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Zápis č. 31/2018 

z 31. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Milevska, které se konalo dne 

12.04.2018 od 17.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Milevsko, nám.E.Beneše 420, II. patro. 

 

Přítomni: RSDr. Jiří Kotalík, Martin Kostínek, Zdeněk Kristián,    Marcela Kužníková, 

Ing. Ladislav Macháček, Ing. Miroslav Machart, Václav Málek a tajemník KV 

ZMM JUDr. Jiří  Hradil  

                                       

Omluveni: Ing. Milan Kreuzer      

                   

Program: 

1. Zahájení zasedání 

2. Informace z jednání Zastupitelstva města Milevska 

3. Informace pověřených pracovních skupin o probíhajících šetřeních 

4. Organizační záležitosti k zahájení dalších plánovaných kontrol 

5. Různé 

 

Jednání: 

 

1. 31. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Milevska zahájil předseda RSDr. 

Kotalík, který přivítal členy KV ZMM. Konstatoval splnění zákonných podmínek 

k případnému rozhodování formou usnesení a seznámil přítomné s programem 31. 

zasedání. K navrženému programu nebylo vzneseno žádných připomínek.  

 

2. RSDr. Kotalík podrobně  informoval přítomné o bodech projednaných na zasedání 

Zastupitelstva města Milevska dne 04.04.2018. V diskuzi odpovídal na vznesené dotazy 

členů KV ZMM. Následně byly diskutovány otázky spojené se stávajícím zabezpečením 

letecké záchranné služby a reakcemi některých občanů na přistání záchranářského vrtulníku 

na milevském náměstí. 

 

3. Ing. Machart podal informaci k probíhající kontrole „investičních akcí“ a v nepřítomnosti 

Ing. Kreuzera navrhl další možné postupy.  

 

Paní Kužníková podala informaci o postupu kontroly „radar Velká“. Záměrem KV ZMM  

je provést kontrolu v rozsahu zásad přijatých na 29. zasedání KV ZMM, zápis zveřejněn na  

webových stránkách města Milevska.    

Šetření v rozsahu stanovených bodů bude pokračovat dne 16.04.2018 od 8.00 hod. 

Tajemník KV ZMM byl pověřen průkazným způsobem požádat vedoucí odboru dopravy a 

živnostenského o zajištění přítomnosti referenta odpovědného za vyřizování MěP 

předaných oznámení o porušení povinností zjištěných pronajatým zařízením umístěným 

v místní části Velká pro 1. část šetření a dále s vedoucí finančního odboru projednat   

nahlédnutí do originálních účetních dokladů za r. 2016 a r. 2017 ve věci úhrad pronajatých  
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zařízení od fa Gornex za účelem přiřazení provedených úhrad ke 3 předloženým  smlouvám. 

Stanoveným rozsahem kontroly není dotčena přenesená působnost, tj. správní řízení ani 

osobní data subjektů, u kterých bylo zjištěno porušení povinností.  

      

4. Kontrola „TDI“, v rozsahu schváleném ZMM, bude provedena porovnáním nabídkových 

cen jednotlivých subjektů. Podklady od OISM má pověřená pracovní skupina k dispozici. 

Další postup může být v návaznosti na dílčí závěry stanoven KV ZMM. 

   

 Výchozím časovým bodem pro následnou kontrolu  „stavu pohledávek (dluhů) na úseku 

hospodaření s byty v majetku města Milevska“ bude stav ke dni 31.03.2017. Tajemník KV 

ZMM byl pověřen projednat s vedoucím OISM zabezpečení výstupů z vedené elektronické 

evidence pro nezbytné pracovní potřeby KV ZMM a všem členům KV v elektronické formě 

zaslat zprávu KV ZMM o provedené kontrole na tomto úseku zpracovanou pro ZMM z r. 

2015. Šetření přímo na odboru OISM za KV ZMM zahájí po projednání RSDr. Kotalík a 

Bc. Herout.      

 

5. O dílčích závěrech pracovních skupin budou členové KV ZMM průběžně informováni 

prostřednictvím tajemníka KV ZMM. Předseda KV ZMM v závěru připomenul přítomným 

dohodnutou povinnost zachovávat o  skutečnostech zjištěných při dílčích šetřeních 

mlčenlivost. 

 

32. zasedání KV ZMM bude svoláno operativně předsedou KV v návaznosti na postupy 

kontrol, předpoklad v 1. polovině května 2018. 

 

 

 

Přílohy:  lx pozvánka 

              1x listina přítomných 

   

            

Zapsal: JUDr. Jiří Hradil                 RSDr. Jiří  K o t a l í k 

                                                                                  předseda Kontrolního výboru 

                                                                                  Zastupitelstva města Milevska 

 

 

 

 


