
Zpráva o kontrolách provedených na MěÚ Ivančice v roce 2021na 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 2021 provedly tyto kontrolní orgány na MěÚ Ivančice následující kontroly:

*** město Ivančice
Dne 18. 5. 2021 proběhla kontrola ze strany Krajského úřadu Jihomoravského kraje uorganizační složky Pečovatelská služba Ivančice. Předmětem kontroly bylo prověřeníuskutečňovaných operací při hospodaření s veřejnými prostředky při realizaci registrovanéslužby Pečovatelská služba a Denní stacionář v rámci řízení o přiznání finanční podpory JmKpro rok 2020.o Kontrola proběhala bez závad. Opatření k nápravě nebyla stanovena.
Dne 9. 8. 2021 proběhla kontrola ze strany Krajského úřadu Jihomoravského kraje uorganizační složky Pečovatelská služba Ivančice. Předmětem kontroly bylo plnění podmínekstanovených pro registraci poskytovatelů sociálních služeb na základě ustanovení §§ 79 a 80zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.o Kontrola proběhala bez závad. Opatření k nápravě nebyla stanovena.
Dne 5. 10. 2021 byla zahájena kontrola ze strany Krajského úřadu Jihomoravskéhokraje. Předmětem kontroly byl:- Výkon státní správy v přenesené působnosti dle zákona č. 241/2000 o hospodářskýchopatřeních pro krizové stavy a zákona č. 189/1999 Sb., o nouzových zásobách ropy, o
řešení stavů ropné nouze.- Výkon státní správy v přenesené působnosti dle zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťováníobrany České republiky a zákona č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejímzajišťování (branný zákon).o Kontrola proběhala bez závad. Opatření k nápravě nebyla stanovena.
Dne 6. 10. 2021 byla zahájena kontrola ze strany Hasičského záchranného sboruJihomoravského kraje. Předmětem kontroly bylo dodržování krizového zákona a předpisů,vydaných k jeho provedení, zejména zajištění připravenosti správního obvodu obces rozšířenou působností na řešení krizových situací.o Kontrola proběhala bez závad. Opatření k nápravě nebyla stanovena.
Dne 1. 11. 2021 proběhla kontrola ze strany Centra pro regionální rozvoj České



Republiky – 2 pracovnice. Předmětem kontroly byla kontrola výstupů projektu „Zvýšeníkvality výuky v Základní škole Řeznovice“ a dodržování povinností příjemce do tace v době1. roku udržitelnosti projektu, vyplývajících z Rozhodnutí o poskytnutí dotace v rámci 46.výzvy. o Kontrolou dokumentace doložené ke Zprávě o zajištění udržitelnostiprojektu došlo v mezidobí 29. 11. 2019 – 11. 3. 2020 a 1. 9. 2020 – 13. 10.2020 k neplnění účelu projektu. Ověřením údajů v ZoU č. 1 bylo zjištěno, ženebyl dodržen bod 1, podmínky 9, části III Podmínek Rozhodnutí o poskytnutídotace. Kontrolní skupina vyčíslila finanční korekci v celkové výši 176 418,56Kč, z toho podíl dotace činí 158 776,70 Kč.
Město proti kontrolním zjištěním podalo námitky. Do konce roku 2021 o nich nebylorozhodnuto.
***odbor vnitřních věcíDne 1. 6. 2021 byla zahájena kontrola ze strany Krajského úřadu Jihomoravskéhokraje – 2 pracovnice. Předmětem kontroly byla:- kontrola výkonu přenesené působnosti na úseku matrik, užívání a změny jména apříjmení u obecního úřadu s rozšířenou působností, včetně kontroly agendyposkytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupuk informacím.- kontrola výkonu agendy vidimace a legalizace, včetně kontroly agendy poskytováníinformací dle zákona č. 103/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.o Kontrolou nebyly zjištěny žádné nedostatky a nebylo tedy třeba ukládat žádnánápravná opatření.
*** odbor správních činnostíDne 10. 6. 2021 byla zahájena kontrola Krajským úřadem Jihomoravského kraje – 2pracovnice.Předmětem kontroly bylo:- Prověření současného stavu plnění úkolů na úseku evidence obyvatel, vedeníinformačního systému evidence obyvatel, poskytování údajů z informačního systémuevidence obyvatel, zpracování a předávání údajů do informačního systému evidenceobyvatel, přihlašování občanů k trvalému pobytu, vedení přihlašovacích lístkůk trvalému pobytu.o Na úseku evidence obyvatel nejsou průběžně řešeny reklamace nesprávných údajův AISEO, u rušení trvalého pobytu nebylo dostatečně odůvodněno splněnípodmínky zániku užívacího práva. Nápravná opatření nebyla uložena.

- Příjem žádostí o vydání občanských průkazů, řízení o žádostech, vyhotovování apředávání občanských průkazů, správní řízení a řešení přestupků na tomto úseku,vedení spisové dokumentaceo Na úseku občanských průkazů při ukládání pokut příkazem není dostatečněpopsáno místo a čas spáchání skutku. Nápravná opatření nebyla uložena.
- Příjem žádostí o vydání cestovních dokladů, řízení o žádostech, úroveň rozhodovací

činnosti, správní řízení a řešení přestupků na tomto úseku, vedení spisovédokumentace.o Na úseku cestovních dokladů při ukládání pokut příkazem není dostatečněpopsáno místo a čas spáchání skutku. Nápravná opatření nebyla uložena.



- Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupuk informacím.o V kontrolovaném období nebyla přijata žádná žádost.
*** odbor sociálních věcíDne 2. 9. 2021 byla zahájena kontrola ze strany Krajského úřadu Jihomoravskéhokraje – 2 pracovnice. Předmětem kontroly byl výkon státní správy na úseku agendy veřejnéhoopatrovnictví dle ust. § 457 až 488 zákona č. 89/2012, občanský zákoník, dále vedení spisovédokumentace dle ust. § 17 správního řádu, způsob uložení financí opatrovance a poskytováníinformací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.o Kontrolou nebyla zjištěna žádná závažná pochybení a nebyla uložena žádnánápravná opatření.
*** obecní živnostenský úřadDne 25. 11. 2021 Byla zahájena kontrola ze strany Krajského úřadu Jihomoravskéhokraje – 2 pracovníci. Předmětem kontroly byla:- Kontrola výkonu státní správy na úseku podnikání v zemědělství s následujícímzaměřením na:

 Postup obce s rozšířenou působností při vydávání osvědčení o zápisu doevidence zemědělského podnikatele.
 Postup v rámci navazujících správních úkonů
 Postup ve vedených správních řízeních
 Postup při výkonu kontroly a dozoru v rámci dodržování povinnostívyplývajících ze zákona č. 252/1997 Sb. o zemědělství.
 Postup při výkonu agendy poskytování informací dle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístup k informacím.o Kontrolou nebyly zjištěny žádné nedostatky. Nápravná opatření nebylauložena

V Ivančicích dne 7. 2. 2022Zprávu zpracovala: Ing. Ivana Krejčová, oddělení kontroly MěÚ Ivančice


