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MM 62556/2019 

 

Zápis č. 09/2019 

z 09. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Milevska, které se konalo dne 
24.10.2019 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 23.10.2019 

3. Informace pověřených pracovních skupin o stavu rozpracovaných kontrol a stanovení 

dalších postupů 

4. Různé 

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

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

podmínek pro rozhodování formou usnesení. Dále seznámil přítomné s programem 09. 

zasedání. K navrženému programu nebylo vzneseno připomínek.   

 

2. Bc. Herout a RSDR. Kotalík podali podrobnou informaci o projednaných bodech a průběhu 

jednání Zastupitelstva města Milevska dne 23.10.2019. V následné diskuzi zodpověděli 

vznesené dotazy členů KV ZMM. Navržené usnesení KV ZMM k předložené zprávě o 

výsledku kontroly č. 1/2019 bylo členy Zastupitelstva města Milevska schváleno bez změn. 

 
3. Členové pověřené pracovní skupiny ke kontrole   využívání nebytových prostor  v č.p. 1 

podali stručnou informaci o shromážděných podkladech. Přes opakovanou elektronickou 

žádost k OISM pověřená pracovní skupina dosud nedisponuje informacemi o uložení 

vybavení odkoupeného od bývalého nájemce, které nebylo převedeno do vlastnictví SPOSu 

a stavu, nákladech a termínu dokončení  úprav nebytového prostoru  pro sjednaného 

budoucího nájemce. Byl schválen návrh na provedení šetření KV v prostorách vypůjčených 

Městské knihovně v Milevsku. Termín šetření byl předběžně navržen na 06.11.2019 od 

16.00 hod. Tajemník KV byl pověřen projednáním termínu šetření s ředitelkou Městské 

knihovny v Milevsku. O výsledku jednání bude informovat elektronicky všechny členy KV. 

 
Členové pověřené pracovní skupiny ke kontrole nerealizované dokumentace stručně 

informovali o shromážděných podkladech. Bez výhrad byl přítomnými schválen požadavek 

na doplnění podkladů od OISM, příp. i ORR, o znění  důvodových zpráv k příslušným 



usnesením RMM u  INP č. 235, 329, 364, 378 a 397. Operativním předáním požadavku KV 

ZMM v elektronické formě byl pověřen tajemník KV. 

 

 

4. Termín 10. zasedání KV ZMM byl přítomnými předběžně stanoven na čtvrtek 28.11.2019.  

 

 

Příloha: lx pozvánka 

                   1x listina přítomných            

                      Bc. Zdeněk H e r o u t  

Zapsal: JUDr. Jiří Hradil                                                                předseda Kontrolního výboru 

                                                                                                      Zastupitelstva města Milevska 
 

 

 

 

 


