Město Břeclav
nám. T. G. Masaryka 3
690 81 Břeclav
Č.j. MUBR 9781/2017
Informace o výsledcích kontrol za rok 2016
V souladu s § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) zveřejňuje Město
Břeclav obecné informace o výsledcích kontrol provedených v roce 2016. V období
od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 provedly jednotlivé odbory následující kontroly:
Odbor ekonomický
44 kontrol technických zařízení v provozovnách podle zák. 202/1990 Sb., o loteriích
aj. podobných hrách, (ve spolupráci s městskou policií a PČR), zjištěno 57
kvízomatů.
5 místních šetření dodržování obecně závazné vyhlášky města Břeclavi č. 5/2012 o
místním poplatku ze psů - zaměřené na ohlašovací povinnost majitelů psů, bylo
zjištěno porušení vyhlášky (neoznámeno držení psa, neuhrazený poplatek).
Odbor správních věcí a dopravy
7 kontrol zaměřených na dodržování podmínek při provozování taxislužby dle zákona
č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě (spolupráce s OSŘOŽÚ), u čtyř kontrolovaných
subjektů bylo prokázáno porušování zákona a uložena pokuta v celkové výši
61.000,- Kč. Zjištěná porušení: 1 x provozování taxislužby vozidlem, které dopravce
neměl zapsáno v evidenci vozidel taxislužby, 1 x provozování taxislužby vozidlem,
které nemělo ve stanovené lhůtě ověřen taxametr, 1 x řidič taxislužby řádně
neobsluhoval taxametr a nezajistil tak zaznamenání skutečného průběhu přepravy
(nezapnul taxametr), 1 x nebylo vozidlo taxislužby označeno obchodní firmou
dopravce a záznam o přepravě neobsahoval všechny náležitosti stanovené
prováděcím předpisem, 1 x neměl řidič taxislužby při nabízení a poskytování
přepravy vozidlem taxislužby umístěn ve vozidle průkaz řidiče taxislužby tak, aby byl
z místa cestujícího viditelný a čitelný.
9 kontrol matričních úřadů obcí ve správním obvodu na úseku matrik, vedení
matričních knih a sbírek listin dle zák. č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení
a o změně některých souvisejících zákonů, vyhlášky č. 207/2001 Sb., kterou se
provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení o změně některých
souvisejících zákonů, zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zák. č. 91/2012 Sb., o
mezinárodním právu soukromém a dle mezinárodních smluv o právní pomoci a
konzulárních úmluv. Při kontrolách nebyly zjištěny žádné nedostatky.
Odbor sociálních věcí a školství
161 kontrol příjemců veřejné finanční podpory poskytnuté z rozpočtu Města Břeclav,
z toho ve 4 případech zjištěno porušení rozpočtové kázně (nesplněna podmínka
stanoveného maximálního % podílu dotace na celkových uznatelných nákladech) ze
strany žadatelů o dotace byla vrácena částka v celkové výši 611 547,79 Kč.
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12 veřejnosprávní kontroly ve smyslu § 13 odst. 1 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční
kontrole u příspěvkových organizací
- Mateřská škola Břeclav, Břetislavova 7, příspěvková organizace,
- Mateřská škola Břeclav, U splavu 2765, příspěvková organizace,
- Základní škola Břeclav, Komenského 2, příspěvková organizace,
- Mateřská škola Břeclav, Okružní 7, příspěvková organizace,
- Tereza Břeclav, příspěvková organizace,
- Mateřská škola Břeclav, Osvobození 1, příspěvková organizace,
- Základní škola a mateřská škola Břeclav, Kupkova 1, příspěvková organizace,
- Domov seniorů Břeclav, příspěvková organizace,
- Mateřská škola Břeclav, Na Valtické 727, příspěvková organizace,
- Základní škola a mateřská škola Břeclav, Kpt. Nálepky 7, příspěvková organizace,
- Základní umělecká škola Břeclav, Křížkovského 4, příspěvková organizace,
- Městská knihovna Břeclav, příspěvková organizace,
přičemž byly zjištěny především nedostatky ve vnitřním kontrolním systému, např.
neaktualizované vnitřní předpisy, nedostatky při vedení agendy inventarizace, apod.
K porušení rozpočtové kázně v kontrolovaném období nedošlo. Doporučená opatření
byla v termínech prováděna.
Odbor životního prostředí
16 kontrol dodržování zákonů č. 254/2001 Sb., vodní zákon a č.183/2006 Sb.,
stavebního zákon: v 1 případě zjištěno porušení vodního zákona (povolená a
nezkolaudovaná stavba) - byla uložena sankce, v 1 případě zjištěno porušení
vodního zákona (nepovolená stavba) - bude uložena sankce.
2 kontroly dodržování zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, 1x nezjištěno porušení
zákona, 1x zahájeno řízení o uložení pokuty.
2 kontroly dodržování zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství,
zákona.

nezjištěno

porušení

4 kontroly dodržování zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, nezjištěno porušení
zákona.
4 kontroly dodržování zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,
nezjištěno porušení zákona.
2 kontrola dodržování zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, 2x zjištěno porušení
zákona (1x uložena pokuta).
4 kontroly dodržování zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, nezjištěno porušení
zákona.
4 kontroly dodržování zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, nezjištěno
porušení zákona.
8 kontrol dodržování zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, nezjištěno
porušení zákona.
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Odbor stavebního řádu a obecního živnostenského úřadu
Oddělení stavební úřad
3 kontroly na základě součinnosti s Úřadem práce ČR, za účelem zjištění, zda
kontrolovaný objekt splňuje požadavky ustanovení § 33 b zákona č. 111/2006 Sb., o
pomoci v hmotné nouzi – u kontrolovaných objektů bylo konstatováno nesplnění
požadavků zákona
Oddělení živnostenský úřad
Celkem kontrolováno 610 subjektů na dodržování povinností stanovených
živnostenským zákonem a souvisejícími právními předpisy (ochrana spotřebitele,
povinné značení lihu), celkem provedeno 897 kontrolních úkonů.
Kontroly prováděny v souladu s plánem kontrol na živnostenském úřadě –
podnikatelé bez stálých provozoven, zaměřeno na řemeslné živnosti Zednictví,
Vodoinstalatérství, topenářství, obor volné živnosti „Přípravné a dokončovací
stavební práce, specializované stavební činnosti“, v provozovnách zaměřeno na
opravy vozidel, ubytovací služby, hostinskou činnost, poskytování služeb
(kadeřnictví, kosmetika, manikúra)










v letní sezóně proběhlo 7 kontrol velkoprodejen potravinářského zboží, nezjištěno
žádné porušení zákona
121 kontrol zaměřeno na řemeslnou živnost „Opravy silničních vozidel“ zaměřeno
na vedení evidence při výkupu ojetých vozidel a použitých náhradních dílů,
zjištěno 9 porušení zákona
22 kontrol zaměřeno na dodržování povinností při provozování živnosti při prodeji
a podávání lihovin, zjištěno 6 porušení zákona
provedeno 6 kontrol spolu s Českou obchodní inspekcí, zaměřeno na provoz
autobazarů, opravy silničních vozidel, ubytování a hostinskou činnost v letní
sezóně, OŽÚ zjištěna 2 porušení zákona
celkem uloženo 124 blokových pokut v celkové hodnotě 66.900Kč, nejčastějším
porušením zákona bylo neoznámení ukončení nebo zahájení činnosti
v provozovně (§ 17 odst. 3 živnostenského zákona) a neoznačení provozovny
nebo sídla stanovenými údaji (§ 17 odst. 7 a 8 a § 31 odst. 2 živnostenského
zákona) a nepřítomnost osoby znalé českého nebo slovenského jazyka
v provozovně pro styk se spotřebitelem (§ 31 odst. 8 živnostenského zákona)¨
ve správním řízení projednáno 8 správních deliktů, uloženy pokuty v celkové výši
115.000Kč, z toho 3 porušení kontrolního řádu
projednán jeden přestupek neoprávněného podnikání, uložena pokuta ve výši
3.000Kč
prošetřeno 52 podnětů třetích osob.

V Břeclavi 8. 2. 2017

Zpracovala: Ing. Dana Šebestíková
interní auditorka
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