
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 05008/2019 

 

Zápis č. 02/2019 

z 02. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Milevska, které se konalo dne 

14.02.2019 od 17.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Milevsko, nám.E.Beneše 420, II. patro. 

 

Přítomni: Bc. Zdeněk Herout, Miroslav Březina, Ing. František Jedlička, Martin  Kostínek, 

RSDr. Jiří Kotalík, Marcela Kužníková, Ing. Ladislav Macháček, Ing. Miroslav 

Machart, Marcela Pekárková a tajemník KV ZMM JUDr. Jiří Hradil 

                                       

Omluveni:  - 

 

 

Program: 

 

1. Zahájení zasedání 

2. Informace z jednání Zastupitelstva města Milevska  

3. Příprava plánu kontrolní činnosti KV ZMM  

4. Různé 

 

Jednání: 

 

1. 02. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Milevska zahájil předseda Bc. 

Zdeněk Herout, který přivítal členy KV ZMM. Konstatoval splnění zákonných podmínek 

k případnému rozhodování formou usnesení a seznámil přítomné s programem 02. 

zasedání. K navrženému programu nebylo vzneseno žádných připomínek. 

 

2. Bc. Herout a RSDr. Kotalík, členové Zastupitelstva města Milevska, seznámili přítomné 

s projednávanými body a přijatými usneseními na jednání ZMM dne 13.02.2019. 

Následovala podrobná rozprava k obsahu projednaných bodů a  postupům jejich 

projednávání. 

Na tomto jednání předseda KV ZMM opakovaně vyzval členy ZMM k podání návrhů 

k zařazení do plánu kontrolní činnosti KV ZMM s termínem do 14.02.2019, aby je bylo 

možné projednat na 02. zasedání KV ZMM. 

 

3. V úvodu tohoto bodu předseda KV ZMM konstatoval, že i přes opakovanou  výzvu 

učiněnou  na jednání ZMM dne 13.02.2019,  do zahájení 02. zasedání  disponuje kontrolní 

výbor ze strany členů ZMM pouze podnětem pana Polaneckého  k provedení kontroly 

vydaných parkovacích karet. 

V následném jednání byly prodiskutovány návrhy jednotlivých členů KV ZMM, ze kterých 

v závěru bylo vybráno 5 okruhů k zařazení do návrhu plánu kontrolní činnosti KV ZMM 

na r. 2019. Byl zpracován koncept návrhu plánu, který k připomínkám a dalším návrhům 

přepošle tajemník KV s konceptem zápisu ze 02. zasedání KV ZMM všem členům. 
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Po operativním zapracování podnětů bude konečné znění návrhu plánu kontrolní činnosti 

KV ZMM projednáno a schváleno na příštím zasedání formou usnesení KV ZMM. 

Následně bude návrh předložen k projednání a schválení Zastupitelstvu města Milevska, 

kde může být případně rozšířen o další body.  

 

4. Termín 03. zasedání KV ZMM byl přítomnými stanoven na čtvrtek 21.03.2019 od 17.00 

hod.  Rozeslání pozvánek v elektronické formě zabezpečí tajemník KV. 

 

Tajemník KV, po zapracování případných připomínek a odsouhlasení znění konceptu 

zápisu ze 02. zasedání KV ZMM, zabezpečí jeho zveřejnění na webových stránkách města 

Milevska. 

 

 

   

Příloha: lx pozvánka 

             1x listina přítomných 

              

 

Zapsal: JUDr. Jiří Hradil                 Bc. Zdeněk H e r o u t  

                                                                                  předseda Kontrolního výboru 

                                                                                  Zastupitelstva města Milevska 

 

 

 


