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Zápis č. 33/2018 

z 33. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Milevska, které se konalo dne 

12.07.2018 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, Václav Málek a tajemník KV 

ZMM JUDr. Jiří  Hradil  

                                       

Omluveni: Bc. Zdeněk Herout a Ing. Miroslav Machart   

  

                  

Program: 

1. Zahájení zasedání 

2. Schválení zápisu z 32. zasedání KV ZMM 

3. Informace pověřených pracovních skupin o postupech kontrolních šetření 

4. Schválení postupů a organizačních záležitostí k dokončení kontrol 

5. Různé 

 

Jednání: 

 

1. 33. 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 33. 

zasedání. K navrženému programu nebylo vzneseno žádných připomínek. 

 

2. Předseda KV ZMM přečetl znění zápisu z 32. zasedání KV ZMM, jehož koncept byl 

členům elektronicky rozeslán po 32. zasedání. K obsahu zápisu nebylo vzneseno žádných 

připomínek a bez výhrad byl přítomnými schválen. Zveřejněním na webových stránkách 

města Milevska a zabezpečením k projednání v ZMM byl pověřen tajemník KV.  

 

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

kontrol. 

 

 

a. Investiční akce  

Na základě doplňujícího  požadavku z 32. zasedání KV ZMM obdrželi všichni členové 

KV ZMM před zasedáním v elektronické formě již doručené vysvětlení OISM MěÚ 

Milevsko ve věci provádění  kontrol skládkování před úhradou došlých faktur. Pracovní 

skupina bude v kontrole pokračovat po návratu Ing. Macharta ze zahraničí. 
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b. Následná kontrola dluhů na úseku hospodaření s byty v majetku města 

Na základě závěrů přijatých na 32. zasedání KV ZMM bude kontrola rozšířena o výši 

dluhů skutečně vymožených v r. 2016 a  r. 2017 prostřednictvím advokátních kanceláří 

a náklady města vynaložené v tomto období k vymožení dluhů. Požadavek na 

připravení průkazných podkladů k tomuto bodu byl již předán odboru ISM MěÚ.  

 

c. Radar v části Velká 

Zbývá dokončit rozbor vynaložených nákladů za kontrolované období na základě 

obsahu předložených smluv. Pracovní skupina se sejde v pondělí 16.07.2018 

v kanceláři č. 107. Cílem je rozklíčování celkových realizovaných výdajů formou 

jednoduchého přehledu na výdaje průkazně souvisící s pronájem radaru v části Velká a 

výdajů ostatních a připravit koncept konečného znění kontrolní zprávy k projednání KV 

ZMM. 

 

d. TDI 

Pracovní skupina má k dispozici základní písemné podklady poskytnuté OISM MěÚ. 

 

4. Ve věci kontroly pohledávek na úseku hospodaření s byty dohodne předseda KV ZMM na 

odboru OISM místní šetření pracovní skupiny. 

 

Koncept zprávy o kontrole „Radar v části Velká“ bude neprodleně po zpracování 

k dispozici všem členům KV ZMM v elektronické formě. Zabezpečí tajemník KV. 

 

Požadavky na další  zapojení tajemníka KV do kontrolních šetření a souvisejících 

administrativních úkonů projedná s vedoucí OPSPK MěÚ předseda KV ZMM, případně 

operativně vedoucí pověřených pracovních skupin. 

   

5. 34. zasedání KV ZMM je plánováno od 17.00 hod. dne 16.08.2018 s možností operativní 

změny termínu předsedou KV ZMM. 

 

 

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 

 

 

 

 


