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Zápis č. 08/2019 

z 08. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Milevska, které se konalo dne 
03.10.2019 od 17.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Milevsko, nám.E.Beneše 420, II. patro. 
 

Přítomni: Bc. Zdeněk Herout, Ing. František Jedlička, Martin  Kostínek, RSDr. Jiří 

Kotalík, Marcela Kužníková,  Ing. Ladislav Macháček, Ing. Miroslav Machart, 

Marcela Pekárková a tajemník KV ZMM JUDr. Jiří Hradil 

                                       

Omluveni: Miroslav Březina – služební důvody 
 
Program: 
1. Zahájení zasedání 

2. Projednání a úpravy zpracovaného konceptu zprávy o kontrole „vydávání parkovacích karet 

dle nařízení města Milevska č. 2/2016 v r. 2017 a v r. 2018 

3. Schválení konečného znění zprávy o kontrole č. 1/2019 a souvisejících organizačních 

úkonů k projednání zprávy ZMM  

4. Informace pověřených pracovních skupin o stavu rozpracovaných kontrol a návrhy dalších 

postupů 

5. Různé 

 
Jednání: 
1. 08. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Milevska zahájil předseda Bc. 

Zdeněk Herout, který přivítal přítomné členy KV ZMM. Omluvil nepřítomnost pana 

Březiny a konstatoval splnění zákonných podmínek pro rozhodování formou usnesení. Dále 

seznámil přítomné s programem 08. zasedání. K navrženému programu nebylo vzneseno  

připomínek. V závěru tohoto bodu byl přečten zápis ze 07. zasedání KV ZMM.  Znění 

zápisu bylo přítomnými bez připomínek schváleno a tajemník KV byl pověřen zajištěním 

úkonů spojených s jeho neprodleným zveřejněním na webových stránkách města Milevska  

a distribucí členům ZMM na jednání 23.10.2019.  

 

2. Návrhem znění zprávy o provedené kontrole „vydávání parkovacích karet dle Nařízení 

města Milevska č. 2/2016 v r. 2017 a v r. 2018“ disponovali v elektronické formě všichni 

členové KV v přiměřeném předstihu. Členové pověřené pracovní skupiny, obdobně jako na 

07. zasedání KV ZMM,  podali informaci o provedených šetřeních,  poskytnutých 

podkladech a zjištěních. Následně  předseda KV přečetl celé navrhované znění zprávy o 

kontrole. V průběhu čtení, na základě  odsouhlasených návrhů členů KV, byly do znění  

zprávy zapracovány drobné úpravy konečného textu. Bez jakýchkoli výhrad byl 

přítomnými odsouhlasen návrh rozšířit znění zprávy o doporučení KV  Zastupitelstvu města 

Milevska k přijetí usnesení. Na základě diskuze bylo zformulováno konečné znění 

doporučení, které bylo ihned doplněno do konečného znění zprávy. 

 



 

3. Usnesení KV ZMM č. 2/2019 

      Kontrolní výbor ZMM 

a) Schvaluje zprávu o výsledku kontroly č. 1/2019 „vydávání parkovacích karet dle 

nařízení města Milevska č. 2/2016 v r. 2017 a v r. 2018“. 

b) Uvedením této zprávy na zasedání ZMM pověřuje předsedu KV ZMM Bc. Herouta. 

c) Seznámením jednatele SMM, spol. s r.o., s výsledky kontroly za KV pověřuje Ing. 

Macháčka a Ing. Jedličku. 

 

Přítomno: 8 

Pro:           8   Herout, Jedlička, Kostínek, Kotalík, Kužníková, Macháček, Machart a      

                       Pekárková  

      Proti:         0 

      Zdržel se:  0 

 

Po operativním vytištění byla zpráva o kontrole, vyhotovená ve dvou originálních 

stejnopisech,  podepsána bez jakýchkoli výhrad všemi přítomnými členy KV. Oba výtisky 

převzal Ing.  Macháček k zajištění seznámení kontrolovaného subjektu s výsledkem 

kontroly. 

 
4. Přítomní členové pověřené pracovní skupiny ke kontrole   využívání nebytových prostor  

v č.p. 1 podali stručnou informaci o shromážděných podkladech. Z nově vyžádaných od 

OISM disponují informací v působnosti Heroutové, dosud nedisponují informacemi o 

uložení vybavení dokoupeného od bývalého nájemce, které nebylo převedeno do vlastnictví 

SPOSu a stavu, nákladech a termínu dokončení  úprav nebytového prostoru  pro sjednaného 

budoucího nájemce. O zabezpečení požadovaných informací byl opakovaně tajemníkem 

KV e-mailem dne 27.9.2019 požádán vedoucí OISM. Součástí žádosti byla i informace, že 

08. zasedání KV se bude konat dne 03.10.2019. Členové pracovní skupiny dále popsali 

stávající stav viditelný prosklenými plochami v nebytovém prostoru, kde již podle 

zveřejněných informací měla fungovat knižní kavárna. 

Pracovní skupina zvažuje navrhnout rozdělení kontroly do dvou časových období.  

 

Přítomní členové pověřené pracovní skupiny ke kontrole nerealizované dokumentace 

stručně informovali o výsledku schůzky 18.09.2019. K provedení kontroly protokolárního 

vyhodnocení nabídek na smluvní vztahy byl zvolen vzorek  INP č. 235, 279, 329, 354, 364,  

378 a bližších informací u INP č. 397.  V průběhu týdne byly pracovní skupině od OISM  

doručeny  scany podkladů k INP č. 279 a 354.       

 

5. Termín 09. zasedání KV ZMM byl předběžně stanoven na čtvrtek 24.10.2019. Předseda 

KV pověřen k případnému operativnímu svolání zasedání KV v návaznosti na případné 

vyjádření kontrolovaného subjektu ke kontrolní zprávě  č. 1/2019, aby kompletní materiál 

mohl být předán k distribuci členům ZMM v řádném termínu nejpozději  15.10.2019. 

Tajemníkovi KV uloženo zpracovat neprodleně koncept zápisu ze zasedání a v elektronické 

formě jej zaslat všem členům KV ZMM. 

 

Příloha: lx pozvánka 

                   1x listina přítomných            

                      Bc. Zdeněk H e r o u t  

Zapsal: JUDr. Jiří Hradil                                                                předseda Kontrolního výboru 

                                                                                                      Zastupitelstva města Milevska 



 

 

 

 

 


