
Zpráva o kontrolách provedených na MěÚ Ivančice v roce 2014 

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, zdravotní 

pojišťovny, Okresní správa sociálního zabezpečení Brno-venkov a Úřadu práce České 

republiky; kontrolu agend státní správy vykonávaných v přenesené působnosti provádí 

nadřízený orgán Krajský úřad Jihomoravského kraje případně příslušná ministerstva. 

 

 V roce 2014 provedly tyto kontrolní orgány na MěÚ Ivančice následující kontroly: 

 

***město Ivančice 

Dne 15. 10. 2014 byla zahájena kontrola ze strany Regionální rady regionu soudržnosti 

Jihovýchod.  

- Předmětem kontroly byl projekt „Obnova Parku na Réně“ registrační číslo 

132/CZ.1.11/3.2.00/01.00313 

- Kontrola byla zaměřena plnění smluvních podmínek, ověření údajů uvedených 

v Monitorovací zprávě o zajištění udržitelnosti projektu se skutečným stavem 

projektu. 

- Kontrolu originálů účetních dokladů a souvisejících dokladů 

- Prohlídka místa realizace projektu 

o Nebyly zjištěny nedostatky 

 

Dne 22. 10. 2014 byla zahájena kontrola ze strany Ministerstva životního prostředí 

- Předmětem kontroly byl projekt „Revitalizace Mateřské školy Chřestová“, 

akceptační číslo 10069753 

- Kontrola byla zaměřena na udržitelnost projektu 

o Nebyly zjištěny nedostatky 

 

***odbor vnitřních věcí 

4. 11. 2014  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. 



 

Dne 3. 12. 2014 byla provedena kontrola 2 pracovníky Úřadu práce České republiky  

krajská pobočka Brno  

 Předmětem kontroly bylo hospodaření s veřejnými prostředky, dohody o poskytnutí 

příspěvku na vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací. 

o Kontrolou nebylo zjištěné žádné porušení sjednaných podmínek dohody a při 

nakládání s prostředky byla splněna kritéria účelnosti. 

 

***odbor technický a investiční 

 Dne 22. 1. 2014 byla projednána zpráva o daňové kontrole v souvislosti s realizací 

projektu „Město Ivančice – Ocelová lávka pro pěší přes řeku Jihlava do Letkovic 

v Ivančicích“ 

Protokol o ústním jednání ze dne 22. 1. 2014. 

o Kontrolou bylo zjištěno následující: 

 Kontrolou nebylo zjištěno žádné porušení dotačních podmínek 

 Kontrolou nebylo zjištěno porušení rozpočtové kázně. 

 

***obecní živnostenský úřad 

 V roce 2014 nebyla provedena žádná kontrola. 

 

*** odbor správních činností 

Dne 12. 6. 2014 byla provedena kontrola ze strany Krajského úřadu Jihomoravského kraje – 2 

pracovníci. Předmětem kontroly byla: 

-  Prověření současného stavu plnění úkolů na úseku evidence obyvatel, vedení 

informačního systému evidence obyvatel, poskytování údajů z informačního systému 

evidence obyvatel, zpracování a předávání údajů do informačního systému evidence 

obyvatel, přihlašování občanů k trvalému pobytu, vedení přihlašovacích lístků. 

- Příjem žádostí o vydání občanských průkazů, řízení o žádostech, vyhotovování a 

předávání občanských průkazů, správní řízení o žádostech, vyhotovování a předávání 

občanských průkazů, správní řízení a řešení přestupků na tomto úseku, vedení spisové 

dokumentace. 

- Příjem žádosti o vydání cestovních dokladů, řízení o žádostech, úroveň rozhodovací 

činnosti, správní řízení a řešení přestupků na tomto úseku, vedení spisové 

dokumentace. 

o Kontrolní zjištění na úseku občanských průkazů 

 Ve čtyřech případech nebyl ve výroku rozhodnutí konkrétně popsán 

skutek a čas jeho spáchání.  

o Kontrolní zjištění na úseku cestovních dokladů 

 Nebyly zjištěny žádné nedostatky 

o Kontrolní zjištění na úseku agendy evidence obyvatel 

 Ve dvou případech zrušení trvalého pobytu nebylo ustanovenému 

opatrovníkovi doručeno oznámení o zahájení správního řízení. 

V jednom případě nebyla dodržena lhůta pro vydání rozhodnutí. 

Nebyla uložena žádná nápravná opatření. 

 

 

 

 

 

 



***odbor životního prostředí 

Ve dnech 29. 7. 2014 – 14. 7. 2014 proběhla kontrola ze strany Ministerstva 

zemědělství. Kontrola byla provedena u obce s rozšířenou působností Ivančice. Při kontrole 

byl kontrolován objem finančních prostředků ve výši 99 820,- Kč bez DPH. Při kontrole bylo 

zjištěno, že celkové náklady na činnost Osnov lesního hospodářství (OLH) dle žádosti o 

proplacení jsou nižší než částka zjištěná při kontrole. Žádost byla způsobená k proplacení. 

Zároveň proběhla kontrola ORP Ivančice, kde byl kontrolován objem prostředků ve výši 

65 042,- Kč bez DPH. Vynaložené konečné náklady na zpracování OLH odpovídají 

smluvním ujednáním. 
 

***odbor regionálního rozvoje 

Dne 24. 4. 2014 byla provedena kontrola ze strany Krajského úřadu Jihomoravského  

kraje – 3 pracovníci. 

- Předmětem kontroly byl: 

 Výkon státní správy na úseku stavebního řádu 

o Při kontrole spisů byly zjištěny drobné nedostatky, např. u jednoho spisu 

chyběl souhlas vlastníků sousedního pozemku, chyběly údaje o odstupových 

vzdálenostech stavby, u dalšího spisu bylo nekonkrétní odůvodnění okruhu 

účastníků řízení. Ostatní spisy byly bez závad. 

 Výkon státní správy na úseku vyvlastňovacího řízení 

o Výkon státní správy na tomto úseku byl bez závad 

Nedostatky zjištěné při kontrole byly projednány s vedoucím stavebního úřadu s tím, aby se 

jich v dalších řízení stavební úřad vyvaroval. 
 

***odbor majetkoprávní  

V roce 2014 nebyla provedena žádná kontrola. 
 

***odbor sociálních věcí 

V roce 2014 nebyla provedena žádná kontrola. 
 

***krizové řízení 

V roce 2014 byla dne 21. 10. 2014 provedena kontrola ze strany Krajského úřadu 

Jihomoravského kraje – 3 pracovníci. 

- Předmětem kontroly bylo: 

 Výkon státní správy v přenesené působnosti dle zákona č. 240/2000Sb., 

o krizovém řízení 

 Výkon státní správy v přenesené působnosti dle zákona č. 241/2000 

Sb., o hospodářských opatřením pro krizové stavy 

 Výkon státní správy v přenesené působnosti dle zákona č. 222/1999 

Sb., o zajišťování obrany České republiky. 

o Při kontrole nebyly zjištěny nedostatky a nebyla stanovena žádná nápravná 

opatření. 
 

Dne 21. 10. 2014 byla provedena kontrola ze strany Hasičského záchranného sboru  

Jihomoravského kraje – 4 pracovníci. 

- Předmětem kontroly bylo dodržování křižovaného zákona a předpisů, vydaných k jeho 

provedení a.) ve správním obvodu obce z rozšířenou působností 

                       b.) ve městě Ivančice 

o Při kontrole nebyly zjištěny žádné nedostatky, nebyla uložena žádná nápravná 

opatření. 

 

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


