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Městský úřad Velké Meziříčí 

Vyhodnocení kontrolní činnosti Městského úřadu Velké Meziříčí za rok 

2015 
 

 

 

 

Odbor dopravy a silničního hospodářství 
 

Dodržování podmínek stanovených zákonem o silniční dopravě pro provozování taxislužby a 

městské autobusové dopravy: 

Počet provedených kontrol: 1 

Kontrolní zjištění: bez závad 

Uložená opatření k nápravě: nebyla 

Plnění povinností ve věcech získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení 

motorových vozidel: 

Počet provedených kontrol: 9 

Kontrolní zjištění: bez závad 

Uložená opatření k nápravě: nebyla 

Plnění povinností vlastníky (správci) a uživateli pozemních komunikací, stanovených 

zákonem: 

Počet provedených kontrol: 2 

Kontrolní zjištění: porušení některých ustanovení zákona č. 13/1997 Sb., o poz. komunikacích 

Uložená opatření k nápravě: 1 pokuty ve výši 10 000 Kč 

Plnění povinností a podmínek stanovených zákonem, dodržování podmínek stanovených v 

rozhodnutích vydaných ministerstvem, krajskými úřady nebo obecními úřady s rozšířenou 

působností: 

Počet provedených kontrol: 1 

Kontrolní zjištění: bez závad 

Uložená opatření k nápravě: nebyla 

Dodržování ustanovení stavebního zákona a právních předpisů vydaných k jeho provedení, 

jakož i dozor nad dodržováním opatření obecné povahy a rozhodnutí vydaných na základě 

stavebního zákona: 

Počet provedených kontrol: 5 

Kontrolní zjištění: bez závad 

Uložená opatření k nápravě: nebyla 
 

 

Obecní živnostenský úřad 
 

Dodržování zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání a právních předpisů 

s podnikáním souvisejících: 

Počet provedených kontrol: 235 

Kontrolní zjištění: porušení ustanovení § 17 odst. 3,4,7,8 a 9, § 31 odst. 2, 8 a 14, § 61odst. 3 

živnostenského zákona 

Uložená opatření k nápravě: postup podle ustanovení § 58 odst. 1 písm. d) a § 61 a 62 živn.z. 

Prodej tabákových výrobků a alkoholických nápojů: 

Počet provedených kontrol: 24 

Kontrolní zjištění: bez závad 

Uložená opatření k nápravě: nebyla 
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Společné kontroly s ČOI: 

Počet provedených kontrol: 20 

Kontrolní zjištění: porušení ustanovení § 17 odst. 7 a 8 živnostenského zákona 

Uložená opatření k nápravě: postup podle ustanovení § 62 živnostenského zákona 
 

 

Odbor životního prostředí 
 

Úsek státní správy lesů: 

Počet provedených kontrol: 4 

Kontrolní zjištění: bez závad 

Uložená opatření k nápravě: nebyla 

Úsek ochrany ovzduší: 

Počet provedených kontrol: 4 

Kontrolní zjištění: porušení ust. § 16 odst. 4 zák. o ochraně ovzduší 

Uložená opatření k nápravě: 1 pokuta ve výši 500,- Kč a 1 nápravné opatření 

Úsek vodního hospodářství: 

Počet provedených kontrol: 4 

Kontrolní zjištění: bez závad 

Uložená opatření k nápravě: nebyla 

Úsek ochrany zemědělského půdního fondu: 

Počet provedených kontrol: 5 

Kontrolní zjištění: porušení některých ustanovení zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF 

Uložená opatření k nápravě: 1 pokuta ve výši 5 000 Kč a 2 nápravná opatření 

Úsek správy městských lesů: 

Počet provedených kontrol: 2 

Kontrolní zjištění: bez závad 

Uložená opatření k nápravě: nebyla 

Úsek odpadového hospodářství: 

Počet provedených kontrol: 3 

Kontrolní zjištění: u 1 subjektu nesplnění ohlašovací povinnosti za rok 2014 

Uložená opatření k nápravě: pokuta ve výši 1000,- Kč 

Úsek správy městské zeleně 

Počet provedených kontrol: 4 

Kontrolní zjištění: bez závad 

Uložená opatření k nápravě: nebyla 

Úsek státní správy myslivosti 

Počet provedených kontrol: 5 

Kontrolní zjištění: bez závad 

Uložená opatření k nápravě: nebyla 
 

 

Odbor správní 

 

Činnost matričního úřadu na úseku matrik: 

Počet provedených kontrol: 5 

Kontrolní zjištění: porušení některých ustanovení zák. č. 301/2000 Sb., o matrikách a prováděcí 

                              vyhlášky 

Uložená opatření k nápravě: poučení o správném postupu  
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Odbor výstavby 

 

Úsek státní památkové péče: 

Počet provedených kontrol: 12 

Kontrolní zjištění: bez závad 

Uložená opatření k nápravě: nebyla 
 

Odbor školství  

 

Kontrola zřizovacích listin příspěvkových organizací zřízených městem Velké Meziříčí, 

hospodaření s veřejnými prostředky ve smyslu zákona o finanční kontrole (vedení 

účetnictví, použití prostředků od zřizovatele, hospodaření s majetkem, dodržení platové 

regulace, kontrola činnosti školní jídelny): 

Počet provedených kontrol: 11 

Kontrolní zjištění:  

- nedostatky ve vedení účetnictví (porušení zákona o účetnictví, jeho prováděcí vyhl. č. 

410/2009 Sb., a českých účetních standardů), 

- nedostatky ve výplatě cestovních náhrad, 

- překročení rozpočtu FKSP, 

- formální nedostatky v provedení inventarizace (porušení § 29 a § 30 zákona o účetnictví 

a vyhl. č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků), 

- nesprávné sledování hospodaření s finanční normou, 

- neplnění výživových norem u některých druhů potravin 

Uložená opatření k nápravě: poučení o správném postupu a o nutnosti dodržovat příslušná  

ustanovení platných právních předpisů, nutnost doplnit a zpřesnit evidenci některých 

muzejních sbírek 

 

Odbor školství a oddělení kanceláře tajemníka 
 

Hospodaření s veřejnými prostředky u PO zřízených městem Velké Meziříčí ve smyslu 

zákona o finanční kontrole – hospodaření s majetkem, dodržování právních předpisů 

v oblasti odměňování, cenová kalkulace jídla, ostatní cenové kalkulace, kontrola stanovení 

úplaty za předškolní vzdělávání a za pobyt ve školní družině, stanovení výše úplaty za 

zájmové vzdělávání, stanovení a výběr úplaty za úkony pečovatelské služby, péče o knihovní 

fond, uložení a evidence muzejních sbírek, archivace písemností a spisová služba. 

Počet provedených kontrol: 11 

Kontrolní zjištění: 

- neprovedení skartačního řízení (porušení zák. č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové 

službě, vyhl. č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby), 

- nedostatky v provedení předběžné řídící kontroly před vznikem závazku (porušení zák. č. 

320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a vyhl. č. 416/2004 Sb., kterou se 

provádí zákon o finanční kontrole ve veřejné správě) 

Uložená opatření k nápravě: poučení o správném postupu a nutnosti dodržovat příslušná 

ustanovení platných právních předpisů 
 

Zpracovala dne 31.3.2016 - JUDr. Vilma Drápelová, odd. kanceláře tajemníka MěÚ Velké Meziříčí 


