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Zápis č. 05/2019 

z 05. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Milevska, které se konalo dne 
30.05.2019 od 17.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Milevsko, nám.E.Beneše 420, II. patro. 
 
Přítomni: Bc. Zdeněk Herout,  Ing. František Jedlička, Martin  Kostínek, RSDr. Jiří 

Kotalík, Marcela Kužníková,  Ing. Miroslav Machart, Marcela Pekárková a 
tajemník KV ZMM JUDr. Jiří Hradil 

                                       
Omluveni: Miroslav Březina a Ing. Ladislav Macháček 
 
 
Program: 
 
1. Zahájení zasedání 
2. Informace z jednání ZMM dne 15.05.2019 
3. Informace pověřených pracovních skupin o stavu vyžádaných podkladů k provedení 

plánovaných kontrol  
4. Návrhy organizace kontrolní činnosti pověřenými pracovními skupinami 
5. Různé 
 
Jednání: 
 
1. 05. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Milevska zahájil předseda Bc. 

Zdeněk Herout, který přivítal přítomné členy KV ZMM. Ze zasedání řádně předem  
omluveni Miroslav Březina a Ing. Ladislav Macháček. Konstatoval splnění zákonných 
podmínek k případnému rozhodování formou usnesení a seznámil přítomné s programem 
05. zasedání. K navrženému programu nebylo vzneseno žádných připomínek.  Zápis ze 04. 
zasedání KV ZMM zveřejněn na webových stránkách města Milevska.  
 

2. RSDr. Kotalík podrobně informoval přítomné o průběhu a bodech projednaných na  jednání 
Zastupitelstva města Milevska dne 15.05.2019. V návaznosti na diskuzi k některým 
projednávaným bodům průběžně zodpovídal dotazy.  
 

3. Pracovní skupina k provedení kontroly vydávání parkovacích karet dle Nařízení města 
Milevska č. 2/2016 disponuje příslušnými podklady. Vlastní kontrolu zahájí šetřením na 
SMM, spol. s r.o., v pátek 07.06.2019. Bylo dohodnuto, že pověření členové pracovní 
skupiny se sejdou u vstupu do areálu v 11.30 hod., pro přepravu případně užitá soukromá 
vozidla  zaparkují v  ul. Karlova. 

 
Pracovní skupina k provedení kontroly využívání nebytových prostor v objektu č.p.1, nám. 
E. Beneše, Milevsko, v období r. 2017 – 2019 disponuje scany písemných materiálů, které 



byly vyžádány u OISM MěÚ Milevsko. V návaznosti na jejich prostudování a záměr 
systémové kontroly považuje za nezbytné provést částečně doplnění poskytnutých 
materiálů. Požadavky na doplnění podrobně za pracovní skupinu zdůvodnil pan Kostínek. 
Návrh byl bez výhrad akceptován všemi přítomnými členy KV ZMM.   

 
Pracovní skupina k provedení kontroly nerealizovaných architektonických návrhů, studií, 
koncepcí a projektů zpracovaných v období r. 2016 – 2018 disponuje zpracovaným 
přehledem, který jí byl v elektronické podobě doručen  dne 29.05.2019. Přehled, převážně 
v působnosti OISM, bude sloužit jako výchozí. Ing. Machart  konstatoval, že k zahájení 
vlastní kontroly je nezbytná znalost znění příslušných usnesení ZMM a RMM, na které 
přehled odkazuje. Návrh na doplnění akceptován bez výhrad všemi členy KV ZMM. 
  

 
4. Kontrola vydávání parkovacích karet 

Tajemník KV ZMM byl pověřen, aby průkazným způsobem informoval jednatele SMM, 
spol. s r.o., o termínu zahájení kontroly, požadavku na přítomnost odpovědných osob a 
zabezpečení příslušných podkladových materiálů. Vlastní postup kontroly bude operativně 
upřesněn pracovní skupinou po jejím zahájení. 
 
Kontrola využívání nebytových prostor v objektu č.p.1 
Tajemník KV ZMM byl pověřen, aby u OISM k doplnění podkladových materiálů  vyžádal, 
optimálně ve formě scanů, smlouvu o odkoupení nábytkového vybavení  od bývalého 
provozovatele restaurace a následné smluvní nebo jiné vztahy týkající se tohoto vybavení, 
materiály dokladující provedené postupy v návaznosti na ukončení nájemní smlouvy 
k provozování restaurace bývalým nájemcem, materiály vztahující se k převodu pozemku  
přiléhajícího k zadní části  č.p. 1 z majetku města (převod realizován pravděpodobně v r. 
2013), souhlas s podnájmem pronajatých nebytových prostor udělený bývalému 
provozovateli restaurace a dále i všechny případně udělené souhlasy s pronájmy nebo 
podnájmy udělené jiným vypůjčitelům nebo nájemcům.    

 
Kontrola nerealizovaných architektonických návrhů, studií, koncepcí a projektů  
Tajemníkovi KV ZMM uloženo zpracovat soubor doslovných znění usnesení ZMM a RMM 
po jednotlivých nerealizovaných akcích dle vyžádaného přehledu doplněného o akci 
památník u 2. ZŠ.  
 

5. Termín 06. zasedání KV ZMM byl přítomnými stanoven na čtvrtek 11.07.2019  od 17.00 
hod.  Rozeslání pozvánek v elektronické formě zabezpečí tajemník KV. 

 
   
Příloha: lx pozvánka 
             1x listina přítomných 
              
 
Zapsal: JUDr. Jiří Hradil                 Bc. Zdeněk H e r o u t  
                                                                                  předseda Kontrolního výboru 
                                                                                  Zastupitelstva města Milevska 
 
 

 
 


