
Zpráva o kontrolách provedených na MěÚ Ivančice v roce 2017 

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 2017 provedly tyto kontrolní orgány na MěÚ Ivančice následující kontroly: 

 

*** město Ivančice 

 14. 12. 2016 proběhla kontrola ze strany Centra pro regionální rozvoj České republiky, 

oddělení pro Jihomoravský kraj. 

 Předmětem kontroly byla fyzická kontrola ex-post v období udržitelnosti – kontrola 

výstupů projektu, vedení složky projektu, publicita, originály účetních dokladů. 

o Stav zrealizovaného projektu odpovídá předložené dokumentaci, publicita 

projektu byla dodržena, indikátory projektu jsou naplněny. 

 

16. 1. 2017 proběhla kontrola ze strany Všeobecné zdravotní pojišťovny Brno-venkov. 

Kontrolu provedla 1 pracovnice. Předmětem kontroly byla kontrola plateb pojistného na 

veřejné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného. 

o Kontrolou nebyly zjištěny splatné závazky vůči VZP ČR, ani jiné evidenční 

nedostatky.  

 

25. 4. 2017 proběhla kontrola ze strany Moravského zemského archivu v Brně. 

Kontrolu provedly 2 pracovnice. Předmětem kontroly byly spisovny – ukládání, evidence, 

nahlížení, stavebnětechnické podmínky dle § 689 odst. 1 – 4 Archivního zákona. 

o Kontrolou byly zjištěny nedostatky v příručních spisovnách. Jediná centrální 

spisovna byla v pořádku.  

 

7. 9. 2017 proběhla kontrola ze strany Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na 

projektu „Místní akční plán ve vzdělávání v ORP Ivančice“. 

Kontrolu provedli 2 pracovníci. Předmětem kontroly bylo, zda je projekt realizován v souladu 

s příslušnými právními předpisy, efektivně a hospodárně, v souladu s Rozhodnutí o 

poskytnutí dotace, zda prokazuje dosažení stanovených výstupů a přispívá k plnění cílů 

programu. Vykázané výdaje zda jsou v souladu s příslušnými právními předpisy EU a ČR, je 

vedeno odděleně účetnictví, účetní záznamy jsou úplné, věrně zobrazující zdroje, stav a pohyb 

veřejných prostředků. 

o Veřejnosprávní kontrolou nebyly zjištěny nedostatky, k nimž by kontrolovaná 

osoba byla povinna přijmout opatření k jejich odstranění.  

 



27. 11. 2017 byla zahájena kontrola ze strany Krajského úřadu Jihomoravského kraje 

na úseku krizového řízení. Kontrola byla provedena 4 pracovníky.  

Předmětem kontroly byl výkon státní správy dle zákona 241/2000 Sb., o hospodářských 

opatřeních pro krizové stavy a výkon státní správy dle zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování 

obrany České republiky a zákona č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování. 

o Kontrolou nebyly zjištěny žádné nedostatky a nebyla uložena žádná nápravná 

opatření. 

 

28. 11. 2017 byla zahájena kontrola ze strany Hasičského záchranného sboru  

Jihomoravského kraje. Kontrola byla provedena 3 pracovníky.  

Předmětem kontroly bylo dodržování krizového zákona a předpisů vydaných k jeho 

provedení, zejména zajištění připravenosti správního obvodu obce s rozšířenou působností na 

řešení krizových situaci. 

o Kontrolou nebyly zjištěny žádné nedostatky a nebyla uložena žádná nápravná 

opatření. Město Ivančice, jako obec s rozšířenou působností plní úkoly 

uvedené v krizovém zákoně. 

 

***odbor vnitřních věcí 

 10. 10. 2017  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 regionálního rozvoje 

Dne 21. 2. 2017 byla provedena kontrola ze strany Krajského úřadu Jihomoravského  

kraje – 2 pracovníci. Předmětem kontroly byla: 

- Oblast editace dat v Registru územní identifikace, adres a nemovitostí upravená 

zákonem č. 111/2009 Sb. o základních registrech. 

o Nedostatky zjištěné při kontrole byly projednány s tím, aby se jich v dalších 

řízeních městský úřad vyvaroval. Nápravná opatření nebyla uložena. 
 

Dne 21. 2. 2017 byla provedena kontrola ze strany Krajského úřadu Jihomoravského  

kraje – 2 pracovníci. Předmětem kontroly byl: 

- Výkon státní správy  na úseku územního rozhodování a stavební ho řádu 

- Editace dat v Registru územní identifikace, adres a nemovitostí 

- Výkon státní správy na úseku vyvlastňovacího řízení 

- Žádosti o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.,  

- Zveřejňování dokumentů na úřední desce 

o Provedená kontrola z namátkově vybraných spisů zjistila, že výkon státní 

správy na kontrolovaném úseku je na dobré úrovni. Nápravná opatření nebylo 

třeba přijímat. 
 

Dne 1. 12. 2017 byla provedena kontrola ze strany Krajského úřadu Jihomoravského  

kraje – 3 pracovníci. Předmětem kontroly byl: 

- Výkon státní správy  na úseku územního  plánování 

o Nebyly zjištěny zásadní nedostatky, nebylo nutné přijímat žádná nápravná 

opatření. 



 

***odbor sociálních věcí 

Dne 28. 6. 2017 byla provedena kontrola ze strany Krajského úřadu Jihomoravského  

kraje – 1 pracovnice. Předmětem kontroly byla: 

- Prověření dodržování ustanovení § 6 odst. 8 zákona č. 273/2001 Sb., o právech 

příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů. 

o Nebyly zjištěny žádné nedostatky, nebylo nutné přijímat žádná nápravná 

opatření. 

 

***odbor životního prostředí 

Dne 5. 9. 2017 byla provedena kontrola ze strany Krajského úřadu Jihomoravského  

kraje – 2 pracovníci. Předmětem kontroly byl: 

- Výkon státní správy odboru životního prostředí na úseku ochrany přírody a krajiny 

o Nebyly zjištěny žádné nedostatky, nebylo nutné přijímat žádná nápravná 

opatření. 

 

Dne 5. 9. 2017 byla provedena kontrola ze strany Krajského úřadu Jihomoravského  

kraje – 2 pracovníci. Předmětem kontroly byl: 

- Výkon státní správy odboru životního prostředí na úseku vodního hospodářství 

o Nebyly zjištěny žádné nedostatky, nebylo nutné přijímat žádná nápravná 

opatření. 

 

Dne 5. 9. 2017 byla provedena kontrola ze strany Krajského úřadu Jihomoravského  

kraje – 2 pracovníci. Předmětem kontroly byl: 

- Výkon státní správy odboru životního prostředí na úseku ochrany ovzduší 

o Nebyly zjištěny žádné nedostatky, nebylo nutné přijímat žádná nápravná 

opatření. 

 

Dne 5. 9. 2017 byla provedena kontrola ze strany Krajského úřadu Jihomoravského  

kraje – 2 pracovníci. Předmětem kontroly byl: 

- Výkon státní správy odboru životního prostředí na úseku lesního hospodářství 

o Nebyly zjištěny žádné nedostatky, nebylo nutné přijímat žádná nápravná 

opatření. 

 

Dne 5. 9. 2017 byla provedena kontrola ze strany Krajského úřadu Jihomoravského  

kraje – 2 pracovníci. Předmětem kontroly byl: 

- Výkon státní správy odboru životního prostředí na úseku ochrany zemědělského 

půdního fondu 

o Nebyly zjištěny žádné nedostatky, nebylo nutné přijímat žádná nápravná 

opatření. 

 

Dne 5. 9. 2017 byla provedena kontrola ze strany Krajského úřadu Jihomoravského  

kraje – 2 pracovníci. Předmětem kontroly byl: 

- Výkon státní správy odboru životního prostředí na úseku odpadového hospodářství 

o Nebyly zjištěny žádné nedostatky, nebylo nutné přijímat žádná nápravná 

opatření. 

 

 

 

 

 

 



 

Dne 5. 9. 2017 byla provedena kontrola ze strany Krajského úřadu Jihomoravského  

kraje – 2 pracovníci. Předmětem kontroly byl: 

- Výkon státní správy odboru životního prostředí na úseku správních deliktů a přestupků 

a poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o zákona č. 

123/1998 Sb., v přenesené působnosti. 

o Nebyly zjištěny žádné nedostatky, nebylo nutné přijímat žádná nápravná 

opatření. 

 

Dne 5. 9. 2017 byla provedena kontrola ze strany Krajského úřadu Jihomoravského  

kraje – 2 pracovníci. Předmětem kontroly byl: 

- Výkon státní správy odboru životního prostředí na úseku myslivosti 

o Nebyly zjištěny žádné nedostatky, nebylo nutné přijímat žádná nápravná 

opatření. 

 

Dne 5. 9. 2017 byla provedena kontrola ze strany Krajského úřadu Jihomoravského  

kraje – 2 pracovníci. Předmětem kontroly byl: 

- Výkon státní správy odboru životního prostředí na úseku rybářství 

o Nebyly zjištěny žádné nedostatky, nebylo nutné přijímat žádná nápravná 

opatření. 

 

***odbor správních činností 

Dne 15. 8. 2018 byla provedena kontrola ze strany Krajského úřadu Jihomoravského  

kraje – 4 pracovníci. Předmětem kontroly byl výkon přenesené působnosti: 

- v oblasti přestupků podle § 23 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích 

- v oblasti přestupků a jiných správních deliktů podle zákona č. 361/2000 Sb. o provozu 

na pozemních komunikacích 

- o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých 

souvisejících předpisů 

- agendy řidičských oprávnění  

- agendy podle zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné 

způsobilosti  k řízení motorových vozidel 

- agendy poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím 

o Nedostatky zjištěné při kontrole byly projednány s tím, aby se jich v dalších 

řízeních městský úřad vyvaroval. Nápravná opatření nebyla uložena. 

 

Dne 12. 9. 2017 byla provedena kontrola ze strany Krajského úřadu Jihomoravského  

kraje – 2 pracovnice. Předmětem kontroly byla kontrola: 

- Stavu plnění a úkolů na úseku evidence obyvatel, vedení informačního systému 

evidence obyvatel 

- Příjem žádostí o vydání občanských průkazů, řízení o žádostech 

- Příjem žádostí o vydání cestovních dokladů, řízení o žádostech 

- Poskytování informací podle zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k 

informacím 

o Nedostatky zjištěné při kontrole byly projednány s tím, aby se jich v dalších 

řízeních městský úřad vyvaroval. Nápravná opatření nebyla uložena. 

 

 

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


