
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 48688/2019 

 

Zápis č. 07/2019 

z 07. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Milevska, které se konalo dne 
05.09.2019 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 pověřených pracovních skupin 

3. Návrhy dalších postupů rozpracovaných kontrol  

4. Různé 

 
Jednání: 
1. 07. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Milevska zahájil předseda Bc. 

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

podmínek k případnému rozhodování formou usnesení a seznámil přítomné s programem 

07. zasedání. RSDR. Kotalík navrhl program rozšířit o informaci z jednání 02.09.2019. 

Schváleno bez připomínek. Dále seznámil přítomné se zněním zápisu ze 06. zasedání KV 

ZMM. Znění zápisu bylo přítomnými bez připomínek schváleno a tajemník KV byl pověřen 

zajištěním jeho neprodleného zveřejnění webových stránkách města a doručením členům 

ZMM k jednání 11.09.2019.  

 

2. Na základě a v rozsahu usnesení Zastupitelstva města Milevska č. 52/19, kterým byl 

schválen plán kontrolní činnosti KV ZMM a článků otištěných v Milevských novinách, 

RSDr. Kotalík podrobně informoval přítomné o průběhu a obsahu části jednání dne 

02.09.2019, kterému byl přítomen.  V následné diskuzi reagoval na vznesené dotazy.     

 

3. Kontrola vydávání parkovacích karet dle nařízení města Milevska č. 2/2016 v r. 2017 a 

2018. Podrobnou informaci o výsledku provedených šetření podali Bc. Herout, paní 

Kužníková a RSDr. Kotalík. Požadavek na nahlédnutí do vnitřní  směrnice o oběhu účetních 

dokladů.   Diskuzi k problematice   ukončil Bc. Herout návrhem struktury protokolu o 

provedené kontrole, který bude po případném písemném vyjádření kontrolovaného 

subjektu, předložen k projednání ZMM 23.10.2019. 

 
Kontrola využívání nebytových prostor v objektu č.p.1, nám. E. Beneše, Milevsko, v období 

r. 2017 – 2019. Podrobnou informaci o výsledku šetření s návrhem rozsahu doplnění šetření 



podali pan Kostínek, Ing. Jedlička a pan Březina. Návrh přítomnými bez připomínek 

schválen. 

 

Kontrola nerealizovaných architektonických návrhů, studií, konceptů a projektů 

zpracovaných v období r. 2016 – 2018. Podrobnou informaci o stavu šetření s návrhem 

dalšího postupu podali Ing. Machart, paní Pekárková a pan Březina. Návrh bez připomínek 

přítomnými schválen. 

 
4. Pověřená pracovní skupina ke kontrole parkovacích karet se sejde 25.09.2019 ve 13.00 hod. 

v kanceláři Hospodářské komory a v souladu se schválenými závěry připraví písemný 

návrh konečného znění protokolu o provedené kontrole s nezbytnými přílohami. Vznesen 

požadavek na přítomnost tajemníka KV. S návrhem znění protokolu budou neprodleně 

následně seznámeni všichni členové KV za účelem vznesení připomínek a návrhů na 

doplnění, aby na 08. zasedání KV ZMM mohl být protokol pouze doplněn o doporučení 

KV Zastupitelstvu města Milevska a schválen formou usnesení.  

 

Na základě návrhu pověřené pracovní skupiny ke kontrole využívání nebytových prostor 

č.p. 1 byl tajemník KV pověřen, aby za KV ZMM požádal odbor investic s právy majetku 

o doplnění podkladů: 

Bližší specifikaci důvodů návrhu revokace schválené usnesením RMM č. 38/19, body I. a 

II.   

Doplnění ke smluvnímu vztahu spojeného s provozováním prodejny bylin a čajů u vchodu 

do galerie, který pravděpodobně spadá do ZMM schváleného období kontroly. 

Umístění a možnost fyzické kontroly movitého majetku odkoupeného od pana Hroníka, 

který nebyl následně převeden do vlastnictví SPOS, s.r.o. 

Scan žádosti nájemce ze dne 24.11.2017, evidované pod č.j. MM 47482/17, na který je 

odkazováno v dodatku č. 3 nájemní smlouvy s panem Hroníkem. 

Scan objednávky(vek) dokladující rozsah prací spojených s úpravou nových prostor pro 

pana Hroníka, předpokládanou výši nezbytných výdajů, předpokládaný termín dokončení 

úprav a protokolárního předání prostor  nájemci.  

 

Pracovní skupina ke kontrole nerealizovaných architektonických návrhů.. bude ve své 

činností pokračovat ve středu 11.09.2019 od 15.00 hod. v kanceláři tajemníka KV. 

Tajemník KV byl pověřen, aby pro toto jednání za KV ZMM od odboru investic a správy 

majetku vyžádal znění směrnice(nic) účinných v kontrolovaném období, tj. r. 2016 – 2018. 

  

5. Předseda KV ZMM dále přítomné seznámil s obsahem dopisu paní Procházkové 

adresovaným Milevskému kraji, o.p.s., v kopii  RMM a KV ZMM.  

 

6.  Termín 08. zasedání KV ZMM byl předběžně stanoven na 3.10.2019 od 17.00 hod. 

 
 

   

Příloha: lx pozvánka 

             1x listina přítomných 

              

 

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

                                                                                  předseda Kontrolního výboru 

                                                                                  Zastupitelstva města Milevska 



 

 

 

 

 


