
Zpráva o kontrolách provedených na MěÚ Ivančice v roce 2016 

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 Úřad 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 2016 provedly tyto kontrolní orgány na MěÚ Ivančice následující kontroly: 

 

*** město Ivančice 

 15. 3. 2016 proběhla kontrola na organizační složce města Ivančice – Pečovatelské 

službě. Kontrolu provedl Krajský úřad Jihomoravského kraje – 2 pracovníci. 

 Předmětem kontroly bylo prověření uskutečňovaných operací při hospodaření 

s veřejnými prostředky při realizaci činnosti – registrovaná služba Pečovatelská služba, Denní 

stacionáře v rámci dotačního řízení Jihomoravského kraje pro rok 2015 v rámci podpory 

poskytování sociálních služeb. 

o Při kontrole nebylo zjištěno žádné pochybení a nebylo nutné uložit žádné 

opatření k nápravě. 

 

***odbor vnitřních věcí 

 21. 10. 2016  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. 

 

***obecní živnostenský úřad 

 Dne 4. 3. 2016 byla zahájena kontrola ze strany Krajského úřadu Jihomoravského 

kraje – 4 pracovníci. Předmětem kontroly bylo: 

- Výkon státní správy na úseku živnostenského podnikání   

o Proti kontrolní činnosti OŽÚ nebyly vzneseny žádné námitky stejně jako proti  

správním řízením, která byla na obecním živnostenském úřadě vedena. 



Pochybení nebyly zjištěny ani v případě namátkově vybraných podání. Žádná 

opatření k nápravě nebyla uložena. 
 

***odbor regionálního rozvoje 

Dne 14. 6. 2016 byla provedena kontrola ze strany Krajského úřadu Jihomoravského  

kraje – 2 pracovníci. Předmětem kontroly byl: 

- Výkon státní správy na úseku památkové péče 

o Při kontrole nebyla zjištěna žádná pochybení. Nápravná opatření ne bylo nutné 

přijmout. 
 

 

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


