
Zápis z jednání Krajské kontrolní a revizní rady konaného dne 20. října 2020

Přítomni za KKRR: pí. Růžena Maděrová - předsedkyně, Ing. Vladimír Pruner -
člen KKRR

Dále přítomni: p. Oldřich Lacina - starosta KSH, pí. Zdenka Šindelářová - vedoucí
kanceláře KSH

Zapisovatelka: Petra Myslínová Cejpková

Průběh jednání:

1,1 Zahájení jednání - jednání bylo zahájeno p. Oldřichem Lacinou, starostou KSH,
v 16.10 hod. Informoval o realizované akci KSH - Krajské setkrání přípravek, které se
konalo v Bojanovicích2}. záíi2020, akci hodnotí jako velmi vydařenou. Dále proběhl
kemp TFA (polovina srpna v Bílých Poličanech), nominační soutěž na Mistrovství ČR
v disciplínách TFA se konala společně s Královéhradeckým kraje v lokalitě Žemov na
sklonku srpna t. r.

Dále byla podána informace o dotačních prostředcích ze Středočeského kraje. Část
prostředků, které nebyly vyčerpány z důvodu nekonání něklerych krajsk}ch akcí
(Plamen, setkání ZH, požámí sport) bylo rozděleno jako dodatek k Dílčí dohodě
ll2019. V dubnu 2020 schválilo zastupitelstvo Středočeského kraje další prostřed§ na
rok 2020 - 202l v celkové výši 3.300.000,- Kč. W KSH schválil v srpnu 2020
rozdělení dotačních prostředků na jednotlivá OSH - byly zastány dohody ll2020
k podpisu.

Mimořádně obdrželo KSH dotaci na požární sport, která nebyla vyčerprána z důvodu
zrušení akce ,,O pohár starosty KSHoo, nevyčerpané prostředky budou převedeny na
některá OSH dle projeveného zájmu. V současné době je v řešení nevyčerpání dotace
na neuskutečněné soutěže v disciplínách TFA.

Od 30. srpna do 27. září probéhla všechna okresní shromáždění, všude bylo zvoleno
nové vedení. Z jeďnotlivých OSH byla zaslána hlášení s náwhy do krajshých a
ústředních funkcí. Krajská kontrolní a revizni rada byla seznámena se jmény
nawžených kandidátu

2/ Informace o proběhlých kontrolách:

2al Dodrání dokumentace za OSH Kladno - Krajská kontrolní a rcvizní rada
konstatuje, že do termínu 30. září byla dodána veškerá požadovaná dokumentace
z OSH Kladno. Požadavek vznikl při následné kontrole účetnictví OSH Kladno, která
proběhla na SH ČIvIS na sklonku srpna t. r.

2bl Kontrola na OSH Kutná Hora - proběhla v srpnu t. r., vše bylo zcela bezzávad.



3/ Kontrola účetní agendy KSH:

3al Kontrola pokladních dokladů - proběhla kontrola pokladních dokladů od 27.

května 2020 k dnešnímu dni. Vše v pořádku, bez závaď. Proběhla kontrola pokladní
hotovosti, která éiní 3.426,- Kč.

3b/ Kontrola bankovních dokladů -kontrolovány byly bankovní doklady květen ažzáíí
2020; u výpisu č. 9 je třeba dodat prezenční listinu k výdaji z 1.9. 2020, týká se stravy
pro rozhodčí a další účastníky soutěže TFA na Žernové,která proběhla 29.8.2020 aíž
v řešení);. vše ostatní bylo bez závad.

3cl Vyúětování dotací - probíhá vyúčtování dotaciMTZ, volnočasoých aktivit, TFA
pro dospělé i mládež a dáIe trrtŠtUr sporto dále probíhá pítptava vyúčtování dotace ze
Středočeského kraje.

4l Zakončení jednání-proběhlov 18.00 hod.
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Zápis vyhotovila: Petra Myslínová Cejpková:.


