
Město Milevsko 
Kontrolní výbor Zastupitelstva města Milevska 
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MM 22565/2017 

 

Zápis č. 25/2017 

z 25. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Milevska, které se konalo dne 

15.06.2017 od 17.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Milevsko, nám.E.Beneše 420, II. 

patro. 

 

Přítomni:  RSDr. Jiří Kotalík, Bc. Zdeněk Herout, Martin Kostínek,Ing. Milan  Kreuzer,  

                         Zdeněk Kristián,  Marcela Kužníková,  Ing. Miroslav Machart, Ing. Ladislav  

                         Macháček,  Václav Málek  a tajemník KV ZMM  JUDr. Jiří  Hradil  

                                       

Omluveni:   - 

 

                           

Program: 

1. Zahájení zasedání 

2. Schválení zápisu z 24. zasedání KV ZMM 

3. Návrhy postupů kontrolní činnosti pověřenými pracovními skupinami 

4. Harmonogram kontrolní činnosti KV ZMM dle schváleného plánu 

5. Různé 

 

 

Jednání: 

 

1. 25. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Milevska zahájil předseda RSDr. 

Kotalík, který přivítal členy KV ZMM. Konstatoval splnění zákonných podmínek 

k rozhodování formou usnesení a seznámil přítomné s programem 25. zasedání. 

K navrženému programu nebylo vzneseno žádných připomínek. . 

 

2. Koncept zápisu z 24. zasedání byl v elektronické formě zaslán všem členům KV ZMM 

s pozvánkou na 25. zasedání. K jeho obsahu nebylo členy KV ZMM vzneseno 

připomínek. Znění zápisu bylo přítomnými schváleno a tajemník KV ZMM byl pověřen 

zajištěním dalších souvisejících úkonů a jeho zveřejněním na webových stránkách města 

Milevska..       

 

3. V úvodu předseda upřesnil přítomným personální složení pověřených pracovních skupin, 

které zabezpečí provedení výchozích šetření dle ZMM schváleného plánu kontrolní 

činnosti. Kontrolní postupy budou na dalších zasedáních KV ZMM koordinovány tak, aby 

písemné zprávy o výsledcích kontrol byly průběžně předávány k projednání na veřejných 

zasedáních ZMM, nejpozději v červnu 2018. Následně byly diskutovány členy 

pověřených pracovních skupin navržené postupy a operativní součinnost s tajemníkem 

KV.  
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4. Kontrola čerpání financí při investičních akcích 

a) Komunikace ul. Jeřábkova 

b) Komunikace ul. Švermova – 2. etapa 

c) Objekt č.p. 1 

Vzhledem k předpokládanému rozsahu bude zahájena jako první. Tajemník KV pověřen 

v úvodní fázi zajištěním vnitřní směrnice o oběhu účetních dokladů a scanu příslušných 

smluv o dílo. Na základě těchto výchozích podkladů stanoví pověřená pracovní skupina 

další postup na operativní pracovní poradě, kterou dle pokynu Ing. Macharta, vedoucího 

skupiny, svolá tajemník KV. 

 

K provedení kontroly účelového využití zápůjček realizovaných z Fondu rozvoje bydlení 

v roce 2016 zabezpečí tajemník KV dostupnost všech příslušných smluv a připraví 

předtisky kontrolních protokolů. Provedení místních kontrolních šetření proběhne v září 

2017. 

 

Harmonogramy postupů dalších kontrol budou stanoveny na příštím zasedání KV ZMM.    

 

5. V závěru byly postupně diskutovány další otázky a podněty členů KV ZMM vztahující se 

k městu Milevsku v současném období. 

 

  

 

 

Přílohy:  lx pozvánka 

              1x listina přítomných 

   

            

Zapsal: JUDr. Jiří Hradil                 RSDr. Jiří  K o t a l í k 

                                                                                  předseda Kontrolního výboru 

                                                                                  Zastupitelstva města Milevska 

 

 

 

 

 


