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Zápis č. 36/2018 

z 36. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Milevska, které se konalo dne 

19.09.2018 od 17.00 hod. v kanceláři Oblastní hospodářské komory Milevsko, Husovo 

nám. 391. 

 

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. Projednání výsledků kontrol KV ZMM č. 3, 4, 5 a 6/2108 ZMM 12.09.2018 

3. Vyhodnocení činnosti KV ZMM za volební období  

4.   Různé    

 

 

Jednání: 

 

1. 36. 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 36. zasedání. 

K navrženému programu nebylo vzneseno žádných připomínek. Schválené znění zápisu 

z 35. zasedání KV ZMM bylo zveřejněno na webových stránkách města Milevska a předáno 

k distribuci členům ZMM.   

 

2. RSDr. Kotalík informoval přítomné o bodech projednávaných na schůzi Zastupitelstva 

města Milevska dne 12.09.2018 a dále podrobně informoval o projednání souhrnné zprávy 

KV ZMM o výsledku kontrol č. 3, 4, 5 a 6/2018. Následně zodpověděl vznesené související 

dotazy. 

 

3. Kontrolní výbor ZMM prováděl v průběhu volebního období kontrolní akce na základě 

Zastupitelstvem města Milevska schválených plánů kontrolní činnosti. O výsledcích kontrol 

byly vždy zpracovány písemné kontrolní zprávy, které byly předloženy a následně i 

projednány na veřejných zasedáních Zastupitelstva města Milevska. Schválené plány 

kontrolní činnosti KV ZMM splněny na 100%. V následné rozpravě rozebrány postupy a 

nálezy provedených kontrol. 
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4. RSDR. Kotalík  poděkoval všem členům KV ZMM za práci odvedenou v průběhu 

volebního období a výslovně ocenil, že bez ohledu na politickou příslušnost jednotlivých 

členů, Kontrolní výbor ZMM pracoval a prováděl kontrolní činnost  vždy jako kolektiv plně 

transparentním  a nepodjatým způsobem. Proti obsahu písemných zpráv předkládaných 

k projednání ZMM nebylo kontrolovanými subjekty ani v jednom případě podáno námitek. 

 

V závěru zasedání popřál všem členům  mnoho pracovních a osobních úspěchů. Členům 

KV ZMM kandidujícím  za jednotlivé volební strany do Zastupitelstva města Milevska pak  

i  hlasy voličů a  úspěch v nadcházejících volbách do obecních zastupitelstvech.      

 

 

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 

 

 

 

 

 


