Město Nymburk, Náměstí Přemyslovců 163, 288 02 Nymburk
Informace o výsledcích kontrol dle § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, za
rok 2017
V návaznosti na ustanovení § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, je město Nymburk jako kontrolní orgán
povinno pravidelně, alespoň jedenkrát ročně zveřejňovat obecné informace o výsledcích provedených kontrol dle tohoto zákona.
Označení kontrolního orgánu
Odbor ekonomický

Odbor obecní živnostenský úřad

Odbor sociálních věcí

Vymezení druhu, předmětu či
oblasti kontrol
Kontrolní
a
dozorová
činnost
podnikatelských subjektů v oblasti
zákonů zaměřených na: živnostenské
podnikání,
ochranu
spotřebitele,
spotřební daně, povinné značení lihu,
cestovní ruch, zákon o cenách,
pyrotechnické výrobky
Spolupráce s dozorovými orgány:
kontroly
v součinnosti
s Českou
obchodní inspekcí, Policií České
republiky, Celní správou, Městskou
policií
vyúčtování programových dotací

Počet zkontrolovaných subjektů

Výsledky kontrol

0

-

Celkem : 166, z toho:
fyzických osob - 85
právnických osob - 81

26x blokové pokuty
6x postoupení jinému správnímu
orgánu

11 poskytovatelů sociálních služeb

bez závad

Označení kontrolního orgánu

Odbor správních činností
Oddělení správních činností

Odbor správních činností
Oddělení dopravních činností

Odbor životního prostředí

Útvar interního auditu

Vymezení druhu, předmětu či
oblasti kontrol

Počet zkontrolovaných subjektů

Výsledky kontrol

Kontrola vedení matričních knih a
sbírek listin u matričních úřadů v
územním obvodu MěÚ Nymburk

6

Stanice měření emisí
Autoškoly
ZPF - nepovolené vynětí
nakládání s odpady

2
2
1
61

Kostomlaty nad Labem - doporučen
postup k odstranění nedostatků;
Křinec - bez závad;
Loučeň - doporučen postup k
odstranění nedostatků;
Křinec - bez závad;
Rožďalovice - bez závad;
Sadská - bez závad
bez závad
bez závad
protokol + souhlas s vynětím
18x pokuta, 43x neshledáno porušení

ochrana ovzduší - obtěžování kouřem

7

předložení dokladů

vodoprávní dozor

15

nezahájeno správní řízení
4x bez zjištěných nedostatků
5x zjištěny nedostatky (bez porušení
rozpočtové kázně)

veřejnosprávní kontrola

Zpracoval: Útvar interního auditu, město Nymburk

6x příspěvková organizace
3x příjemce veřejné finanční podpory

