
Souhrnná roční zpráva o vykonaných kontrolách za rok 2014

Město Sokolov jako kontrolní orgán zveřejňuje v souladu s ustanoveními § 26 zákona č. 255/2012 

Sb., o kontrole (kontrolní řád) informaci o výsledcích kontrol v roce 2014.

Odbor obecní živnostenský úřad v roce 2014 provedl 176 kontrol. Kontrolami byla nejčastěji zjištěna 

porušení povinnosti podnikatele oznámit zahájení nebo ukončení provozování živnosti v provozovně, 

a povinnost podnikatele správně označit svoji provozovnu. Kontrolami byla zjištěna závažná porušení, 

jako např. podnikání v době jejího přerušení podnikatelem, porušení zákazu prodeje alkoholu a tabáku 

mladistvým a nesplnění povinnosti podnikatele zajistit (stavební) způsobilost své provozovny. Další 

porušení byla zjištěna při společných kontrolách s Českou obchodní inspekcí. Celkem pracovníci 

obecního živnostenského úřadu uložili 40 pokut za 121.100 Kč. V jednom případě byla podnikateli 

uložena pokuta 50.000 Kč za porušení zákazu prodeje tabákových výrobků mladistvým. 

Odborem dopravy byly provedeny 3 kontroly stanic měření emisí (bez závad), 7 kontrol taxislužby, 

kde ve třech případech zjištěna porušení a uloženy pokuty v celkové výši 14.000 Kč a 7 kontrol 

autoškol, kde v jednom případě byla uložena pokuta ve výši 11.000 Kč.

Odbor životního prostředí provedl 36 kontrol na předmět: náhradní výsadby, výsadby melioračních a 

zpevňujících dřevin; činnost odborných lesních hospodářů – uplatnění nároků na dotace, zalesnění, 

ochranu lesa; nakládání s odpady v provozovnách, vedení evidence; vypouštění odpadních vod –

odkanalizování objektů, stav vodních děl; připravenost obcí na řešení krizových situací – město 

Kynšperk nad Ohří. Zjištění byla pouze u kontrol na úseku odpadového hospodářství – všechna byla

předána k řešení České inspekci životního prostředí z důvodu projednání správního deliktu. Odbor 

dále v roce 2014 provedl 100 šetření spadajících pod § 3 kontrolního řádu – úkony předcházející 

kontrole (prověřování podnětů, stav volně přístupných objektů, provoz malých vodních elektráren, 

stav památných stromů a významných krajinných prvků, realizace rekultivací na těžbou zasaženém 

území, výskyt škodlivých organismů – invazní druhy rostlin, černé skládky, škody způsobené zvěří).

Odborem správních agend, oddělením matrik, byly vykonány 3 kontroly 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.

Samostatným oddělením finanční kontroly v uvedeném období byly provedeny 4 veřejnosprávní

kontroly u příspěvkových organizací zřízených městem, z toho 3 následné veřejnosprávní kontroly, tj. 

kontrola plnění opatření k nápravě z předchozí veřejnosprávní kontroly z roku 2013. Kontrolovanými 

subjekty byly: Základní škola Sokolov, Rokycanova 258, Mateřská škola Sokolov, Vítězná 725, 

Mateřská škola Sokolov, Karla Havlíčka Borovského 1527 a Mateřská škola Sokolov, Alšova 1746. 

Závažná zjištění při výkonu veřejnosprávní kontroly, o kterých informuje kontrolní orgán Ministerstvo 

financí ČR, nebyla shledána. V rámci následných kontrol bylo zjištěno, že nápravná opatření byla 

organizacemi přijata. Porušení rozpočtové kázně podle § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, bylo konstatováno u 1 příjemce veřejné 

finanční podpory. Důvodem bylo neoprávněné použití finančních prostředků, které spočívalo 

v nedodržení účelu poskytnuté dotace. Výše porušení rozpočtové kázně – 135.000 Kč.  

Zpracovala:

Ing. Valentina Vachatová, samostatné oddělení finanční kontroly.  


