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Zápis č. 10/2019 

z 10. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Milevska, které se konalo dne 
28.11.2019 od 17.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Milevsko, nám.E.Beneše 420, II. patro. 
 

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

Kužníková,  Ing. Ladislav Macháček, Ing. Miroslav Machart a tajemník KV 

ZMM JUDr. Jiří Hradil 

                                       

Omluveni: Miroslav Březina, RSDr. Jiří Kotalík a Marcela Pekárková  
 
Program: 
1. Zahájení zasedání 

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

dalších postupů 

3. Koncept zprávy o kontrole využívání nebytových prostor v č.p. 1  

4. Různé 

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

Zdeněk Herout, který přivítal přítomné členy KV ZMM. Omluvil nepřítomnost pana 

Březiny, pana Kotalíka a paní Pekárkové. Konstatoval splnění zákonných podmínek pro 

rozhodování formou usnesení. Dále seznámil přítomné s programem 10. zasedání. K 

navrženému programu nebylo vzneseno připomínek. Schválený zápis z 9. zasedání KV 

ZMM  zveřejněn na webových stránkách města Milevska.  

 

2. Přítomní členové pověřených pracovních skupin ke kontrole využívání  nebytových prostor 

v č.p. 1 a nerealizované projektové dokumentace stručně informovali o provedených 

šetřeních a záměrech k dokončení kontrol.  

 
Členové KV ZMM byli v rámci tohoto bodu i seznámeni s obsahem novinového článku 

k výsledku kontroly č. 1/2019, kde je mimo jiné konstatováno, že závěry kontroly jsou 

názorem opozičních zástupců volebních stran v Kontrolním výboru ZMM. Z diskuze 

vyplynul jednoznačný závěr, že obsah protokolu byl bez jakýchkoli výhrad schválen členy 

KV ZMM bez ohledu na případnou stranickou příslušnost a následně stejným způsobem 

byl projednán členy ZMM, kteří hlasováním přijali usnesení v rozsahu doporučení KV 

ZMM.          

 

 

 

 

 



 

3. Byl přečten výchozí koncept zprávy o kontrole využívání nebytových prostor v č.p. 1. 

Přítomnými členy bylo odsouhlaseno, že zpracovaný koncept bude pověřenou pracovní 

skupinou částečně upraven do konečného znění zprávy o výsledku kontroly, která bude po 

schválení KV předložena k projednání ZMM. 

 

4. 11. zasedání Kontrolního výboru se skuteční dne 19.12.2019 od 17 hod. Tajemník KV 

rozešle v přiměřeném předstihu pozvánky v elektronické formě.  

 

 

Příloha: lx pozvánka 

             1x listina přítomných            

                      Bc. Zdeněk H e r o u t  

Zapsal: JUDr. Jiří Hradil                                                                předseda Kontrolního výboru 

                                                                                                      Zastupitelstva města Milevska 
 

 

 

 

 

 


