3. Kontrola usnesení
4. Kontrola dokladové dokumentace
5. Kontrola dotací MV, MŠMT
6. Usnesení
7. Závěr

1. Jednání zahájil předseda OKRR Ing. Karel Dlouhý, který uvítal 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:
Na předchozím jednání bylo doporučeno zajistit kontrolu a případné
doplnění inventárních čísel na předměty, zakoupené z dotace Pk v roce 2012.
Inventární čísla byla doplněná na všechny předměty zakoupené z dotace Pk,
poskytnuté v roce 2012, tj. televize pro potřeby MH, přetlakový ventil,
domeček, nástřikové terče a notebook na soutěže.
4. Byla provedena kontrola dokladové dokumentace za období
červenec – září 2013 – nebylo shledáno závad.
Příjmové i výdajové doklady byly v souladu s peněžním deníkem, rovněž
kontrola faktur bez závad.
Pokladní hotovost souhlasí s peněžním deníkem.
5. Kontrola dotací MV a MŠMT, vyúčtovaných do září 2013:
Dotace z MV – okresní kolo soutěže v požárním sportu – bez závad.
Dotace z MŠMT – MTZ SDH – vyúčtovaní tabulky souhlasí s podklady,
které předložily sbory – bez závad.

6. Návrh plánu práce OKRR na rok 2014 – předseda OKRR Ing. Karel
Dlouhý
Přečetl návrh plánu práce OKRR na rok 2014.
Návrh byl přítomnými schválen.
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7. Usnesení:
OKRR dne 14. října 2013
schvaluje
- zapisovatele Šárku Frostovou
- ověřovatele zápisu Jiřinu Buráčkovou
- návrh plánu práce OKRR na rok 2014
Pro: 3

Proti: 0

Zdržel se: 0

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

Zapsal:
Šárka Frostová
Ověřovatel zápisu: Jiřina Burýšková

