
                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                

Zápis z     porady č. 9  Okresní revizní a kontrolní rady okresu Ústí nad Orlicí dne  28.6.2016

Přítomni dle presenční listiny: Josef Matějka Předseda OKRR, Miloslav Bartoš , Josef 
Černohous , Blanka Havlová , Miloň Schnaubert.

Hosté: Čestná Starostka a účetní OSH Eva Faltusová, pracovník kanceláře OSH Jiří Sazima

Omluven:  Starosta  OSH  Jan Růžička 

Program: 1)  informace z VV OSH
2)  hospodaření OSH za prvních pět měsíců roku 2016
3)  kontrola pokladní hotovosti a finančního deníku OSH
4)  namátková inventura prodejního a spotřebního matriálu
5)  kontrola konání okrskových kol v PS –odevzdaná dokumentace  
6)  různé 

ad 1)   předseda přivítal členy OKRR na jednání a seznámil je s výsledkem jednání VV OSH,
                 je omezen chod kanceláře OSH – pondělí a středu zajišťuje pracovník kanceláře Jiří 
                 Sazima , starosta OSH Jan Růžička je přítomen – úterý, středa a čtvrtek odpoledne. 
                 SDH které vedou podvojné účetnictví mají povinnost do konce června 2016 zaslat na 
                 Městský soud Praha. SDH si musí do 30.7.2016 překontrolovat správnost – Jmen –  
                 Příjmení a datum narození členů – budou se vydávat nové členské průkazky.    

ad 2)   překontrolováno předběžné čerpání finančních prostředků za měsíc leden – červen  
                 2016. Rada OKRR souhlasí, čerpání vcelku hospodárné a je na úrovni minulých roků.

ad 3)   byla přepočítaná hotovost pokladny, která souhlasí dle finančního deníku, kontroloval
                se stav účtu u banky s finančním deníkem, kde údaje souhlasí. 

ad 4) byla provedena namátková kontrola spotřebního a prodejního materiálu – souhlasí 
                 dle soupisu a inventárního soupisu

ad 5) kontrolou odevzdané dokumentace (výsledková listina, vyplněné přihlášky družstev, 
                zařazení rozhodčích a propozice okrskového kola),  které okrsky odevzdali na OSH, 
                bylo zjištěno že devět okrsků nemá odevzdanou potřebnou dokumentaci (vyplněné 
                 přihlášky družstev, výsledková listina, zařazení rozhodčích a propozice okrskového 
                 kola).  

ad 6)  Předseda OKRR poděkoval členům za účast a poradu Kontrolní  a Revizní  Rady 
               ukončil.

        

Předseda OKRR  Josef  Matějka                Zapsal:  Josef Matějka                    Ověřil.  Miloslav Bartoš       


