
 

Zápis z jednání OKRR OSH Svitavy 

ze dne 4.2.2015 

 
 Přítomni : Ing. Dvořák Josef, Němcová Dana, Buriánková Alena  

Omluvena : Richtr Jan 

 

 Program jednání :     
 

1)  Zahájení a kontrola úkolů z minulého jednání 

2)  Kontrola pokladních dokladů 

3)  Kontrola bankovních dokladů 

4)  Inventarizace majetku 

5)  Kontrola vyúčtování dotací  

 

 

Ad 1)  Jednání zahájil a řídil předseda OKRR Ing.Dvořák Josef.  

 

Ad 2)  OKRR provedla kontrolu pokladních dokladů za období 11 – 12/2014.Pokladní kniha je řádně 

a přehledně vedena v elektronické podobě, doklady přehledně uspořádány, nebyly zjištěny závady. 

Stav pokladní hotovosti k 31.12.2014 byl 2 688,-Kč a poslední doklad v pokladním deníku byl 

účtován s pořadovým číslem 568. 

 

Ad 3)  OKRR provedla kontrolu bankovních dokladů za období 11 – 12/2014.V dokladech nebyly 

shledány závady, poslední doklad byl účtován s pořadovým číslem 369. Stav účtu k 31.12.2014 byl 

393 085,51 Kč.  

 

Ad 4)  Byla provedena řádná inventarizace majetku OSH Svitavy podle příkazu starosty SHČMS. Po 

fyzické kontrole majetku a pokladní hotovosti byly vypracovány inventurní protokoly. Závady nebyly 

shledány, majetek je řádně evidován, uskladněn a ošetřován. 

 

Ad 5)  OKRR provedla kontrolu vyúčtování dotací na mzdy a na provoz OSH, které ještě při minulém 

jednání nebyly proúčtovány.  

Dotace na mzdy – čerpány v období 5-11/14, vyčerpáno v plné výši 32 810,-Kč, vyúčtování odesláno 

7.1.2015. 

Dotace na provoz  OSH -  byla včetně přesunů z VA a MTZ SDH a mimořádného navýšení z SHČMS 

koncem roku 2014 v celkové výši 167 150,-Kč. Dne 15.12.2014 bylo odesláno řádné vyúčtování této 

dotace. 

Celková výše přidělených dotací za rok 2014 byly 252 710,- Kč. 

 

Při kontrole dokladů k vyúčtování dotace MŠMT na Plamen a dorost OKRR zjistila, že byla 

nestandartně v hotovosti proplacena faktura pro SDH Rozhraní za zajištění stravy na okresní kolo hry 

Plamen ve Vítějevsi ve výši 59 760,- Kč ( pokladní doklad č.341 a 342/2014). OKRR doporučuje, aby 

všechny doklady od SDH související s vyúčtováním dotací byly propláceny bezhotovostně .  

 

 

S touto zprávou bude seznámen výkonný výbor OSH Svitavy na nejbližším zasedání a to 11.2.2015. 

 

 

Ve Svitavách 4.2.2015 

 

 

Zapsal :  Ing. Dvořák Josef 


