Městský úřad Velká Bíteš

Masarykovo náměstí 87, 595 01 Velká Bíteš
Informace o výsledcích kontrol provedených v roce 2017
dle § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)

Odbor finanční MěÚ
1. Veřejnosprávní kontroly příjemců dotací z rozpočtu města:
Jednalo se převážně o kontrolu dodržení účelovosti a časovosti použití poskytnutých
prostředků, včetně dodržení ostatních podmínek stanovených smlouvou o poskytnutí dotace,
nebo rozhodnutím příslušného orgánu.
Právní rámec: zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve
znění pozdějších předpisů.
Kontroly byly provedeny na základě předložených vyúčtování příjemci dotací – především
kontrola kopií dokladů, ze kterých byla zřejmá částka a účel vynaložených prostředků a jejich
úhrada.
Počet provedených kontrol: 34
Kontrolní zjištění: bez závad
Uložená opatření k nápravě: nebyla žádná.
2. Veřejnosprávní kontroly u příspěvkových organizací zřízených městem:
Proběhly kontroly hospodaření s veřejnými prostředky, správnosti vedení účetnictví,
dodržování právních předpisů a nastavení systému vnitřní kontroly v těchto organizacích
města za měsíce 1-9/2017 a závěr roku 2016. Byla také prověřena realizace doporučení
z minulých kontrol. Kontroly proběhly na místě v jednotlivých organizacích na základě
rozhodnutí Rady města Velká Bíteš ze dne 25. 9. 2017.
Právní rámec: zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve
znění pozdějších předpisů, zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve
znění pozdějších předpisů, zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších
předpisů, včetně další související legislativy a metodických doporučení nadřízených orgánů.
Počet provedených kontrol: 8
Kontrolní zjištění: nebyla zjištěna závažnější pochybení, doporučení byla spíše metodického
charakteru.
Uložená opatření k nápravě: nebyla žádná.
Vypracovala: Bc. Věra Pokorná, vedoucí odboru finančního
Odbor výstavby a životního prostředí MěÚ

1. Kontrola dodržování ustanovení zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,
ve znění pozdějších předpisů:
Zaměření kontrol:
- oprávnění k podání žádostí na kácení dřevin
- kontrola provedené náhradní výsadby
Počet kontrol: 5
Kontrolované osoby: fyzické osoby 2
právnické osoby 3
Kontrolní zjištění: neoznámení provedení uložené náhradní výsadby správnímu orgánu
Uložená opatření: nebyla

2. Kontrola, zda jiný než obytný prostor nebo stavba pro individuální či rodinnou
rekreaci splňuje požadavky uvedené v zákoně č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné
nouzi, ve znění pozdějších předpisů:
Počet kontrol: 0
V roce 2017 nebyla podána žádná žádost orgánu pomoci v hmotné nouzi o provedení
kontroly.

3. Kontrola dodržování ustanovení zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění
pozdějších předpisů:
Počet kontrol: 0
V roce 2017 správní orgán neobdržel žádný podnět pro kontrolu dle § 80 zákona o
odpadech.
4. Výkon státního dozoru podle ustanovení zákona č. 13/1997Sb., o pozemních
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů:
Předmět kontrol – dodržování ustanovení uvedeného zákona na místních komunikacích (§
25 - zvláštní užívání komunikace).
Počet kontrol: 5
Kontrolní zjištění: bez závad
Uložená opatření: nebyla
Vypracoval: Ing. Ladislav Homola, vedoucí odboru výstavby a životního prostředí
Ve Velké Bíteši: 29. 1. 2018
JUDr. Radka Klímová, tajemnice

