Zpráva o kontrolách provedených na MěÚ Ivančice v roce 2011
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 2011 provedly tyto kontrolní orgány na MěÚ Ivančice následující kontroly:
***odbor vnitřních věcí
15. 12. 2010 – 9. 2. 2011 provedlo Ministerstvo vnitra České republiky,
zprostředkující subjekt pro OP LZZ kontrolu projektu „Vzdělávání v eGon Centru Ivančice“
registrační číslo CZ.1.04/4.1.00/40.00089 z operačního programu Lidské zdroje a
zaměstnanost. Kontrolované období bylo od 21. května 2010 do 14. 12. 2010. Kontrola byla
provedena 6 pracovníky. Kontrolou bylo zjištěno porušení platných metodických předpisů –
ve výzvě nebyl stanoven popis způsobu hodnocení hodnotících kritérií „Kvalita (technické
řešení výzvy)“ a „Kvalita (splnění požadavků výzvy)“. S ohledem na definitivní charakter
pochybení nebylo k tomuto zjištění přijato nápravné opatření. Jiné závažné nedostatky, které
by mohly ohrozit včasnou realizaci projektu a čerpání finanční pomoci v rámci OP LZZ pro
tento projekt nebyly zjištěny.
Dne 20. 9. 2011 byla provedena kontrola ze strany Ministerstva vnitra České
republiky. Byla zaměřena na dodržování § 16, § 39 a § 92-97 zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích ve znění pozdějších předpisů, případně dalších souvisejících oblastí samostatné
působnosti svěřené orgánům města.
Kontrola byla provedena na základě podnětu občana města.
Při kontrole bylo shledáno, že město porušilo ustanovení § 16 odst. 2 písm. f) zákona o obcích
tím, že na zasedání zastupitelstva města, konaném dne 30. 5. 2011 nebylo umožněno občanu
města využít práva vyjádřit se k projednávané věci.
Dále město porušilo ustanovení § 39 odst. 1 věta první zákona o obcích, že před revokací
usnesení o prodeji pozemku (změna kupujícího) st. p. 740 k. ú. Kounické předměstí schválené
na zasedání zastupitelstva města dne 27. června 2011 záměr na opakovaný prodej nebyl
zveřejněn.
Námitkám, které byly podány, nebylo vyhověno.
Přijatá opatření: respektovat práva občana města a poskytnout prostor pro uplatnění práva
občanů města.
K nápravě vzniklé situace, která je ve smyslu jistoty právních vztahů do budoucna žádoucí,
přistoupit tím, že na základě iniciativy města bude celý proces prodeje od zveřejnění záměru
až po uzavření smlouvy znovu zopakován.

20. 10., 25. 10. a 27. 10. 2011 byla provedena Krajským úřadem Jihomoravského
kraje – 2 pracovnice - kontrola na úseku matriky
předmětem kontroly bylo
- vedení matričních knih a sbírek listin r. 2011
- ostatní matriční agenda a správní řízení na úseku matrik a na úseku změny jména a
příjmení rok 2010
- vidimace a legalizace od 1. 1. 2011 do data kontroly
Při kontrole nebylo zjištěno žádné pochybení a nebylo nutné uložit žádné opatření k nápravě.
14. 12. 2011 byla zahájena daňová kontrola Finančním úřadem Brno I – 2 pracovníci,
Kontrola byla zahájena z podnětu Ministerstva vnitra České republiky a týkala se projektu č.
CZ.1.04/4.1.00/40.00089 „Vzdělávání v eGon centru Ivančice“. Do dne zprávy nebyl doložen
protokol.
***odbor technický a investiční
21. 7. 2011 byla provedena kontrola ze strany Státního fondu životního prostředí
České republiky. Kontrolu provedl 1 pracovník. Předmětem kontroly byl projekt
„Revitalizace Základní školy Vladimíra Menšíka Ivančice – Růžová 7. Kontrola se sestávala
ze tří částí.
a.) kontrola části stavby
b.) kontrola skutečného stavu
c.) kontrola dodržování předpisů.
Nebyly zjištěny žádné nedostatky a nedodělky. Technologické postupy byly rovněž
dodrženy, nebyla uložena žádná nápravná opatření.
Dne 14. 12. 2011 byla zahájena kontrola ze strany Finančního úřadu Brno I.
Předmětem kontroly bylo prověření skutečností rozhodných pro stanovení povinnosti odvodu
za porušení rozpočtové kázně provedené dle zákona 531/2009. Byla kontrolována dotace
poskytnutá ze státního rozpočtu na základě Rozhodnutí o účasti státního rozpočtu na
financování akce – Rekonstrukce ZŠ Němčice – Ivančice. Do dne zprávy nebyl doložen
protokol.
***odbor finanční a plánovací
Dne 19. 12. 2011 byla zahájena kontrola ze strany Krajského úřadu JmK – 2
pracovnice. Předmětem kontroly byla kontrola činnosti správce daně resp. poplatku v oblasti
místních poplatků dle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích. Kontrolovány byly
doklady, týkající se
a.) místního poplatku ze psů – nebyly zjištěny žádné závady
b.) místního poplatku z ubytovací kapacity – zjištění bez závad
c.) místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů – kontrolou bylo zjištěno, že nebyly
činěny úkoly směřující k vymáhání dlužných nedoplatků, a to zejména od roku
2009.
d.) místního poplatku za výherní hrací přístroje – kontrolou bylo zjištěno povolení
VHP určeného pouze pro herny bez bližšího doložení povahy provozovny.

***obecní živnostenský úřad
Dne 23. 6. 2011 byla zahájena kontrola ze strany Krajského úřadu JmK – 4 pracovníci.
Předmětem kontroly byl výkon státní správy na úseku živnostenského podnikání, se
zaměřením zejména na
- kontrolu správnosti postupu Obecního živnostenského úřadu při vydávání, změnách a
rušení živnostenských oprávnění
- kontrolu správnosti postupu OŽÚ při provádění transformací živností
- kontrolu správnosti postupu OŽÚ při výkonu kontroly
- činnost centrálních registračních míst
Kontrolou nebyla zjištěna žádná pochybení, kontrolovaná správní řízení byla celkově na
dobré úrovni. Nápravná opatření nebyla uložena.
***městská knihovna
Dne 14. 12. 2011 zahájil daňovou kontrolu Finanční úřad Brno I – 2 pracovníci.
Předmětem kontroly byla kontrola skutečností rozhodných pro stanovení povinnosti odvodu
za porušení rozpočtové kázně v souladu s ustanovením § 87 odstavce 1 Daňového řádu.
Předmětem kontroly byla dotace ze státního rozpočtu, poskytnutá v roce 2008 na Základě
Rozhodnutí Ministerstva kultury na projekt automatizace obecní knihovny. Do dne zprávy
nebyl doložen protokol.
Zprávu zpracovala: Ing. Ivana Krejčová, oddělení kontroly MěÚ Ivančice

