
Zpráva o kontrolách provedených na MěÚ Ivančice v roce 2007
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,  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 2007 provedly tyto kontrolní orgány na MěÚ Ivančice následující kontroly:
***obecní živnostenský úřad

13. 2. 2007 – předmětem kontroly byla 
      -    správnost postupu při vydávání, změnách a rušení živnostenských oprávnění a kontrola 
            dílčích správních úkonů (výpisy z živnostenského rejstříku),

- správnost postupu při provádění transformací živností
- správnost postupu při výkonu živnostenské kontroly

Při kontrole nebyla zjištěna žádná pochybení. 
18. 9. 2007 – předmětem kontroly byla

     -     správnost postupu obce při vydávání osvědčení o zápisu do evidence zemědělského  
            podnikatele, kontrola dílčích správních úkonů

- kontrola evidence samostatně hospodařících rolníků převzaté od obecních úřadů obcí 
I. typu

Při  vyřizování  kontrolovaných  podání  postupoval  OŽÚ  v souladu  se  zákonem,  nápravná 
opatření tedy nebyla uložena.

***odbor vnitřních věcí
24. a 26. 4. 2007 byla provedena kontrola na úseku matriky
předmětem kontroly bylo

- vedení matričních knih a sbírek listin
      -    správní řízení na úseku agendy jména a příjmení a agendy matriční
      -    výkon agendy vidimace a legalizace
      -    výkon přenesené působnosti na úseku matrik obecního úřadu obce s rozšířenou  
            působností.
Při kontrole nebylo zjištěno žádné pochybení a nebylo nutné uložit žádné opatření k nápravě.

26. 11. 2007 byla provedena kontrola na úseku mzdové účtárny
předmětem kontroly byla kontrola pojištěnců dle skutečného stavu, stanovení  

            vyměřovacího základu pro odvod, dodržování splatnosti při odvodech na VZP ČR a 
            dodržování povinnosti zasílat VZP ČR kopii záznamu o pracovním úrazu, používání 
            předepsaných tiskopisů.
Při kontrole byl zjištěn přeplatek pojistného za účetní období 11/2003-10/2007 ve výši 
3 334,- Kč a penále za pozdní úhrady ke dni 26. 11. 2007 ve výši 41,- Kč.



***odbor správních činností
23. 10. 2007 byla provedena kontrola na úseku dopravních přestupků
Předmětem kontroly bylo prověření činnosti MěÚ jako správních orgánu I. stupně při 

            výkonu přenesené působnosti v oblasti přestupků podle §§ 22, 23, 30 zákona 
            č. 200/1990 Sb.,  dle § 16 zákona 168/1999 Sb., a agendy řidičských oprávnění podle
            zákona 361/2000 Sb.
Kontrolou nebyla zjištěna žádná pochybení a nebylo nutno uložit žádná nápravná opatření.

 

Zprávu zpracovala: Ing. Ivana Krejčová, oddělení kontroly MěÚ Ivančice


