Povinně zveřejňované informace dle § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) za rok 2018

Označení kontrolního orgánu
Odbor výstavby a životního
prostředí

Oblast kontroly
Kontrola podle vodního zákona –
kontrola odkanalizování rodinného
domu

Kontrolované osoby
7 x FO

Výsledky kontrol
Bylo zjištěno nepovolené nakládání
s vodami – vypouštění odpadních
vod ze septiků rodinných domů. Na
místě bylo dohodnuto, že do konce
roku 2020 budou septiky nahrazeny
domovní ČOV.

Označení kontrolního orgánu
Odbor živnostenský a dopravy,
živnostenský úřad

Oblast kontroly

Kontrolované osoby
Σ 128 kontrolovaných osob, z toho
82 fyzických osob a 46 právnických
osob

Výsledky kontrol
Z celkového počtu 128 kontrol bylo
104 zakončeno kontrolním
protokolem a 24 zakončeno
záznamem o úkonech
předcházejících kontrole. V 19
případech bylo signalizováno
důvodné podezření z porušování
právních předpisů místně
příslušnému živnostenskému úřadu.
Ze 104 kontrol zakončených
kontrolním protokolem bylo 75
kontrol se zjištěnými a prokázanými
porušeními. Bylo uloženo 71 sankcí.
Nejčastější zjištěné porušení:

Odbor živnostenský a dopravy,
oddělení dopravy

Plnění podmínek řádného
provozování registrované autoškoly
dle zákona č. 247/2000 Sb., o
získávání a zdokonalování odborné
způsobilosti k řízení motorových
vozidel a souvisejících předpisů

2x provozovatel autoškoly, z toho 1x
PO a 1x FO

Silniční správní úřad – dodržování
podmínek daných zákonem č.
13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích – kontrola dodržování
podmínek dočasného připojení ke
komunikaci

1x prováděcí firma - PO

Silniční doprava – dodržování
podmínek daných zákonem č.
111/1994 Sb., o silniční dopravě –
dopravní obslužnost MHD – jízdní
řády

1 x autobusový dopravce - PO

nesplnění oznamovací povinnosti.
Nejzávažnější zjištěné porušení:
provozování živnosti bez příslušného
živnostenského oprávnění.
V jednom případě zjištěno porušení
zákona – ke dni ukončení výuky a
výcviku nebyla dodržena podmínka
dosažení věku předepsaného pro
udělení řidičského oprávnění
příslušné skupiny – oznámeno jako
přestupek.

Bylo zjištěno porušení –
přechodné dopravní značení
nebylo v souladu s vydaným
povolením, zjištěné nedostatky
byly ihned odstraněny –
ukončeno ve fázi úkonu před
zahájením kontroly.
Nebylo zjištěno porušení
zákonných ustanovení.

Označení kontrolního orgánu
Interní audit

Oblast kontroly
Kontrolované osoby
Kontrola hospodaření, dodržovaní
Příspěvkové organizace zřízené
z.č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole městem – 3x
kontrola dodržování zákona č.
563/1991 sb., o účetnictví a
navazujících vyhlášek a ČÚS

Výsledky kontrol, nejčastější zjištění
Nedodržování zákona o účetnictví,
zákona o finanční kontrole, porušení
zákona o registru smluv

Vyúčtování dotací

Nezjištěna pochybení

Použité zkratky:
PO…právnická osoba
FO…fyzická osoba
Zpracovala: Ing. Monika Kollarczyková, interní auditorka
V Českém Těšíně 31.01.2019

Příjemci dotací – 2x

