Souhrnná roční zpráva o vykonaných kontrolách za rok 2016
Město Sokolov jako kontrolní orgán zveřejňuje v souladu s ustanovením § 26 zákona č. 255/2012 Sb.,
o kontrole (kontrolní řád) informaci o výsledcích kontrol v roce 2016.
Obecní živnostenský úřad provedl v roce 2016 v rámci živnostenské kontroly celkem 89 kontrol
podnikatelů, fyzických a právnických osob, u 37 kontrolovaných osob bylo zjištěno jedno či více
porušení zákona. Kontroly byly zaměřeny především na dodržování zákona č. 455/1991 Sb., o
živnostenském podnikání.
Pravomocně bylo uloženo 34 pokut v celkové výši 128 600 Kč.
Nejčastějším porušením bylo porušení oznamovací povinnosti při zahájení nebo ukončení provozování
činnosti v provozovně a nesprávné označení provozovny. Nejzávažnějším porušením pak bylo
provozování živnosti bez příslušného živnostenského oprávnění nebo nesprávné vedení evidence při
prodeji použitého zboží.
Odborem správních agend, oddělením matrik, bylo vykonáno 9 kontrol u matričních úřadů obcí, které
jsou zařazeny do správního obvodu Městského úřadu Sokolov jako obce s rozšířenou působností, a
bylo zjištěno, že při výkonu státní správy na úseku matrik a státního občanství nedošlo k porušení
příslušných právních předpisů. Rovněž nebylo zjištěno porušení zákona v ověřování shody opisu nebo
kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu, pouze u jednoho úřadu byla doporučena větší pečlivost
při vedení ověřovacích knih.
Odbor dopravy provedl u autoškoly Kateřina Hánová kontrolu dodržování zákona číslo 247/2000 Sb.,
o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých
zákonů, výsledek kontroly - bez závad.
V roce 2016 provedl odbor životního prostředí 15 kontrol dle kontrolního řádu:
Zákon

Počet kontrol

Předmět kontroly

289/1995 Sb., o lesích a o 10
změně a doplnění některých
zákonů

Výsadby melioračních a zpevňujících dřevin,
činnost odborných lesních hospodářů – uplatnění
nároků na dotace.

254/2001 Sb., o vodách a o 1
změně některých zákonů

Vypouštění odpadních vod – odkanalizování
objektů.

240/2000 Sb., o krizovém řízení 1
a o změně některých zákonů

Připravenost obcí na řešení krizových situací –
město Horní Slavkov.

114/1992 Sb., o ochraně přírody 3
a krajiny

Plnění povinnosti provést náhradní výsadbu za
pokácení dřevin

Odbor dále v roce 2016 provedl 53 šetření spadajících pod § 3 kontrolního řádu – úkony předcházející
kontrole (prověřování podnětů, stav volně přístupných objektů, stav památných stromů a významných
krajinných prvků, realizace rekultivací na těžbou zasaženém území, výskyt škodlivých organismů –
invazní druhy rostlin, černé skládky, apod).
Samostatné oddělení interního auditu provedlo 1 veřejnosprávní kontrolu u příspěvkové organizací
zřízené městem – Dům dětí a mládeže Sokolov, p.o., a 7 veřejnosprávních kontrol u příjemců veřejné
finanční podpory. Porušení rozpočtové kázně podle § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových

pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, bylo konstatováno u 3 příjemců veřejné
finanční podpory. Důvodem porušení rozpočtové kázně bylo nedodržení podmínek smlouvy o
poskytnutí dotace.
Kontrolované subjekty:
-TJ Baník Sokolov, o.s.
-Volejbal Sokolov, z.s.
-Vodní záchranná služba ČČK Sokolov, pobočný spolek
-Integrovaná střední škola technická a ekonomická, p.o.
-Divadlo bez zákulisí, z.s.
-FOS Sokolov, z.s. (u příjemce byly kontrolovány 2 dotační tituly).

Zpracovala:
Ing. Valentina Vachatová, samostatné oddělení interního auditu.

