
Zpráva o kontrolách provedených na MěÚ Ivančice v roce 2008
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 nebo Finanční úřad Brno-venkov; 
kontrolu agend státní správy vykonávaných v     přenesené působnosti   provádí nadřízený orgán 
Krajský úřad Jihomoravského kraje.

V roce 2008 provedly tyto kontrolní orgány na MěÚ Ivančice následující kontroly:

***odbor vnitřních věcí
22. a 10. 6. 2008 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.

9. 6. 2008 – 13. 6. 2008 byla provedena kontrola na úseku mzdové účtárny
předmětem kontroly byla kontrola pojistného a plnění úkolů v nemocenském pojištění 

a důchodovém pojištění.
Při kontrole byl zjištěn nedoplatek pojistného ve výši 3 060,- Kč a penále za pozdní úhrady ve 
výši 434,- Kč.
 
***odbor správních činností

1.  8.  2008  byla  provedena  kontrola  na  úseku  agendy  občanských  průkazů, 
cestovních dokladů a evidence obyvatel

Předmětem kontroly byl:
- příjem žádostí  o  vydání  občanských  průkazů,  řízení  o  žádostech,  vyhotovování  a 

předávání  občanských průkazů,  správní  řízení  a  řešení  přestupků na  tomto  úseku, 
vedení spisové dokumentace

- příjem žádostí o vydání cestovních dokladů, řízení o žádostech, úroveň rozhodovací 
činnosti,  správní  řízení  a  řešení  přestupků  na  tomto  úseku,  vedení  spisové 
dokumentace

- prověření  současného  stavu  plnění  úkolů  na  úseku  evidence  obyvatel,  vedení 
informačního systému evidence obyvatel, poskytování údajů z informačního systému 
evidence obyvatel, zpracování a předávání údajů do informačního systému evidence 
obyvatel,  přihlašování  občanů  k trvalému  pobytu,  provádění  změn  místa  trvalého 
pobytu, správní řízení na tomto úseku, vedení spisové dokumentace.

Kontrolou  byla  zjištěna  drobná   pochybení.  Drobné  nedostatky  byly  projednány 
s odpovědnými zaměstnanci.



***odbor regionálního rozvoje
22. 1. 2008 byla provedena kontrola na úseku památkové péče.

Kontrolou  bylo  zjištěno,  nesprávné  vedení  řízení,  týkající  se  demolice  zbytků  bývalého 
mlýna,  jež  spočívalo  v mylné  aplikaci  zákona  č.  183/2006  Sb.,  o  územním  plánování  a 
stavebním řádu, jež nabyl účinnosti dnem 1. ledna 2007. Nápravná opatření nebyla uložena.
 
***odbor sociálních věcí

27. 3. 2008 byla provedena kontrola na úseku sociální péče při posuzování nároku 
na dávky sociální péče pro těžce zdravotně postižené občany.
Kontrolou bylo zjištěno,  že  vydaná  rozhodnutí  jsou v souladu s platnou právní  úpravou a 
výplaty poskytovaných dávek sociální péče občanům jsou správním orgánem prováděny ve 
lhůtě stanovené zákonem o sociálním zabezpečení. Nápravná opatření nebyla uložena.

***odbor plánovací a finanční
14. 2. 2008 bylo zahájeno Finančním úřadem Brno-venkov ústní jednání v daňovém 

řízení. Kontrola se týkala prostředků přiznaných a poskytnutých městu ze státního rozpočtu 
v roce 2006 na základě Rozhodnutí Ministerstva kultury, vydaného dne 21. 8. 2006 na obnovu 
nemovité kulturní památky – Měšťanský dům v Krumlovské ulici

30.  7.  2008  pokračovala  kontrola  předáním  protokolu.  Kontrolou  nebylo  zjištěno 
žádné porušení rozpočtové kázně.

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


