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Kontrolní výbor Zastupitelstva města Milevska 
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MM 30549/2018 

 

Zápis č. 34/2018 

z 34. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Milevska, které se konalo dne 

16.08.2018 od 17.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Milevsko, nám.E.Beneše 420, II. patro. 

 

Přítomni:  RSDr. Jiří Kotalík, Bc. Zdeněk Herout,  Ing. Milan Kreuzer, Martin Kostínek,    

                         Zdeněk Kristián,  Marcela Kužníková, Ing. Ladislav Macháček,Ing. Miroslav  

                         Machart, Václav Málek a tajemník KV ZMM JUDr. Jiří  Hradil  

                                       

Omluveni:   –  

 

                           

Program: 

1. Zahájení zasedání 

2. Informace pověřených pracovních skupin o postupech kontrolních šetření 

3. Projednání, úpravy a schválení zpráv o kontrolách KV ZMM č. 3/2018 a 4/2018 

4.   Schválení dalších organizačních postupů  

5.   Různé    

 

 

Jednání: 

 

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

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

k rozhodování formou usnesení a seznámil přítomné s programem 34. zasedání. 

K navrženému programu nebylo vzneseno žádných připomínek. Schválené znění zápisu 

z 33. zasedání KV ZMM bylo zveřejněno na webových stránkách města Milevska a předáno 

k distribuci členům ZMM.   

 

2. Paní Kužníková podrobně informovala přítomné o provedené následné kontrole 

„úsekového měření v části Velká“. Zpráva k projednání v ZMM zpracována formou 

srovnání vývoje v r. 2016 a r. 2017 a souvisejících smluvních vztahů. Upravený koncept 

zprávy o provedené kontrole obdrželi všichni členové KV ZMM před zasedáním. 

Ing. Macháček podal informaci o provedeném šetření k zadávání vybraných výběrových 

řízení na TDI. Upravený koncept zprávy o provedené kontrole obdrželi všichni členové KV 

ZMM před zasedáním. 

RSDr. Kotalík a Bc. Herout podali zprávu o postupu následné kontroly vývoje dluhů na 

úseku hospodaření s byty a navrhli provést na odboru investic a správy majetku závěrečně 

došetření 23.08.2018. 

Ing. Machart informoval o výsledku kontrolních šetření vybraných investičních akcí.  

K doručenému vyjádření vedoucího odboru investic a správy majetku k investiční akci 

„komunikace Jeřábkova ul.“ za pověřenou pracovní skupinu navrhl vyžádání vyjádření 

TDI.  
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3. Usnesení KV ZMM č. 26/2018 

       Kontrolní výbor ZMM 

a) Schvaluje zprávu o výsledku kontroly č. 3/2018 „následná kontrola úsekového měření 

v místní části Velká“    

b) Uvedením této zprávy na  zasedání ZMM pověřuje předsedu KV ZMM RSDr. Kotalíka. 

c) Zabezpečením souvisejících administrativních úkonů pověřuje tajemníka KV ZMM. 

 

 Přítomno:   9 

        Pro:           9  Kotalík, Herout, Kostínek,  Kristián, Kreuzer, Kužníková, Macháček,  

                             Machart a  Málek 

        Proti:         0  

        Zdržel se:  0 

 

 Usnesení KV ZMM č. 27/2018 

       Kontrolní výbor ZMM 

a) Schvaluje zprávu o výsledku kontroly č. 4/2018 „zakázky malého rozsahu – výběrová 

řízení na TDI“.    

b) Uvedením této zprávy na zasedání ZMM pověřuje předsedu KV ZMM RSDr. Kotalíka 

c) Zabezpečením souvisejících administrativních úkonů  pověřuje tajemníka KV ZMM. 

 

 Přítomno:   9 

        Pro:           9  Kotalík, Herout,  Kostínek, Kristián, Kreuzer, Kužníková, Macháček,  

                              Machart a Málek  

        Proti:         0  

        Zdržel se:  0 

 

4. Místní šetření ve věci kontroly vývoje dluhů na úseku hospodaření s byty v majetku města 

Milevska bude realizováno na odboru investic a správy majetku dne 23.08.2018 od 14,00 

hod. Tajemník KV ZMM bude neprodleně informovat vedoucího OISM s požadavkem na 

zabezpečení přítomnosti odpovědného zaměstnance. 

Bez výhrad schválen Ing. Machartem předložený a přečtený návrh žádosti o vyjádření TDI  

ve věci skládkování „komunikace Jeřábkova ul.“. Žádost následně podepsána předsedou 

KV ZMM. Tajemník KV zabezpečí její odeslání elektronickou formou ráno 17.08.2018. 

Činnost pověřené pracovní skupiny ke kontrole vybraných investičních akcí bude 

pokračovat v pondělí 20.08.2018 v kanceláři č. 107. 

 

5. Termín 35. zasedání KV ZMM byl přítomnými stanoven na středu 29.08.2018 od 17 hodin. 

Pozvánky v elektronické formě zabezpečí tajemník KV. 

 

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 

 

 



 

 

 


