
Město Milevsko 
Kontrolní výbor Zastupitelstva města Milevska 
se sídlem náměstí E.Beneše 420, 399 16 Milevsko 

telefon: 382 504 103, 382 504 111, fax:  382 521 879 

e-mail: sekret@milevsko-město.cz, www.milevsko-město.cz 

MM 01354/2019 

 

Zápis č. 01/2019 

z 01. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Milevska, které se konalo dne 

17.1.2019 od 17.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Milevsko, nám.E.Beneše 420, II. patro. 

 

Přítomni: Bc. Zdeněk Herout, Miroslav Březina, Martin  Kostínek, RSDr. Jiří Kotalík, 

Marcela Kužníková, Ing. Ladislav Macháček, Ing. Miroslav Machart, Marcela 

Pekárková a tajemník KV ZMM JUDr. Jiří Hradil 

                                       

Omluveni:  Ing. František Jedlička 

 

Program: 

1. Zahájení zasedání 

2. Usnesení Zastupitelstva města Milevska č. 24/18 

3. Vzájemné představení členů KV ZMM 

4. Organizační záležitosti KV ZMM 

5. Různé 

 

Jednání: 

1. 01. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Milevska zahájil předseda Bc. 

Zdeněk Herout, který přivítal zvolené členy KV ZMM a omluvil nepřítomnost Ing. 

Jedličky. Konstatoval splnění zákonných podmínek k případnému rozhodování formou 

usnesení a seznámil přítomné s programem 01. zasedání. K navrženému programu nebylo 

vzneseno žádných připomínek. 

 

2. Bc. Herout seznámil přítomné se zněním usnesení Zastupitelstva města Milevska č. 14/18, 

kterým byli za členy Kontrolního výboru Zastupitelstva města Milevska zvoleni Bc. 

Zdeněk Herout, Miroslav Březina, Ing. František Jedlička, Martin  Kostínek, RSDr. Jiří 

Kotalík, Marcela Kužníková, Ing. Ladislav Macháček, Ing. Miroslav Machart a Marcela 

Pekárková.  V krátkém úvodním slovu Bc. Herout seznámil přítomné se svou vizí činnosti 

Kontrolního výboru Zastupitelstva města Milevska ve volebním období a rozsahem 

působnosti vyplývajícím ze znění § 117 až 119 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 

pozdějších předpisů. 

 

3. V následném bodu programu proběhlo vzájemné představení přítomných členů KV ZMM. 

 

4. Operativně byl zpracován seznam telefonického  a  e-mailového spojení členů KV ZMM. 

Oba seznamy e-mailem tajemník KV přepošle všem členům KV 18.01.2019. Bylo 

dohodnuto, že tato data jsou určena pouze pro potřebu členů KV ZMM a bez výslovného 

souhlasu oprávněných držitelů nesmí být dána k dispozici jiným subjektům. Přítomným 

členům, kteří nejsou zastupiteli, byly předány  k doplnění nezbytných údajů tiskopisy 

prohlášení člena výboru pro účely zdravotního pojištění. Nepřítomnému Ing. Jedličkovi 
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doručení zabezpečí tajemník KV ZMM. Část vyplněných tiskopisů byla v průběhu 

zasedání předána tajemníkovi KV, který je neprodleně předá odboru kanceláře úřadu MěÚ 

Milevsko.   

 

5. Předseda KV ZMM informoval přítomné, že na úvodním zasedání ZMM vyzval 

zastupitele k podání podnětů  k případnému zařazení do plánu kontrolní činnosti KV 

ZMM, který bude v souladu s ustanovením § 119 odst. 3 písm. c) zák. č. 128/2000 Sb., ve 

znění pozdějších předpisů, předložen za KV ZMM ke schválení ZMM. Na tuto výzvu  

reagoval pouze předseda dopravní komise podnětem k provedení kontroly dodržování 

Nařízení města Milevska o placeném stání. V diskuzi k tomuto podnětu bylo mimo jiné 

konstatováno, že  v Milevských novinách ze dne 16.01.2019 byl na toto téma zveřejněn 

článek, na jehož základě by měla kontrolu vydaných parkovacích karet  u SMM, spol. 

s r.o., provést v rámci své působnosti  dozorčí rada. Diskuze uzavřena se závěrem, že 

provedení této kontroly  KV ZMM za období r. 2017 a 2018  může být předmětem návrhu 

plánu kontrolní činnosti. Jako další bod případného návrhu bylo diskutováno výběrové 

řízení na pronájem nebytových prostor, původně pronajatých k provozování restaurace, 

v budově č.p. 1.  

Bod uzavřen se závěrem, že předseda KV ZMM dne 13.02.2019 opakovaně vyzve členy 

ZMM k případnému podání návrhů a  do 14.02.2019  podají své návrhy  i členové KV. 

 

6. Koncept zápisu z 01. zasedání KV ZMM neprodleně zpracuje, k připomínkám a návrhům 

na doplnění všem členům KV elektronicky přepošle tajemník KV, který po schválení 

obsahu zabezpečí i jeho zveřejnění na webových stránkách města Milevska a předání 

k distribuci členům ZMM na další zasedání. 

 

Termín 02. zasedání KV ZMM byl stanoven na den 14.02.2019 od 17.00 hod. v zasedací 

místnosti MěÚ Milevsko. Pozvánky a případná další korespondence budou členům KV 

ZMM distribuovány tajemníkem KV pouze v elektronické formě. 

 

   

Příloha: lx pozvánka 

             1x listina přítomných 

              

 

Zapsal:  JUDr.Jiří Hradil                 Bc. Zdeněk H e r o u t  

                                                                                  předseda Kontrolního výboru 

                                                                                  Zastupitelstva města Milevska 

 

 

 


