
Městský úřad Velká Bíteš 
Masarykovo náměstí 87, 595 01 Velká Bíteš 

 

 
Informace o výsledcích kontrol provedených v roce 2022 

dle § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů 

 

 
I. 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: 17 
Kontrolní zjištění: bez závad 
Uložená opatření k nápravě: nebyla  
 
2. Veřejnosprávní kontroly u příspěvkových organizací zřízených městem: 
Proběhly kontroly hospodaření s veřejnými prostředky, správnosti vedení účetnictví a plnění 
rozpočtu roku 2022 za měsíce 1-9/2022 a přípravy rozpočtu na rok 2023 a střednědobého 
výhledu rozpočtu na roky 2024, 2025. Kontroly proběhly ze zaslaných podkladů 
od jednotlivých organizací na základě rozhodnutí Rady města Velká Bíteš ze dne 
29. 8. 2022. 
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 

 
Vypracovala: Bc. Věra Pokorná, vedoucí odboru finančního 
 
II. 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: 
- kontrola osob, zda provádějí kácení stromů na základě pravomocného povolení ke kácení 

a zda je kácení prováděno v období vegetačního klidu 
- kontrola provedení uložené náhradní výsadby 
Počet provedených kontrol: 4    
Kontrolní zjištění: bez závad 
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 provedených kontrol:  0 
V roce 2022 nebyla podána žádná žádost orgánu pomoci v hmotné nouzi o provedení 
kontroly. 
 
3. Kontrola dodržování ustanovení zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění 
pozdějších předpisů:   
Zaměření kontrol: dle § 147 zákona o odpadech kontrola skutečnosti, zda právnické osoby 
a podnikající fyzické osoby  
a) využívají obecní systém pouze na základě písemné smlouvy s obcí a v souladu s ní a zda 

nepodnikající fyzické osoby nakládají s komunálním odpadem v souladu s tímto zákonem, 
a 

b) mají zajištěno převzetí odpadu, který samy nezpracují v souladu s tímto zákonem, osobou 
oprávněnou k převzetí daného druhu a kategorie odpadu podle tohoto zákona. 

Počet provedených kontrol: 2 
Kontrolní zjištění: bez pochybení 
Uložená opatření: nebyla 
 
4. Výkon státního dozoru podle ustanovení zákona č. 13/1997Sb., o pozemních 
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů:   
Zaměření kontrol: dodržování ustanovení uvedeného zákona na místních komunikacích 
(§ 25 zvláštní užívání komunikace), doba záboru, uvedení komunikace do původního stavu. 
Počet provedených kontrol: 6 
Kontrolní zjištění: bez nedostatků 
Uložená opatření: nebyla 
 
Vypracoval: Ing. Ladislav Homola, vedoucí odboru výstavby a životního prostředí 
 
 
Ve Velké Bíteši dne 21. 2. 2023 
 
 
 
 
JUDr. Radka Klímová, tajemnice 
 

 

 


