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Zápis č. 32/2018 

z 32. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Milevska, které se konalo dne 

14.06.2018 od 17.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Milevsko, nám.E.Beneše 420, II. patro. 

 

Přítomni: RSDr. Jiří Kotalík, Martin Kostínek,  Ing. Milan Kreuzer, 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 pověřených pracovních skupin o probíhajících šetřeních 

3. Stanovení a schválení dalších postupů 

4. Organizační záležitosti 

5. Různé 

 

Jednání: 

 

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

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

k případnému rozhodování formou usnesení a seznámil přítomné s programem 32. 

zasedání. K navrženému programu nebylo vzneseno žádných připomínek.  

 

2. Členové pověřených pracovních skupin podali informace o stavu a postupech prováděných 

kontrol dle schváleného plánu kontrolní činnosti a průběžně zodpovídali dotazy ve věci 

zjištěných skutečností a dalších navrhovaných postupů. 

 

3. Pověřená pracovní skupina ke kontrole investičních navrhla požádat vedoucího OISM o 

písemné vyjádření ve věci kontroly skládkování a předložila text písemné žádosti. K návrhu 

nebylo vzneseno žádných připomínek a písemná žádost bude předána vedoucímu OISM. 

 

Pracovní skupina k následné kontrole pohledávek na úseku hospodaření s byty navrhla ve 

zprávě pro ZMM vycházet z dat ke dni 30.04.2018 a kontrolu rozšířit o výši skutečně 

nuceně vymožených částek jednotlivými advokátními kancelářemi v r. 2016, v r. 2017 a od 

01.01.2018 do 30.04.2018 a za uvedená období i výši výdajů, které byly jednotlivým 

advokátním kancelářím proplaceny městem Milevskem v souvislosti s vymáháním dluhů 

za pronájmy bytů v majetku města Milevska. Návrh přijat bez výhrad.  
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4. Schválené postupy dle bodu 3 budou s vedoucím odboru investic a správy majetku 

projednány předsedou KV ZMM nebo pověřenými pracovními skupinami. Tajemník KV 

ZMM byl pověřen zabezpečením průkazného předání příslušných částí zápisu z 32. 

zasedání KV ZMM a písemné žádosti pracovní skupiny ke kontrole vybraných investičních 

akcí vedoucímu OISM za účelem poskytnutí přiměřené doby k přípravě podkladů pro 

pověřené pracovní skupiny.. 

 

 

5. Závěrem bylo dohodnuto, že další zasedání KV ZMM budou svolána od 17 hod.  dne 

12.07.2018 a dne 16.08.2018.  

 

 

 

 

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 

 

 

 

 


