
Zpráva o kontrolách provedených na MěÚ Ivančice v roce 2015 

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 a další; kontrolu agend státní správy vykonávaných v přenesené působnosti 

provádí nadřízený orgán Krajský úřad Jihomoravského kraje případně příslušná ministerstva. 

 

 V roce 2015 provedly tyto kontrolní orgány na MěÚ Ivančice následující kontroly: 

 

***město Ivančice 

 Dne 2. 7. 2015 byla provedena kontrola ze strany Krajského úřadu Jihomoravského 

kraje – 2 pracovnice. Předmětem kontroly byla činnost Komise k projednávání přestupků. 

o Při kontrole byly zjištěny drobné nedostatky, které byly na místě 

projednány. Nápravná opatření nebyla uložena. 

 

Dne 6. 11. 2015 proběhla metodická návštěva pracovníků Moravské zemské knihovny  

– 2 pracovníci. Účelem návštěvy bylo seznámení s činností knihovny, rekapitulace 

doporučení z předchozí metodické návštěvy. 

o Výsledkem této návštěvy bylo doporučení rozšíření otevírací doby pro 

občany vzhledem k počtu čtenářů. 

 

***odbor vnitřních věcí 

 29. 1. 2015 byla provedena kontrola ze strany Všeobecné zdravotní pojišťovny České 

republiky. Zpráva  čj. K2015/143.  Předmětem kontroly bylo: 

- kontrola pojištěnců dle skutečného stavu – oznamovací povinnost 

- stanovení vyměřovacího základu pro odvod 13,5 % 

- dodržování splatnosti při odvodech na VZP ČR 

- dodržování povinnosti zaslat VZP ČR kopii záznamu o pracovním úrazu 

- používání předepsaných tiskopisů 

o Při kontrole bylo zjištěno, že ne vždy byla dodržena splatnost při odvodech 

pojistného. Bylo vyměřeno penále ve výši 461,- Kč. Následně bylo toto 

penále prominuto 

 

19. 3. 2015 byla provedena kontrola ze strany Okresní správy sociálního pojištění 

Brno-venkov. Protokol čj. 382/15/773. Předmětem kontroly bylo: 

- plnění povinností v nemocenském pojištění 

- plnění povinností v oblasti pojistného 

- plnění povinnosti v důchodovém pojištění 



- vedení stanovené evidence pro účely důchodového pojištění 

- vedení a předkládání ELDP 

- dokladování žádosti o důchod 

- zaměstnávání poživatelů důchodu 

o Při kontrole nebyly zjištěny žádné nedostatky 

 

30. 9. 2015  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 19. 11. 2015 byla provedena kontrola ze strany Moravského zemského archivu  

v Brně, Státní okresní archiv Brno-venkov se sídlem v Rajhradě – 2 pracovníci. 

Předmětem kontroly byl: Spisový a skartační řád. 

o   Spisový řád, který město v době kontroly předložil, nebyl v souladu  

       s vyhláškou 259/2012 Sb.. Tento nedostatek byl napraven a k 13. 1. 2016 byla    

       schválena nová směrnice..   

 

***obecní živnostenský úřad 

 Dne 23. 11. 2015 byla provedena kontrola ze strany Krajského úřadu Jihomoravského 

kraje – 2pracovníci. Předmětem kontroly bylo: 

- Výkon státní správy na úseku podnikání v zemědělství 

o Při vyřizování kontrolovaných podání, stejně jako při dalších činnostech 

souvisejících s agendou podnikání v zemědělství bylo posupováno v souladu 

se zákonem. Opatření k nápravě nebyla uložena. 

 

*** odbor správních činností 

Dne 16. 6. 2015 byla provedena kontrola ze strany Krajského úřadu Jihomoravského 

kraje – 2 pracovníci. Protokol čj. JMK 75915/2015. Předmětem kontroly bylo: 

- Výkon působnosti speciálního stavebního úřadu ve věcech silnic II. a III. třídy, 

místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací a působnosti 

silničního správního úřadu ve věcech silnic s výjimkou věcí, o kterých rozhoduje 

Ministerstvo dopravy nebo orgán kraje. 

- Výkon působnosti správního orgánu ve věcech stanovení místní a přechodné úpravy 

provozu na silnicích II. a III. třídy a na místních komunikacích. 

o Při kontrole nebyly shledány takové zásadní nepřesnosti, které by byly 

důvodem k realizaci mimořádných opravných prostředků. Nápravná opatření 

nebyla uložena. 

 

Dne 24. 11. 2015 byla provedena kontrola ze strany Krajského úřadu Jihomoravského 

kraje – 5 pracovníků. Protokol čj. JMK 149162/2015/2015. Předmětem kontroly bylo: 

- Kontrola agend dopravních přestupků a ostatních řízení  

o Celková úroveň výkonu agendy přestupků je na velmi dobré úrovni. Nápravná 

opatření nebyla uložena. 



- Kontrola oblasti výkonu přenesené působnosti podle zákona o získávání a 

zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel 

o Úroveň na úseku autoškol se zvýšila. Nápravná opatření nebyla uložena. 

- Kontrola činnosti na úseku registru vozidel  

o Kontrolou nebyly zjištěny žádné nedostatky. Nápravná opatření nebyla 

uložena. 

- Kontrola agend dopravních přestupků a ostatních řízení  

o Celková úroveň výkonu agendy přestupků je na velmi dobré úrovni. Nápravná 

opatření nebyla uložena. 

- Výkon státní správy na úseku taxislužby 

o správní agenda je vedena v souladu se zákonem. Drobné nedostatky byly 

projednány s vedoucím odboru. Nápravná opatření nebyla uložena. 

 

***odbor životního prostředí 

Dne 2. 2. 2015 byla provedena kontrola ze strany Krajského úřadu Jihomoravského 

kraje. Kontroly se zúčastnilo 10 pracovníků. Protokol čj. JMK 5721/2015/OŽP. Předmětem 

kontroly byl: 

- Výkon státní správy na úseku správních deliktů a přestupků   

o Kontrolou bylo zjištěno, že výkon státní správy je na dobré úrovni. Při kontrole 

byla zjištěna některá pochybení a formální nedostatky, které však nezakládají 

nezákonnost rozhodnutí. Nebyla uložena žádná nápravná opatření. 

- Výkon státní správy na úseku vodního hospodářství 

o Průběh řízení a spisový materiál byl shledán bez vážných závad. Nebylo 

zapotřebí přijmout žádná nápravná opatření. 

- Výkon státní správy na úseku odpadového hospodářství 

o Správní řízení byla vedena v souladu s platnou legislativou. Nápravná opatření 

nebyla uložena. 

- Výkon státní správy na úseku ochrany přírody a krajiny 

o Správní řízení byla vedena v souladu s platnou legislativou. Nápravná opatření 

nebyla uložena. 

- Výkon státní správy na úseku ochrany ovzduší 

o Při kontrole nebyly zjištěny žádné nedostatky a řízení byla vedena v souladu se 

zákonem. Nápravná opatření nebyla uložena. 

- Výkon státní správy na úseku ochrany zemědělského půdního fondu 

o Při kontrole nebyly zjištěny žádné nedostatky a řízení byla vedena v souladu se 

zákonem. Nápravná opatření nebyla uložena. 

- Výkon státní správy na úseku rybářství 

o Při kontrole nebyly zjištěny žádné nedostatky a řízení byla vedena v souladu se 

zákonem. Nápravná opatření nebyla uložena. 

- Výkon státní správy na úseku myslivosti 

o Při kontrole nebyly zjištěny žádné nedostatky a řízení byla vedena v souladu se 

zákonem. Nápravná opatření nebyla uložena. 

- Výkon státní správy na úseku lesního hospodářství 

o Při kontrole nebyly zjištěny žádné nedostatky a řízení byla vedena v souladu se 

zákonem. Nápravná opatření nebyla uložena. 
 

***odbor regionálního rozvoje 

Dne 2. 12. 2015 byla provedena kontrola ze strany Krajského úřadu Jihomoravského  

kraje – 3 pracovníci. Předmětem kontroly byl: 

- Výkon státní správy na úseku územního plánování 



o Při kontrole pořizování územně plánovací dokumentace byl konstatován dobrý 

výsledek. Nápravná opatření ne bylo nutné přijmout. 
 

***odbor investic, správy majetku a právní  

Dne 31. 7. 2015 byla provedena kontrola ČR - Státní energetickou inspekcí – 2 

pracovníci. Protokol čj. 062101815. Předmětem kontroly bylo dodržován í ustanovení § 7a 

odst. 1 zákona č. 406/2000 Sb.  

o Při kontrole bylo zjištěno a prokázáno, že město Ivančice, jako vlastník a 

uživatel kontrolovaných objektů, zajistilo zpracování průkazů energetické 

náročnosti budov a zároveň zajistilo jejich umístění ve vstupních prostorách 

kontrolovaných budov v souladu s prováděcím předpisem. 
 

***odbor sociálních věcí 

Dne 13. 5. 2015 byla provedena kontrola ze strany Krajského úřadu Jihomoravského 

kraje – 2 pracovnice. Předmětem kontroly byla: 

- Agenda evidence výdeje receptů a žádanek s modrým pruhem 

o Kontrolní zjištění – evidence výdeje, náležitosti tiskopisů a skladování receptů 

a žádanek s modrým pruhem je v souladu se zákonem. Nápravná opatření 

nebyla stanovena 

- Agenda vrácených a znehodnocených receptů a žádanek s modrým pruhem 

o Kontrolní zjištění – V oblasti agendy vrácených a znehodnocených receptů a 

žádanek je odpovědný pracovník odborně informován. Nápravná opatření 

nebyla stanovena. 

- Agenda přestupků 

o Kontrolní zjištění – v kontrolovaných spisech nebyly shledány závady, 

přestupkové řízení proběhlo v souladu se zákonem. Nápravná opatření nebyla 

stanovena. 

 

Dne 19. 5. 2015  byla provedena kontrola výkonu státní správy na úseku koordinace  

poskytování sociálních služeb a poskytování odborného sociálního poradenství osobám 

ohroženým sociálním vyloučením. 

o Kontrolní zjištění – poskytování odborného sociálního poradenství je 

v souladu s platnými právními předpisy. Nápravná opatření nebyla uložena. 

 

Dne 17. 6. 2015 byla provedena kontrola ze strany Krajského úřadu Jihomoravského  

kraje – 2 pracovnice. Předmětem kontroly byl: 

- Výkon přenesené působnosti v oblasti sociální práce vykonávané podle zákona o 

sociálních službách.  

- Kontrola agendy ustanovení zvláštního příjemce dávek důchodového pojištění 

o Při kontrole výkonu sociálních práce nebyly zjištěny žádné nedostatky a 

nebylo zjištěno porušení platných právních předpisů. Opatření k nápravě 

nebyla uložena. 

 

Dne 25. 11. 2015 byla provedena kontrola ze strany Krajského úřadu Jihomoravského  

kraje – 4 pracovníci. Předmětem kontroly byl: 

- Výkon sociálně právní ochrany dětí 

o V rámci výkonu agendy nebyly zjištěny žádné nedostatky a pochybení. Nebylo 

zjištěno ani porušení platných právních předpisů. Nebyla uložena žádná 

nápravná opatření. 
 

 

 



***odbor plánovací a finanční 

 Dne 23. 9. 2015 byla provedena kontrola ze strany Krajského úřadu Jihomoravského 

kraje – 2 pracovníci. Předmětem kontroly bylo: 

- Kontrola činnosti správce daně resp. poplatku v oblasti místních poplatků dle zákona o 

místních poplatcích. 

Místní poplatek ze psů 

o Kontrolní zjištění bez závad 

Místní poplatek za užívání veřejného prostranství 

o Kontrolní zjištění bez závad 

Místní poplatek z ubytovací kapacity 

o Kontrolní zjištění bez závad 

Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 

využívání a odstraňování komunálních odpadů 

o Kontrolní zjištění bez závad 

Místní poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 

o Kontrolní zjištění – tento místní poplatek nebyl od roku 2013 využíván pro 

absenci jeho poplatníků. 

Místní poplatek za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a 

částí měst 

o Kontrolní zjištění bez závad 

Výherní hrací přístroje 

o Kontrolní zjištění bez závad 

 

 

 

 

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


