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Zápis č. 13/2020 

z 13. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Milevska, které se konalo dne 
27.02.2020 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, Marcela 
Pekárková a tajemník KV ZMM JUDr. Jiří Hradil. 

                                       
Omluveni: RSDr. Jiří Kotalík a Miroslav Březina  
 
Program: 
1. Zahájení zasedání 
2. Informace z jednání Zastupitelstva města Milevska 12.02.2020 
3. Informace ze ZMM k písemnému podnětu ve věci usnesení ZMM č. 91/19   
4. Informace o zahájení kontroly organizační složky Živé Milevsko 
5. Stanovení dalších postupů pověřených pracovních skupin 
6. Různé 
 
Jednání: 
1. 13. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Milevska zahájil předseda Bc. 

Zdeněk Herout, který přivítal přítomné členy KV ZMM.  RSDr. Kotalík a pan Březina ze 
zasedání řádně předem omluveni. Konstatoval splnění zákonných podmínek pro případné 
rozhodování formou usnesení. Odsouhlasené znění zápisu z 12. zasedání bylo již 
zveřejněno na webových stránkách města Milevska. Dále seznámil přítomné s programem 
13. zasedání. K navrženému programu nebylo vzneseno připomínek.   
 

2. Předseda KV ZMM podrobně seznámil přítomné s projednanými  body a průběhem jednání 
Zastupitelstva města Milevska dne 12.02.2020. V následné diskuzi  průběžně zodpovídal 
vznesené dotazy členů KV ZMM. 

 
3. Písemný podnět ve věci usnesení ZMM č. 91/19 byl předmětem jednání Zastupitelstva 

města Milevska dne 12.02.2020. Z pověření všech členů KV ZMM předseda informoval 
členy Zastupitelstva města Milevska o projednaném jednoznačném stanovisku KV ZMM 
k doručenému podnětu. 

 
4. Členové pověřené pracovní skupiny podali informaci o jednání s vedoucím organizační 

složky Živé Milevsko a zahájení kontroly v rozsahu pověření ZMM. Ze zdravotních důvodů 
vedoucího organizační složky došlo k posunutí termínu předání požadovaných podkladů  
k řádnému provedení kontroly. Kontrolní výbor stanovil nový termín k předání podkladů 
do 10 hod. dne 03.03.2020 a pověřil převzetím za KV ZMM tajemníka KV, který o 



projednaných závěrech KV ZMM bude operativně informovat vedoucího organizační 
složky. 

 
5. Kontrola využívání nebytových prostor v objektu č.p. 1 Milevsko. Jednáním se ředitelkou 

Městské knihovny v Milevsku bylo ověřeno, že smluvní výpůjčka prostor určených 
k provozování knihovní kavárny trvá bez změn. V těchto nebytových prostorách jsou 
zřizovatelem v současné době prováděny, se záměrem provozování knihovní kavárny 
nesouvisející, stavební práce, které by měly skončit nejpozději v  červnu 2020. 

 
Kontrola nerealizovaných studií. Pracovní skupina z poskytnutých podkladů upřesní okruh 
smluvních vztahů k průkaznému doložení provedení úkonů vyplývajících ze znění zák. č. 
340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. 

 
6. Termín 14. zasedání Kontrolního výboru ZMM byl předběžně stanoven na čtvrtek 

26.03.2020. Tajemník KV zabezpečí rozeslání pozvánek v elektronické formě 
v přiměřeném předstihu.  

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

 
 
 
 
 
 


