
Zpráva o kontrolách provedených na MěÚ Ivančice v roce 2012
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 2012 provedly tyto kontrolní orgány na MěÚ Ivančice následující kontroly:

***město Ivančice
Na základě podnětu občana města byla Ministerstvem vnitra ČR (MV CR) provedena            
20. 9. 2011 kontrola výkonu samostatné působnosti zaměřená na:

1) Svolávání zastupitelstva města
Konání zastupitelstva města
Ověřovatelé
Přijímání usnesení
Zápisy
Vyvěšování na úřední desku
Zajištění informování občanů o činnosti orgánů města

- Kontrolované období 2010
o V kontrolované oblasti kontrolní skupiny MV ČR konstatovala porušení 

zákona tím, že na zasedání ZM dne 30. 5. 2011 nebylo umožněno p. 
Vavrouškovi využít práva vyjádřit se k projednávané věci (v kontrolním
protokolu je uvedeno „neudělení slova před hlasováním o ověřovatelích“, 
v rozhodnutí o námitkách města a o odvolání města je uvedeno „neudělení 
slova k určení zapisovatelky“)

o Opatření stanovené MV ČR – respektovat právo občana garantované zákonem 
o obcích na udělení slova, aby mohl v souladu s jednacím řádem vyjádřit 
stanoviska k projednávané věci.

2) Nakládání s nemovitým majetkem obce
Prodeje
Pronájmy
Výpůjčky

- Kontrolované období 2009 a 2010
o V kontrolované oblasti kontrolní skupiny MV ČR konstatovala porušení 

zákona tím, že nebyl vyvěšen záměr prodeje pozemku st. p. 740 v k. ú. 
Kounické předměstí

o Nápravné opatření bylo přijato ihned a realizováno – záměr prodeje dotyčného 
pozemku byl neprodleně vyvěšen na úřední desce a pracovnici 



majetkoprávního odboru bylo důrazně připomenuto, že záměry musí být 
vyvěšovány vždy, a to i když jde o změnu kupujícího v rámci rodiny a i když 
jde o pozemky pod chatami, kde prodej jiné osobě než vlastníku chaty 
prakticky nepřichází v úvahu.

3) Vytváření podmínek pro naplňování práv občanů města vyplývajících z ust. § 16 
zákona o obcích, včetně vyřizování podání, žádostí a podnětů

- Kontrolované období 2010 a 2011
o V kontrolované oblasti kontrolní skupina MV ČR neshledala žádné pochybení.

***odbor vnitřních věcí
Dne 24. 5. 2012 byla provedena kontroly ze strany Všeobecné zdravotní pojišťovny, 
pracoviště Brno-venkov.

- Předmětem kontroly byla kontrola pojištěnců dle skutečného stavu – oznamovací 
povinnost.

o Nebyly zjištěny závady.
- Stanovení vyměřovacích základů pro odvod 13.5%

Vyměřovací základy byly kontrolovány ze mzdových listů a účetních sestav.
o Za kontrolované období byl zjištěn nedoplatek pojistného ve výši 2 865,-

Kč. Vzhledem k tomu, že splatnost při odvodech pojistného nebyla vždy 
dodržena,  bylo vyměřeno penále ve výši 652,- Kč

- Záznam o pracovním úrazu
o Kopie záznamu o pracovním úrazu byla v zákonném termínu zaslána, 

nebyly zjištěny závady.
- Používání předepsaných tiskopisů

o Hlášení bylo podáváno na předepsaných tiskopisech. Nebyly zjištěny 
závady.

Ve dnech 28. 5. 2012 a 29. 5. 2012 byla provedena kontrola Okresní správou sociálního 
zabezpečení Brno-venkov. 
Při kontrole bylo zjištěno:

- plnění ohlašovacích a oznamovacích povinností
o za celé kontrolované období bylo překontrolováno 125 pojistných vztahů. 

Nebyly zjištěny závady
- Plnění povinností v nemocenském pojištění

o Za celé kontrolované období bylo překontrolováno 125 pojistných vztahů. 
Nebyly zjištěny závady. Ve 29 případech byly překontrolovány podklady 
potřebné k výplatě dávek nemocenského pojištění. Nebyly zjištěny závady.

- plnění povinnosti v oblasti pojistného
o Kontrola byla provedena za celé období a za všechny zaměstnance. Při 

kontrole bylo zjištěno, že
Vykázaný skutečný vykázané skutečné 
vyměř. základ vyměř. základ pojistné pojistné rozdíl
3 003 575,- 3 008 775,- 946 190,- 947 828,- 1 638,- Kč
K úhradě bylo rovněž předepsáno penále ve výši 448,- Kč

- Plnění povinností v důchodovém pojištění
o V ohlašovací povinnosti nebyly zjištěny závady. Bylo kontrolováno 7 

poživatelů starobního důchodu – nebyly zjištěny závady. Dále bylo 
kontrolováno 86 ks evidenčních listů za r. 2011 – nebyly zjištěny závady.



13., 15. a 22. 11. 2012 byla provedena Krajským úřadem Jihomoravského kraje – 2 
pracovnice - kontrola na úseku matriky

předmětem kontroly bylo
- vedení matričních knih a sbírek listin
- správního řízení na úseku agendy jména a příjmení a agendy matriční
- výkonu přenesené působnosti na úseku matrik obecního úřadu obce s rozšířenou 

působností
- výkonu agendy vidimace a legalizace 

o 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“.
Kontrolou bylo zjištěno, že nebyla splněna podmínka stanovené částí V bodem 4 Rozhodnutí. 
Tím, že daňový subjekt mezi způsobilými výdaji nárokoval úhradu, jejíž navýšení oproti 
schválenému rozpočtu vzniklo navýšením jednotkových cen o více než 10 %, postupoval 
v rozporu s Příručkou pro příjemce finanční podpory z OP LZZ verze 1.3.

o Za porušení rozpočtové kázně byl nařízen odvod ve výši 14 416,- Kč. 
Vzhledem ke skutečnosti, že částka 14 415,15 Kč nebyla poskytovatelem 
vyplacena, byla tato částka započtena.

***odbor technický a investiční
Dne 28. 5. 2012 zahájena daňová kontrola v souvislosti s realizací projektu „Město 

Ivančice – Ocelová lávka pro pěší přes řeku Jihlava do Letkovic v Ivančicích“
Do dnešního dne neobdrželo město závěrečnou zprávu.

Dne 24. 7. 2012 byla provedena kontrola ze strany Státního fondu životního prostředí 
České republiky. Předmětem kontroly byl dohled nad projektem „Revitalizace mateřské školy 
Chřestová“ realizovaným v rámci Operačního programu Životní prostředí, podporovaného 
z Ostředků ERDF/FS, včetně spolufinancování ze SFŽP ČR. 

o Výsledkem kontroly byl konstatování, že stavba je provedena v souladu se 
žádostí, projektem EA a je předpoklad splnění všech monitorovacích 
parametrů akce. Nebyly zjištěny žádné nedostatky.

***odbor finanční a plánovací
Dne 19. 6. 2012 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 v platném znění, 
procesního postupu dle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, v platném znění a 
zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.
Kontrolovány byly doklady, týkající se 

- místního poplatku za užívání veřejné prostranství
Ve shrnutí bylo uvedeno, že správce poplatku bude u místního poplatku za užívání veřejné 
prostranství postupovat dle dosavadní praxe. Bude-li s poplatníkem vedeno poplatkové řízení 
dle daňového řádu, doporučil KÚ zavedení spisu.

Další částí protokolu byla kontrola přenesené působnosti při správě místního oplatku 
za využívání veřejného prostranství v souvislosti s prováděním investiční akce „Zlepšení 



kvality vod v řekách Jihlava a Svratka nad nádrží Nové Mlýny“ Krajský úřad prostudoval 
spisový materiál a konstatoval, že neshledal v případě poplatku za užívání veřejného 
prostranství u správce poplatku žádné nesrovnalosti, ani porušení zákona. Město Ivančice 
uplatnilo při realizaci zmíněného projektu osvobození od poplatku z titulu vlastnictví 
nemovitosti, čemuž správce poplatku přisvědčil a osvobození uznal.

***obecní živnostenský úřad
Dne 11. 12. 2012 byla zahájena kontrola ze strany Krajského úřadu JmK – 2

pracovníci. Předmětem kontroly byl výkon státní správy na úseku podnikání v zemědělství se 
zaměřením zejména na: 

- kontrolu správnosti postupu obce s rozšířenou působností při vydávání osvědčení o 
zápisu do evidence zemědělského podnikatele.

o Kontrolou nebyla zjištěna žádná pochybení. Nápravná opatření nebyla uložena. 

*** odbor sociálních věcí
Dne 31. 5. 2012 byla provedena kontrola výkonu státní správy na úseku koordinace 

poskytování sociálních služeb a poskytování odborného sociálního poradenství osobám
ohroženým sociálním vyloučením. Kontrolu provedly 2 pracovnice Krajského úřadu 
Jihomoravského kraje. 

o Výsledkem kontroly bylo konstatování, že poskytování odborného sociálního 
poradenství je v souladu s platnými právními předpisy. V případech, kdy 
dochází ke zletilosti mladých dospělých a jejich opouštění školských zařízení 
je spolupráce sociálního kurátora s kurátorem pro děti a mládež dobrá. 
Nápravná opatření nebyla uložena.

Dne 2. 8. 2012 byla provedena kontrola, jejímž předmětem byl výkon sociálně-právní 
ochrany dětí.

o Při kontrole nebyly zjištěny žádné nedostatky a nebyla uložena žádná nápravná 
opatření.

Dne 12. 10. 2012 byla provedena kontrola ze strany Krajského úřadu – 3 pracovníci.
Předmětem kontroly bylo:

- agenda evidence receptů a žádanek s modrým pruhem
o evidence výdeje receptů byla v souladu se zákonem, nápravná opatření nebyla 

stanovena.
- agenda vrácených a znehodnocených receptů a žádanek s modrým pruhem

o V oblasti agendy vrácených a znehodnocených receptů a žádanek je 
odpovědný pracovník odborně informován. Nápravná opatření nebyla uložena.

- spisová agenda přestupků projednávaných v roce 2011 a 2012
o přestupkovou agendu vykonává přestupková komise. V kontrolovaných 

spisech nebyly shledány závady, přestupkové řízení proběhlo v souladu se 
zákonem č. 200/1990 Sb. Nápravná opatření nebyla stanovena.

- agenda správního řízení dle ustanovení  § 24 zákona č. 379/25005 Sb., o opatřeních 
k ochraně před škodami způsobenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými 
návykovými látkami.

o V kontrolovaném spisu nebyly shledány závady. Nápravná opatření nebyla 
stanovena.



*** odbor správních činností
Dne 14. 2. 2012 byla provedena kontrola ze strany Krajského úřadu Jihomoravského 

kraje. Předmětem kontroly byla:
- kontrola na základě podaného podnětu Ministerstva dopravy čj. 722012-150-ORG1/1

ze dne 6. 2. 2012 k prošetření postupu Městského úřadu Ivančice a Magistrátu města 
Brno při přidělování registračních značek vozidel.  

- Kontrola plnění povinností a podmínek stanovených v souladu s § 81 odst. 1v zákona 
č. 56/2001 Sb.

- Kontrola způsobu přidělování registračních značek podle § 7  zákona č. 56/2001 Sb.
Kontrolu provedli dva pracovníci.

o Kontrolním orgánem byla zjištěna nedostatečná evidence v systému 
přidělování registračních značek. Nebyla dostatečně doložena případná 
výpomoc jiným úřadům na území Jihomoravského kraje. Předávací protokoly 
neobsahovaly jednoznačnou identifikaci předávajícího a i přebírajícího. 
Kontrolní orgán dále zjistil zásadní pochybení při manipulaci s RZ. Zjištěné 
nedostatky v evidenci a přidělování registračních značek bylo nutno řešit 
opatřením na MěÚ Ivančice. Zjištěné nedostatky bylo třeba odstranit do 14 dnů 
a podat o opatřeních zprávu JmK.

Ve dnech 28. 2. a 1. 3. 2012 provedly následnou kontrolu dvě pracovnice MěÚ 
Ivančice. Závěrem bylo konstatováno, že v kontrolovaném období nebyla vedena 
chronologická evidence vydávaných registračních značek. Písemně vyhotovené protokoly o 
předání registračních značek nebyly vedeny ve spisové evidenci, pouze byly chronologicky 
uloženy u pracovníků oddělení dopravně správních činností. 

o Provedená nápravná opatření – zavedení knihy vydaných registračních značek.
Byl s okamžitou platností vydán striktní zákaz převádění registračních značek 
na jiné úřady. Veškerá podání budou evidována ve spisové evidenci. V závěru 
roku bude prováděna inventarizace veškerých cenin. Se zaměstnanci 
odpovědnými za zjištěná pochybení bylo provedeno vytýkací  řízení 
s písemným záznamem a upozorněním na rozvázání pracovního poměru 
v případě dalšího porušení pracovních povinností či předpisů, vztahujících se 
k vykonávané práci.

Dne 20. 3. 2012 byla provedena kontrola ze strany JmK. Kontrolu provedly dvě 
pracovnice krajského úřadu. Předmětem kontroly byl

- Výkon přestupkové agendy
o Při kontrole nebyly zjištěny žádné nedostatky

- Protokol ze správního řízení ve věci zrušení údaje o místu trvalého pobytu
o Při kontrole nebyly zjištěny žádné nedostatky.

***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.

o Kontrolou nebyly zjištěny žádné nedostatky a nebyla uložena žádná nápravná 
opatření.

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




