
Zápis z jednání Krajské kontrolní a revizní rady konaného dne 21. ledna202l

Přítomni za KKRR: pí. Růžena Maděrová - předsedkyně

Bc. Aleš Znartenáěek, Ing. Vladimír Pruner - členové

Za KSH §tředočeského kraje:

p. Oldřich Lacina- starosta KSH

pí. Zdenka Šindelářová - vedoucí kanceláře KSH

Zapisovatelka: Petra Myslínová Cejpková

Průběh jednání:

1l Zahájení: jednání by|o zahájeno v 16.00 hod. p. Oldřichem Lacinou, starostou KSH.
Informuje o jednaní vedení KSH a jednání Komise historie (prosinec 2020). Byla podrána

informace o vydání knihy o stejnokrojoqých předpisech (vydání zajistil p. František Pokorný
z okresu Praha-qýchod). Dále stále probíhá kompletace materiálů na publikaci o zapojení
hasičů do odboje ve Středočeském kraji. Další záměr spočívá v odhalení pietního místa
Františku Procházkovi, starostovi České hasičské jednoty umučenému za 2. sv. války
v Terezíně. Památník by měl být situován nazámkuv Přibyslavi.

Dále byla podána informace o dotačních prostředcích ze Středočeského kraje. Dotační
prostředky z roku 2020 musí být vyúčtovány do srpna letošního roku, vyúčtování dotace z roku
2019 bylo odevzdáno v prosinci 2020 na Krajském uřadě. V současné době se chystájednání
vedení KSH s paní hejtmankou o další možné podpoře a spolupráci.

Z důvodu koronavirovékrize neproběhlo Shromáždění delegátů OSH, tudíž dosud nebyl zvolen
nový krajský výkonný qýbor. V tuto chvíli je nutno počkat na okamžik, kdy bude povolen počet
osob 50 osob ve vnitřních prostorách.

Starosta KSH podal informaci o prodloužení pracovních smluv zaměstnanců KSH formou
dodatku.

2/ Průběh kontroly:

a) Vyúčtovaní grantu ze Středočeského kraje ll20l9 - bylo odevzdáno na KÚ
Středočeského kraje 9. prosince 2020.

b) Pokladna 2020 - proběhla kontrola pokladních dokladů za měsíc listopad a prosinec
2020, vše v pořádku.

c) Pokladna 202l - proběhla kontrola pokladních dokladů a pokladní hotovosti
k dnešnímu dni. Vše v pořádku.

d) Banka 2020 - kontrola veškerych bankovních dokladů je v pořádku.
e) Banka 202I - v Knize bankovních dokladů ze 7. Iedna 2021 došlo ke sloučení dvou

výdajových položek, závada bude odstranéna po konzultaci úěetní KSH spí. Olgou
Šímovou z SH ČMS.



0 Inventarizace zarok2020 - byla provedena inventarizace majetku i obchodního zhoží
za rck 2020 . Jedna z položek pohledávek byla již zaplacena v lednu 202I .

3) Další kontrola: předběfuě v dubnu 2021

4) Závér jednání: Jednání KKRR bylo ukončeno v 17.30 hod.

Za KKRR:

Růžena Maděrová:

Bc. Aleš Znamenáček:
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