
Zpráva o kontrolách provedených na MěÚ Ivančice v roce 2010 

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 Ministerstvo 

vnitra, Úřad regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, 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 2010 provedly tyto kontrolní orgány na MěÚ Ivančice následující kontroly: 

 

***odbor vnitřních věcí 

 15. 3. 2010 provedl Úřad regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod 

veřejnoprávní kontrolu čerpání dotace na projekt „Obnova Parku na Réně – komunikace a 

technické prvky“. Kontrola byla provedena dvěma pracovníky. Nebyla zjištěna žádná závažná 

pochybení a nedostatky. 

 

10. – 13. 5. 2010 byla provedena ze strany Okresní správy sociálního zabezpečení 

Brno-venkov 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 5 445,- Kč. K této částce bylo vyměřeno 

penále ve výši 846,- Kč. Po obdržení platového výměru byla částka ve výši 6 291,- Kč 

neprodleně uhrazena. 

  

 18. 5.  a 1. 6. 2010 byla provedena Krajským úřadem Jihomoravského kraje – 2 

pracovnice - kontrola na úseku matriky 

 předmětem kontroly bylo 

- vedení matričních knih a sbírek listin r. 2010 

- ostatní matriční agenda a správní řízení na úseku matrik a na úseku změny jména a 

příjmení rok 2009 

- vidimace a legalizace od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2009 

Při kontrole nebylo zjištěno žádné pochybení a nebylo nutné uložit žádné opatření k nápravě. 

  

8. 12. 2010 byla provedena Ministerstvem vnitra – 6 pracovníků - kontrola realizace 

projektu č. CZ.1.04/4.1.00/40.00089 „Vzdělávání v eGon centru Ivančice“. Do dne zprávy 

nebyl doložen protokol.  

 

 

 

 



***odbor správních činností 

 15. 10. 2010 byla provedena kontrola Krajským úřadem Jihomoravského kraje, jejímž 

předmětem byl výkon státní správy v oblasti přestupků podle §§ 22 a 23 zákona č. 200/1990 

Sb. a agendy podle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o 

změnách některých zákonů – 2 pracovníci. 

Kontrolou nebyly zjištěny žádná závažné nedostatky v aplikaci právních předpisů 

upravujících přestupkové řízení. Krajský úřad pouze upozornil na dostatečné odůvodnění 

v rozhodnutích. K drobným pochybením podal Krajský úřad metodickou pomoc. Nebyla 

uložena žádná nápravná opatření. 

 

***odbor životního prostředí 

 9. 3. 2010 byla provedena kontrola Krajským úřadem JmK – 11 pracovníků. 

Předmětem kontroly byl výkon státní správy na úseku 

    -    odpadového hospodářství – nebyly zjištěny nedostatky 

    -    lesního hospodářství – ve výrokové části jednoho spisu nebyli uvedeni jako účastníci  

                                               řízení vlastníci dotčených pozemků, chybělo uvedení záměru,  

                                               k němuž bylo rozhodnutí vydáno, vlastníci nebyli vyrozuměni o  

                                               zahájeném  řízení. Nápravná opatření nebyla uložena. 

- správních deliktů a přestupků – nebyla shledána žádná závažná pochybení, na základě  

                                   kterých by kontrolovaná rozhodnutí musela být přezkoumána. 

- myslivosti – vydaná rozhodnutí byla v souladu se správním řádem, nápravná opatření  

nebyla uložena 

- ochrany ovzduší – při kontrole nebyly zjištěny žádné nedostatky a správní řízení bylo  

                                   vedeno v souladu se zákonem o ochraně ovzduší a správním  

                                   řádem. 

- ochrany zemědělského půdního fondu – kontrola proběhla bez závad, nápravná  

opatření nebyla uložena. 

- rybářství – nebyly shledány žádné nedostatky a nebyla uložena žádná nápravná  

opatření 

- ochrany přírody a krajiny -  nebyly zjištěny žádné nedostatky 

- vodního hospodářství – v kontrolovaných řízeních nebyly k žádostem doloženy 

předepsané doklady nebo nebyly úplně vyplněny. Bylo doporučeno pečlivé 

stanovování okruhu účastníků řízení. Celkově je však výkon agendy na přiměřené 

úrovni. 

 

***odbor regionálního rozvoje 

Dne 23. února 2010 byla provedena kontrola Krajským úřadem JmK jejímž 

předmětem bylo: 

- Výkon státní správy na úseku stavebního řádu 

Kontrola byla provedena 2 pracovnicemi KÚ. Výsledkem kontroly bylo, že výkon státní 

správy na kontrolovaném úseku je na dobré úrovni. 

 

***odbor finanční a plánovací 

 Dne 9. 4. 2010 byla zahájena kontrola provedená podle zákona o správě daní a 

poplatků. Daňová kontrola byla zaměřena na dodržování podmínek stanovených 

v Rozhodnutí Ministerstva kultury o poskytnutí příspěvku na obnovu nemovité kulturní 

památky – synagogy. Kontrolou nebylo zjištěno porušení rozpočtové kázně. 

 

 

 



***odbor majetkoprávní 

Dne 21. ledna 2010 proběhlo ústní jednání Ministerstva vnitra (2 pracovníci) v rámci 

poskytnutí metodické pomoci. Předmětem jednání bylo upozornění na právní vady obecně 

závazné vyhlášky města Ivančice č. 4/2009, kterou se stanoví zákaz požívání alkoholických 

nápojů na veřejném prostranství a na formální vady obecně závazné vyhlášky č. 3/200, kterou 

se mění a doplňuje OZV č. 16/1194, ve znění OZV č. 1/2009 . Koeficienty pro výpočet daně 

z nemovitosti. Město vzalo připomínky MV ČR na vědomí a zjednalo nápravu při jednání 

zastupitelstva města Ivančice v únoru 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 


