
Zpráva o kontrolách provedených na MěÚ Ivančice v roce 2018na úseku státní správy a v oblasti nakládání s veřejnými prostředky
Město Ivančice spravuje své záležitosti v samostatné působnosti. Státní správuvykonává v přenesené působnosti.
Kontroly činností v samostatné působnosti jsou prováděny jednak kontrolnímvýborem zastupitelstva, jednak oddělením kontroly Městského úřadu Ivančice. Kontrolu

řádného, úplného a průkazného vedení účetnictví provádí nezávislý auditor.
Kontrolu nakládání s veřejnými finančními prostředky vykonává Ministerstvovnitra, Úřad regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, Krajský úřad Jihomoravskéhokraje případně Finanční ředitelství Brno nebo Finanční úřad Brno-venkov, zdravotnípojišťovny, Okresní správa sociálního zabezpečení Brno-venkov a Úřad práce Českérepubliky a další; kontrolu agend státní správy vykonávaných v přenesené působnostiprovádí nadřízený orgán Krajský úřad Jihomoravského kraje případně příslušná ministerstva.
V roce 2018 provedly tyto kontrolní orgány na MěÚ Ivančice následující kontroly:

*** město Ivančice9. 4. 2018 proběhla kontrola ze strany Krajského úřadu JmK – 3 pracovnice.Předmětem kontroly byla kontrola činnosti Komise pro projednávání přestupků včetněkontroly agendy poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupuk informacím.o Kontrolou nebyly zjištěny žádné nedostatky a nebyla uložena žádná nápravnáopatření.

21. 2. 2018 proběhla kontrola ze strany Okresní správy sociálního zabezpečení Brno-venkov – 1 pracovnicePředmětem kontroly bylo:- Plnění povinností v nemocenském pojištěnío Kontrolou nebyly zjištěny žádné nedostatky.- Plnění povinností v oblasti pojistnéhoo Kontrolou nebyly zjištěny žádné nedostatky.- Plnění povinností v důchodovém pojištěnío Kontrolou nebyly zjištěny žádné nedostatky.

4. 12. 2018 proběhla kontrola ze strany Krajského úřadu JmK – Odbor správní aKrajský živnostenský úřad – 2 pracovnice.Předmětem kontroly byla Veřejnoprávní kontrola – prověření uskutečňovanýchoperací při hospodaření s veřejnými prostředky při realizaci činnosti Města Ivančice,registrované služby Pečovatelská služba a Denní stacionář v rámci řízení o přiznání finančnípodpory JmK pro rok 2017..o Kontrolou bylo zjištěno, že organizace čerpá prostředky z finanční podporyv souladu s podmínkami pro její čerpání. Kontrolní orgán uložil organizacipovinnost doplnit pracovní smlouvy o dodatek, ve kterém bude uvedenorozdělení úvazků zaměstnanců mezi Pečovatelskou službou a Dennímstacionářem. Termín předložení do dvou měsíců ode dne ukončení kontroly



***odbor vnitřních věcí3. 10. 2018  byla provedena Krajským úřadem Jihomoravského kraje – 2 pracovnice -kontrola na úseku matrikypředmětem 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 rozšířenoupůsobností- výkonu agendy vidimace a legalizaceo Při kontrole nebylo zjištěno žádné pochybení a nebylo nutné uložit žádnéopatření k nápravě.
***odbor sociálních věcíDne 20. 4. 2018 byla provedena kontrola ze strany Krajského úřadu Jihomoravskéhokraje – 2 pracovnice. Předmětem kontroly byla:- Agenda evidence výdeje receptů a žádanek s modrým pruhem podle zákona onávykových látkácho Nebyly zjištěny žádné nedostatky, nebylo nutné přijímat žádná nápravnáopatření.- Agenda vrácených a znehodnocených receptů a žádanek s modrým pruhemo Nebyly zjištěny žádné nedostatky, nebylo nutné přijímat žádná nápravnáopatření.- Spisová agenda přestupků podle zákona o přestupcích a podle odpovědnosti zapřestupkyo Nebyly zjištěny žádné nedostatky, nebylo nutné přijímat žádná nápravnáopatření.- Agenda správního řízení dle zákona o opatřeních k ochraně před škodami působenýmitabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkamio Tato agenda nebyla ve sledovaném období vykonávána.

Dne 16. 10. 2018 byla provedena kontrola ze strany Úřadu práce České republiky –Krajské pobočky v Brně – 3 pracovnice. Předmětem kontroly bylo čerpání státního příspěvkuna výkon pěstounské péče podle zákona o sociálně právní ochraně dětí.o Nebyly zjištěny žádné nedostatky, nebylo nutné přijímat žádná nápravnáopatření.
Dne 18. 10. 2018 byla provedena kontrola ze strany Krajského úřadu Jihomoravskéhokraje – 2 pracovnice. Předmětem kontroly byla koordinace poskytování sociálních služeb aodborného sociálního poradenství osobám ohroženým sociálním vyloučením ale zákona osociálních službách.o  Nebyly zjištěny žádné nedostatky, nebylo nutné přijímat žádná nápravnáopatření.Dne 4. 12. 2018 proběhla ze strany Krajského úřadu JmK, odboru sociálních věcímetodická dohlídka – 1 pracovnice. Předmětem byl výkon státní správy na úseku veřejnéhoopatrovnictví.o Nebyly zjištěny žádné nedostatky.



***obecní živnostenský úřadDne 23. 11. 2018 byla provedena kontrola ze strany Krajského úřadu JihomoravskéhoKraje, odboru správního a Krajského živnostenského úřadu – 2 pracovníci. Předmětemkontroly byl:- Výkon státní správy na úseku podnikání v zemědělství s následujícím zaměřením:
· Postup ORP při vydávání osvědčení o zápisu do evidencezemědělského podnikatele
· Postup v rámci navazujících správních úkonů
· Postup ve vedených správních řízeních
· Postup při výkonu kontroly a dozoru v rámci dodržovánípovinností vyplývajících ze zákona o zemědělství
· Postup při výkonu agendy poskytování informací dle zákona osvobodném přístupu k informacím.o Nebyly zjištěny žádné nedostatky, nebylo nutné přijímat žádná nápravnáopatření.

***odbor plánovací a finančníDne 27. 8. 2018 byla provedena kontrola ze strany Krajského úřadu JihomoravskéhoKraje, odboru správního a Krajského živnostenského úřadu – 2 pracovníci. Předmětemkontroly byla:- Kontrola činnost správce daně v oblasti místních poplatků- Místní poplatek ze psůo Nebyly vyhotovovány platební výměry do spisu v případě úhrady poplatku podatu splatnosti- Místní poplatek za užívání veřejného prostranstvío Správa poplatků bez závad- Místní poplatek z ubytovací kapacityo Nebyly vyhotovovány platební výměry do spisu v případě úhrady poplatku podatu splatnosti- Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadůo Nebyly vyhotovovány platební výměry do spisu v případě úhrady poplatku podatu splatnosti a v platebních výměrech není dostatečně odůvodněna výševyměřeného zvýšení poplatku- Místní poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyto Tento poplatek nebyl od roku 2013 využíván pro absenci jeho poplatníků- Místní poplatek za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem dovybraných míst a částí městao Tento poplatek nebyl využíván pro absenci jeho poplatníků- Výherní hrací přístroje a hazardní hryo Bez závad

***odbor správních činnostíDne 19. 12. 2018 byla provedena kontrola ze strany Krajského úřadu JihomoravskéhoKraje, odboru dopravy – 3 pracovníci. Předmětem kontroly byl výkon přenesené působnosti:



- Agenda podle zákona 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemníchkomunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škoduzpůsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů.o Při kontrole byla zjištěna pochybení, která vedla k přijetí opatření. V případechregistrace vozidel, u nichž v době registrace nebyla schválená technickázpůsobilost, nepokračovat v těchto úkonech. Registrační úkony prováděné nazákladě zplnomocnění provádět pouze na základě plných mocí, které obsahujíveškeré obsahové a formální náležitosti.
Zprávu zpracovala: Ing. Ivana Krejčová, oddělení kontroly MěÚ Ivančice


