Zpráva o kontrolách provedených na MěÚ Ivančice v roce 2009
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 případně příslušná ministerstva.
V roce 2009 provedly tyto kontrolní orgány na MěÚ Ivančice následující kontroly:
***odbor vnitřních věcí
26. 5. a 9. 6. 2009 byla provedena Krajským úřadem Jihomoravského kraje kontrola
na úseku matriky
předmětem kontroly bylo
- vedení matričních knih a sbírek listin r. 2009
- knihy narození r. 2009
- knihy úmrtí r. 2009
- druhopisy matričních dokladů vydaných v r. 2008
- spisová dokumentace – určování otcovství, vystavování osvědčení pro církevní sňatky,
vystavování vysvědčení o právní způsobilosti, výměna matrik s cizinou a povinné
hlášení úmrtí cizinců na území ČR, ověřování matričních dokladů pro použití v cizině
- ověřovací knihy
- spisová dokumentace – správní řízení na úseku matrik, na úseku změny jména a
příjmení.
Při kontrole nebylo zjištěno žádné pochybení a nebylo nutné uložit žádné opatření k nápravě.
30. 9. 2009 byla provedena Moravským zemským archivem v Brně kontrola
stavebnětechnických a bezpečnostních podmínek spisovny. Drobné nedostatky, které byly
kontrolou zjištěny byly průběžně odstraňovány.
16. 9. 2009 byla provedena ze strany Všeobecné zdravotní pojišťovny Brno-venkov
kontrola na úseku mzdové účtárny.
Předmětem kontroly byla kontrola plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění a
dodržování ostatních povinností plátce pojistného.
Při kontrole byl zjištěn přeplatek pojistného ve výši 39 135,- Kč. O tuto částku byla ponížena
platba pojistného v následujícím období. Žádné sankce uloženy nebyly.

***odbor správních činností

24. 3. 2009 byla provedena kontrola činnosti komise k projednávání přestupků a
správní řízení ve věci zrušení údaje o místu trvalého pobytu.
Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky v aplikaci právních předpisů upravujících přestupkové
řízení. Krajský úřad pouze upozornil na nevhodnost používání stávajícího razítka o nabytí
právní moci. Kontrolou správního řízení ve věci rušení údaje o místu trvalého pobytu nebyly
zjištěny žádné závažné nedostatky. Nebyla uložena žádná nápravná opatření.
***odbor životního prostředí
26. 8. 2009 byla provedena kontrola nad vyřizováním záležitostí podle zákona č.
254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) a zákona č. 274/2001 Sb.,
o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů. Kontrola
byla provedena Ministerstvem zemědělství – 2 pracovnice. Kontrolou nebyla zjištěna žádná
pochybení a nebyla uložena žádná nápravná opatření.
***obecní živnostenský úřad
Dne 12. 2. 2009 provedl Krajský úřad Jihomoravského kraje – 4 pracovníci - kontrolu
- správnosti postupu Obecního živnostenského úřadu (OŽÚ) při vydávání, změnách a
rušení živnostenských oprávnění
- správnosti postupu OŽÚ při provádění transformací živností
- správnosti postupu OŽÚ při výkonu kontroly
Bylo kontrolováno období 1. 7. 2008 – 12. 2. 2009. Při kontrole nebylo zjištěno žádné
pochybení, nebyly žádné výhrady a připomínky.
Dne 12. 11. 2009 byla provedena kontrola
správnosti postupu obce s rozšířenou působností při vydávání osvědčení o zápisu do
evidence zemědělského podnikatele
- evidence samostatně hospodařících rolníků převzaté od obecních úřadů obcí I. typu.
Kontrola byla provedena 2 pracovníky Krajského úřadu JmK. OŽÚ postupoval při vyřizování
kontrolovaných podání v souladu se zákonem. Nebyla uložena žádná nápravná opatření.
-

***odbor sociálních věcí
Dne 2. dubna 2009 byla provedena kontrola Krajským úřadem JmK jejímž
předmětem bylo:
- Agenda evidence výdeje receptů a žádanek s modrým pruhem
- Agenda vrácených znehodnocených receptů as žádanek s modrým pruhem
- Spisová agenda přestupků
- Agenda správního řízení
Kontrola byla provedena 2 pracovnicemi KÚ. Výsledkem kontroly bylo zjištění, že evidence
výdeje, náležitosti tiskopisů a skladování receptů a žádanek s modrým pruhem je v souladu se
zákonem.
22. 9. 2009 byla provedena kontrola úrovně výkonu státní správy při poskytování
pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé sociální situaci prostřednictvím příspěvku
na péči podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.
Kontrolou Krajského úřadu JmK – 2 pracovnice - bylo zjištěno, že správní orgán při svém
rozhodování o příspěvku na péči a jeho následných výplatách postupoval v souladu s platnou
právní úpravou. K zajištění kontroly využívání příspěvku na péči je zpracovaný plán kontrol.
V kontrolovaných spisech nebyly shledány nedostatky.
***odbor majetkoprávní

V době od 26. ledna do 3. února 2009 vyla provedena kontrola ze strany Finančního
ředitelství Brno – 2 pracovníci - na dodržování ustanovení zákona č 526/1990 Sb., o cenách,
platném znění, ve městě Ivančice. Kontrola prověřila dodržování podmínek úřadně
stanovených maximálních cen nájemného z pozemků nesloužících k podnikání nájemce a
věcně usměrňovaných cen za služby hřbitovní, poskytované v souvislosti s pronájmem a
užíváním hrobového místa za roky 2007 a 2008.
Kontrolou bylo zjištěno:
1) Město Ivančice při prodeji za úředně stanovenou cenu podle § 5 zákona o cenách –
pronájmu hrobových míst – nesprávným užitím jednotky množství (jednohrob,
dvojhrob, urnový hrob), nesplnilo podmínku, na kterou cenové orgány omezily
uplatnění této ceny (m2) a tím porušilo v období od 1. 1. 2007 do 31. 12. 2008 cenové
předpisy dle § 15 odst. 1 písm. b) zákona o cenách.
2) Neplněním evidenčních povinností podle § 11 odst. 2 zákona o cenách –
nezpracováním a neuchováním kalkulace včetně usměrňované ceny za služby
hřbitovní poskytované v souvislosti s pronájmem a užíváním hrobového místa,
uplatňované od 1. 1. 2008 do 31. 12. 2008, porušil prodávající cenové předpisy ve
smyslu ustanovení § 15 odst. 1 písm. f) zákona o cenách.
Na základě zjištění byla městu Ivančice uložena podle § 17 odst. 1 písm. b) zákona č.
526/1990 Sb., o cenách pokuta ve výši 4 000,- Kč, a to za porušení § 15 odst. 1 písm. b) a f)
tohoto zákona.
***městská policie
Dne 3. listopadu 2009 proběhla u Městské policie kontrola nad dodržováním zákona
č. 119/2002 Sb., zákon o zbraních a zvláštních právních předpisů vydaných k jeho provedení
u držitele zbrojní licence. Kontrola byla provedena Policií České republiky Krajským
ředitelstvím policie Jihomoravského kraje – 2 pracovníci. Kontrola byla bez závad.

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

