Město Milevsko
Kontrolní výbor Zastupitelstva města Milevska
se sídlem náměstí E.Beneše 420, 399 16 Milevsko
telefon: 382 504 103, 382 504 111, fax: 382 521 879
e-mail: sekret@milevsko-město.cz, www.milevsko-město.cz

MM 46987/2017

Zápis č. 27/2017
z 27. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Milevska, které se konalo dne
14.12.2017 od 17.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Milevsko, nám. E. Beneše 420, II.
patro.
Přítomni:

Omluveni:

RSDr. Jiří Kotalík, Martin Kostínek, Ing. Milan Kreuzer, Zdeněk Kristián,
Marcela Kužníková, Ing. Miroslav Machart, Ing. Ladislav Macháček, Václav
Málek, Bc. Zdeněk Herout a tajemník KV ZMM JUDr. Jiří Hradil
-

Program:
1. Zahájení zasedání
2. Informace ze zasedání ZMM
3. Informace pověřených kontrolních skupin
4. Návrhy postupů další kontrolní činnosti
5. Různé
Jednání:
1. 27. 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 27. zasedání.
K navrženému programu nebylo vzneseno žádných připomínek. Zápis z 26. zasedání KV
ZMM, po elektronickém odsouhlasení jeho obsahu členy KV ZMM, je zveřejněn na
webových stránkách města Milevska.
2. RSDr. Kotalík podrobně informoval přítomné o jednání Zastupitelstva města Milevska dne
13.12.2017. K části projednávaných bodů a postupů proběhla následná diskuze.
V další části byly diskutovány průběžně probíhající personální obměny zaměstnanců MěÚ
Milevsko.
3. Členové pověřených pracovních skupin informovali přítomné o postupu kontrolních
šetření.
4. Pověřená pracovní skupina ke kontrole investičních akcí se sejde k pracovní poradě dne
08.01.2018 v 15,00 hod. Z důvodu rozsáhlosti a nepřehlednosti podkladových materiálů
poskytnutých odborem OISM v elektronické formě byl schválen požadavek na pořízení 3
kompletů těchto materiálů v písemné formě. Nakopírováním na toto pracovní jednání byl
pověřen tajemník KV ZMM. Vzhledem ke skutečnosti, že v kanceláři č. 107 bud v této době
umístěna PC technika ke sčítání hlasů při volbě prezidenta, byl tajemník KV pověřen
zajištěním jiného vhodného prostoru.

-25. 28. zasedání KV ZMM se uskuteční 11.01.2018 od 17,00 hod. v zasedací místnosti MěÚ
Milevsko a bude zde stanoven harmonogram k dokončení rozpracovaných kontrol, aby
v průběhu I. pololetí r. 2018 mohly být písemné nálezy předloženy k projednání ZMM
v plném rozsahu schváleného plánu kontrolní činnosti KV ZMM.
6. V závěru předseda KV ZMM poděkoval členům za odvedenou práci, ocenil kolektivní
přístup všech členů a popřál hezké prožití závěru roku 2017.

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

