
    Zpráva o kontrolách provedených na MěÚ Ivančice v roce 2006 
na úseku státní správy a v oblasti nakládání s veřejnými prostředky  

Město Ivančice spravuje své záležitosti v samostatné působnosti. Státní správu 
vykonává v přenesené působnosti.

Kontroly činností     v samostatné působnosti   jsou prováděny jednak kontrolním 
výborem zastupitelstva města, jednak oddělením kontroly Městského úřadu Ivančice. 
Kontrolu řádného, úplného a průkazného vedení účetnictví provádí nezávislý auditor.

Kontrolu nakládání   s     veřejnými finančními prostředky    vykonává Krajský úřad 
Jihomoravského kraje případně Finanční ředitelství Brno; kontrolu agend státní správy 
vykonávaných   v     přenesené působnosti   provádí nadřízený orgán  Krajský úřad 
Jihomoravského kraje.

V roce  2006 provedly tyto kontrolní orgány na MěÚ Ivančice následující kontroly:
***Ve dnech 28. a 30.3.2006 na odboru vnitřních věcí -
Předmětem kontroly byla vlastní matriční agenda, přenesená působnost na úseku matrik obce 
s rozšířenou působností a agenda ověřování. Kontrolním orgánem nebyla uložena žádná 
nápravná opatření.
***Dne 10.10.2006 na odboru životního prostředí - 
Předmětem kontroly byla agenda výkonu státní správy pro jednotlivé složky životního 
prostředí na úřadu obce s rozšířenou působností. Nebyla uložena žádná nápravná opatření. 
***Dne 16.5.2006 na odboru regionálního rozvoje -
Předmětem kontroly byl  výkon státní správy na úseku stavebního úřadu. Nebyla uložena 
žádná nápravná opatření. 
***Dne 3.11.2006 na odboru sociálních věcí -
Předmětem kontroly byla agenda evidence výdeje receptů a žádanek s modrým pruhem, 
agenda vrácených a znehodnocených receptů a žádanek s modrým pruhem za rok 2005 a 
2006, spisová agenda přestupků týkajících se zdravotnictví za rok 2005.  Kontrolní orgán 
uložil nápravné opatření ( pořízení vhodnějšího trezoru pro bezpečné uložení receptů a 
žádanek s modrým pruhem ), jež  bylo neprodleně splněno.
***Dne 21. 6. 2006 na odboru plánovacím a finančním –
Předmětem  kontroly  bylo  hospodaření  s veřejnými  finančními  prostředky  poskytnutými 
z rozpočtu Jihomoravského kraje ( dále JmK )  v roce 2005.  Jednalo se o veřejnou finanční 
podporu na základě dotačního programu Jmk – „Dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje 
v oblasti prevence kriminality na rok 2005“. Celkové náklady projektu činily 1 2471 300,- Kč, 
město  Ivančice  obdrželo  finanční  dotaci  ve  výši  208 000,- Kč.  Finanční  prostředky  byly 
určeny na  akci „Hřiště s U rampou a SKATE zařízení“.  Kontrolní orgán konstatoval, že 
prostředky byly použity v souladu s vymezeným dotačním titulem a podmínkami stanovených 
ve smlouvě; závady nebyly shledány, nápravná opatření nebyla uložena.

Zprávu zpracovala:  
JUDr. Růžena Chládková, vedoucí odboru vnitřních věcí MěÚ Ivančice


