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 07079/2018

Zápis č. 30/2018
z 30. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Milevska, které se konalo dne
01.03.2018 od 17.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Milevsko, nám.E.Beneše 420, II. patro.
Přítomni:

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

Omluveni:

Václav Málek

Program:
1. Zahájení zasedání
2. Informace z jednání Zastupitelstva města Milevska
3. Informace pověřených pracovních skupin o probíhajících šetřeních
4. Stanovení dalších postupů kontrol
5. Organizační záležitosti k zahájení dalších plánovaných kontrol
6. Různé
Jednání:
1. 30. 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 30. zasedání.
K navrženému programu nebylo vzneseno žádných připomínek.
2. V úvodu tohoto bodu poděkoval předseda KV Ing. Machartovi za své operativní zastoupení
na 27. zasedání Zastupitelstva města Milevska a uvedení 2 zpráv o provedených kontrolách
KV ZMM.
Ing. Machart a pan Kostínek podrobně informovali přítomné členy KV ZMM o bodech
projednávaných na 27. zasedání Zastupitelstva města Milevska a následně zodpověděli
všechny související dotazy.
3. Ing Machart a paní Kužníková podali za pověřené pracovní skupiny informace o
provedených dílčích kontrolních úkonech ve věci kontrol „investičních akcí“ a „radaru
v části Velká“.
4. Jako další dílčí krok kontroly „investičních akcí“ Ing. Machart a Ing. Kreuzer navrhli
prověření počtu a obsahu faktur vystavených SSMM, spol. s r.o., v r. 2016 a r. 2017 firmě
BES, s.r.o., IČ 43792553. v termínu do 05.03.2017. Projednáním se SMM a operativním
podáním elektronické zprávy všem členům KV ZMM byl pověřen tajemník KV.

-2K provedení dalších kroků spojených s kontrolou „radar v části Velká“ jsou pro KV
zabezpečeny přehledy výdajů za r. 2016 a r. 2017 vynaložené ve prospěch firmy Gornex,
s.r.o., IČ: 27881598 a účinné smlouvy. Oproti r. 2016, kdy odboru dopravy bylo MěP
Milevsko postoupeno celkem 6.794 zaznamenaných přestupků, bylo v r. 2017 postoupeno
2.529 zaznamenaných přestupků. Jedním z důvodů poklesu počtu zjištěných porušení
povinností v této místní části je obnovení průjezdnosti Žďákovského mostu na I/19.
Smluvní vztahy s firmou Gornex, které byly v r. 2015 upraveny jednou samostatnou
smlouvou s dodatkem, jsou v současné době upraveny celkem 3 samostatnými smlouvami
a z hlediska výdajů spojených s pronájmem zařízení SYDO Traffic Velocity, které je
umístěno v této místní části, bude nezbytné tyto výdaje eliminovat od výdajů za pronájem
zařízení ProLaser III a případně dalších výdajů.
5. Pověřená pracovní skupina ke kontrole „radar v části Velká“ se sejde 08.03.2017 v 8.00
hod. v kanceláři č. 107 k prostudování dostupných podkladů, stanovení a provedení dalších
kontrolních úkonů v intencích stanovených KV ZMM na 30. zasedání.
Operativní jednání pověřené pracovní skupiny bude svoláno tajemníkem KV dle pokynů
Ing. Macharta v návaznosti na výsledky šetření u SMM, spol. s r.o.
6. O závěrech pracovních skupin budou paní Kužníková a Ing. Machart průběžně informovat
prostřednictvím tajemníka KV všechny členy KV ZMM.
Termín 31. zasedání KV ZMM nebyl stanoven, bude svoláno předsedou KV operativně
v návaznosti na závěry prováděných kontrolních šetření.
Tajemník KV byl pověřen, aby neprodleně po elektronickém schválení obsahu zápisu ze
30. zasedání členy KV ZMM, zabezpečil jeho zveřejnění na webových stránkách města
Milevska.
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

