
Zpráva o kontrolách provedených na MěÚ Ivančice v roce 2013 

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 2013 provedly tyto kontrolní orgány na MěÚ Ivančice následující kontroly: 

 

***město Ivančice 

Dne 10. 7. 2013 byla zahájena kontrola ze strany Regionální rady regionu soudržnosti 

Jihovýchod.  

- Předmětem kontroly byl projekt „Revitalizace města Ivančice“ registrační číslo 

1/CZ.1.11/3.2.00/35.01443 

- Kontrola byla zaměřena na ověření souladu údajů uvedených v Benefit7 se 

skutečným stavem projektu 

- Prohlídka místa realizace projektu 

o Nebyly zjištěny nedostatky 

 

***odbor vnitřních věcí 

V souvislosti s daňovou kontrolou ze dne 14. 12. 2011 byla dne 5. 2. 2013 zamítnuta žádost o 

prominutí penále ve výši 3 348,- Kč a částka byla ponechána k úhradě. 

 

Dne 17. 6. 2013 byla zahájena daňová kontrola jejímž předmětem byla kontrola skutečností 

rozhodných pro vznik povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně dotačního titulu 

„Rozvoj služeb eGovernmentu v ORP Ivančice I – III, registrační číslo projektu 

CZ.1..06/2.1.00/06.06784.  

- Kontrolní zjištění – V rámci projektu byly zahrnuty i služby, které měly být 

poskytnuty až po termínu realizace tzv. legislativní update v ceně 96 000,-Kč 

z toho je 81 600,- Kč z dotace a 14 400,- Kč z vlastních zdrojů. Kč. Finanční úřad 

nařídil odvod částky ve výši 81 600,- Kč. K této částce bylo vypočítáno penále ve 

výši 51 490,- Kč. Proti platebnímu výměru bylo dne 20. 8. 2013 podáno odvolání. 

30. 9. 2013 Finanční úřad odvolací řízení zastavil. 

 

Dne 2. 7. 2013 byla provedena kontrola ze strany Centra pro regionální rozvoj ČR. 

- Předmětem kontroly byl projekt „Podpora rozvoje regionálních konzultačních a 

koordinačních sítí“ v rámci přeshraniční spolupráce SR-ČR 2007 -2013.  

- Kontrola byla zaměřena na ověření stálosti povahy projektu, podmínek jeho 

provádění a reálnosti údajů, uvedených v monitorovacích zprávách. Ověření 



vlastnických vztahů k majetku pořízenému v rámci projektu, ověření zabezpečení 

udržitelnosti projektu. Kontrola vedení odděleného účetnictví projektu, naplnění 

podmínek pro vznik veřejné podpory, archivace. 

o Nebyly zjištěny žádné nedostatky a nebyla uložena žádná nápravná 

opatření 

 

7., 8., 14. 11.  a 3. 12. 2013  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. 

 

***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“ 

Protokol o ústním jednání ze dne 29. 11. 2013. 

o Kontrolou bylo zjištěno následující: 

 Nebyl splněn termín – datum ukončení etapy – realizace akce dle 

Rozhodnutí. 

 Nedodržením termínu došlo k neoprávněnému použití peněžních 

prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu a tím k porušení 

rozpočtové kázně. 

o Odvod za porušení rozpočtové kázně 1 499 994,- Kč. 

Město Ivančice podalo k výsledkům kontroly vyjádření a na základě tohoto vyjádření 

k výsledku kontrolního zjištění a doplněných dokladů došlo k přehodnocení závěrů kontroly. 

U požadavku na ukončení realizace díla do 30. 11. 2007 správce daně neshledal porušení. 

Při prováděné kontrole nebylo zjištěno porušení rozpočtové kázně. 

 

***obecní živnostenský úřad 

 Dne 6. 6. 2013 byla zahájena kontrola ze strany Krajského úřadu JmK – 3 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 , změnách a 

rušení živnostenských oprávnění,  

- kontrola správnosti postupu obecního živnostenského úřadu (OŽÚ) při provádění 

transformací živností 

- kontrola správnosti postupu OŽÚ ve vedených správních řízeních 

- kontrola správnosti postupu OŽÚ při výkonu kontroly a dozoru v rámci dodržování 

povinností vyplývajících ze živnostenského zákona 

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

 

*** odbor správních činností 

Dne 9. 7. 2013 byla provedena kontrola ze strany Krajského úřadu Jihomoravského kraje – 4 

pracovníci. Předmětem kontroly byla: 



-  kontrola zaměřená na výkon přenesené působnosti v oblasti přestupků podle §§ 22, 23 

zákona č. 200/1990 Sb. a podle zákona č. 361/2000 o provozu na pozemních 

komunikacích a o změnách souvisejících zákonů. 

o Kontrolou bylo zjištěno následující: 

 Agenda přestupků 
Nebyly zjištěny nedostatky 

 Agenda zkoušek odborné způsobilosti řidičů 
Administrativní náležitosti související s prováděném zkoušek žadatelů 

o řidičská oprávnění jsou vedeny přehledně a při udělování řidičských 

oprávnění je postupováno v souladu s platnou legislativou. 

Nedostatky byly zjištěny v oblasti vedení registrací k provozování 

autoškol, neboť při vedení toto agendy nejsou respektovány procesní 

postupu stanovené pro řízení o udělení případně o změnách registrační 

listiny. 

 Výkon přenesené působnosti na úseku vedení agendy registru 

vozidel podle zákona č. 56/2001 Sb. 
Je třeba věnovat zvýšenou pozornost četnosti kontrol při výkonu 

státního odborného dozoru. 

 

***odbor životního prostředí 

Dne 21. 2. 2013 byla provedena kontrola ze strany KÚ JmK. 

- Předmětem kontroly byl výkon státní správy na úseku odpadového hospodářství 

o Nebyly zjištěny nedostatky a nebyla uložena žádná nápravná opatření 

- Předmětem kontroly byl výkon státní správy na úseku ochrany životního prostředí 

o Nebyly zjištěny nedostatky a nebyla uložena žádná nápravná opatření 

- Předmětem kontroly byl výkon státní správy na úseku lesního hospodářství 

o Nebyly zjištěny nedostatky a nebyla uložena žádná nápravná opatření 

- Předmětem kontroly byl výkon státní správy na úseku vodního hospodářství 

o Nebyly zjištěny nedostatky a nebyla uložena žádná nápravná opatření 

- Předmětem kontroly byl výkon státní správy na úseku myslivosti 

o Nebyly zjištěny nedostatky a nebyla uložena žádná nápravná opatření 

- Předmětem kontroly byl výkon státní správy na úseku ochrany přírody a krajiny 

o Nebyly zjištěny nedostatky a nebyla uložena žádná nápravná opatření 

- Předmětem kontroly byl výkon státní správy na úseku rybářství 

o Nebyly zjištěny nedostatky a nebyla uložena žádná nápravná opatření 

- Předmětem kontroly byl výkon státní správy na úseku ochrany zemědělského půdního 

fondu 

o Nebyly zjištěny nedostatky a nebyla uložena žádná nápravná opatření 

- Předmětem kontroly byl výkon státní správy na úseku správních deliktů a přestupků 

o Nebyly zjištěny nedostatky a nebyla uložena žádná nápravná opatření 

 

***odbor regionálního rozvoje 

Dne 19. 9. 2013 byla provedena kontrola ze strany KÚ JmK na úseku památkové péče. 

Kontrolu provedli dva pracovníci.  

o Na nedostatky bylo poukázáno ve vedení spisů, kdy nebyla u kontrolovaného 

vzorku doložena oprávněná úřední osoba, tak jak ukládá příslušné ustanovení 

správního řádu. Nápravná opatření nebyla uložena 

 

Dne 11. 12. 2013 byla provedena kontrola na úseku územního plánování. Kontrolu provedli 3 

pracovníci KÚ JmK. 



o Při kontrole nebyla shledána pochybení a nebylo nutné přijmout žádná 

nápravná opatření. 

  

***pečovatelská služba 

 Dne 27. 11. 2013 byla provedena kontrola, jejímž předmětem bylo plnění podmínek 

stanovených pro registraci poskytovatelů sociálních služeb na základě ustanovení § 79, §80 a 

§ 82 odst. 1) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. 

o Kontrolou bylo zjištěno, že registrované sociální služba je poskytována 

v souladu s platným rozhodnutím o registraci. Nedostatky plnění podmínek 

byly zjištěny u dílčích ustanovení § 79 a v jednoznačném prokázání 

dokumentu u § 80. 

 Poskytovatel neprokázal vlastnické nebo jiné právo k objektu nebo 

prostorám 

 Ve zřizovací listině ani v její příloze není vymezen nemovitý majetek 

 Ve zřizovací listině není vymezen účel a předmět činnosti „denní 

stacionář“ 

 Zařízení není označeno názvem poskytovatele s poskytovanou sociální 

službou, adresa zařízení je odlišná od adresy uvedené ve zřizovací 

listině 

 Poskytovatel nepředložil aktuální doklad, že nemá daňové nedoplatky a 

nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění a na 

pojistném a na penále na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní 

politiku zaměstnanosti. 

 Při prokazování pojištění pro případ odpovědnosti za škodu 

způsobenou při poskytování sociálních služeb poskytovatel předložil 

dodatek č. 2 o prolongaci pojistné smlouvy č. 7720621697, což je 

odlišný doklad oproti smlouvě doložené do registrace. 

o Opatření k nápravě 

 uvést do souladu se skutečností zřizovací listinu poskytovatele 

sociálních služeb 

 doložit relevantní doklad o fyzické osobě, která je vedoucím 

organizační složky 

 označit zařízení názvem poskytovatele a údajem o poskytovaných 

službách 

 předložit aktuální doklady, že poskytovatel nemá daňové nedoplatky a 

nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění a na 

pojistném a na penále na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní 

politiku zaměstnanosti. 

 Doložit platnou pojistnou smlouvu 

 Podat zprávu s dokumentací so splnění a přijetí nápravných opatření  

 

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


