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Odbor zdravotnictví
Oddělení zdravotní správy
Název kontrolovaného subjektu
1.

2.

Městský úřad Blatná
Městský úřad Písek
Městský úřad Strakonice
Městský úřad Trhové Sviny
Městský úřad Třeboň

Poskytovatelé zdravotních služeb
nebo jiné právnické osoby nebo
podnikající
fyzické
osoby
v souvislosti s prováděním činností,
k nimž je třeba udělení souhlasu,
oprávnění k činnosti nebo jiného
obdobného povolení dle zák. č.
372/2011 Sb. nebo jiných zákonů
upravujících
zdravotní
služby,
poskytovatelé sociálních služeb
uvedené
v Národním
registru
sociálních služeb a osoby poskytující
zdravotní služby podle § 20 zákona
o zdravotních službách,

Předmět kontroly

Termín kontroly

Kontrola výkonu přenesené září-prosinec
působnosti na úseku přestupků 2021
dle zákona č. 251/2016 Sb., o
některých přestupcích, dle prvotní kontroly
zákona č. 65/2017 Sb.,
o ochraně
zdraví
před
škodlivými účinky návykových
látek, dle zákona č. 167/1998
Sb., o návykových látkách, dle
zákona č. 164/2001 Sb., o
přírodních léčivých zdrojích,
zdrojích přírodních minerálních
vod, přírodních léčebných
lázních a lázeňských místech a
o
změně
některých
souvisejících
zákonů,
a
kontrola na dodržování zákona
č.
250/2016
Sb.,
o
odpovědnosti za přestupky a
řízení o nich a zákona č.
500/2004 Sb., správní řád, vše
v platném znění
Dle § 107 zákona č. 372/2011
Sb., o zdravotních službách
kontrola
poskytování
zdravotních
služeb
nebo
činností, k nimž je třeba
udělení souhlasu, oprávnění
k činnosti
nebo
jiného
obdobného povolení podle
zákona o zdravotních službách
nebo
jiných
zákonů
upravujících zdravotní služby.

Průběžně
září-prosinec 2021

Kontrola dodržování §10,13,14,
32 a 33 zák.č.167/1998 Sb., o
návykových látkách, a § 2 až 4
vyhl.č.54/2008
Sb.
(k
provedení § 80 z.č.378/2007
Sb., o léčivech).

Průběžně
Září-prosinec 2021

prvotní kontroly,
popř. následné

celkem 10 subjektů.
3.

Poskytovatelé zdravotních služeb,
poskytovatelé sociálních služebkontrola dle § 67/1g z.č.129/2000
Sb. (15), obecní úřady obcí
s rozšířenou
působností-kontrola
dle § 67/1e z.č.129/2000 Sb. (2),
tj. celkem 17 subjektů.
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prvotní kontroly,
popř. následné

Odbor sociálních věcí
Oddělení sociálně-právní ochrany dětí
Název kontrolovaného subjektu

Předmět kontroly

Termín kontroly

1.

kontrola výkonu sociálně-

září-prvotní

Městský úřad Milevsko

právní ochrany dětí a
kontrola
standardů kvality SPOD
kontrolované období rok 20182019

2.

Městský úřad Třeboň

kontrola výkonu sociálně-

říjen-prvotní

právní ochrany dětí;

kontrola

kontrolované období rok 20172021

3.

Městský úřad Vodňany

kontrola výkonu sociálně-

listopad-prvotní

právní ochrany dětí

kontrola

a standardů kvality SPOD;
kontrolované období rok 20182021

4.

Krizové centrum pro děti a rodinu

kontrola výkonu sociálně-

v Jčk, České Budějovice

právní ochrany dětí pověřenou kontrola
osobou; kontrolované období
rok 2018-2021
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prosinec-prvotní

Oddělení prevence a humanitních činností
Název kontrolovaného subjektu

Předmět kontroly

Termín kontroly

1.

metodická kontrola výkonu

září-prvotní

práce romského poradce;

kontrola

Městský úřad Trhové Sviny

kontrolované období rok 2020

2.

Městský úřad Prachatice

metodická kontrola výkonu

říjen-prvotní

práce romského poradce;

kontrola

kontrolované období rok 2020

3.

Městský úřad Dačice

metodická kontrola výkonu

listopad-prvotní

práce romského poradce;

kontrola

kontrolované období rok 2020

Oddělení sociálních služeb
Název kontrolovaného subjektu

Předmět kontroly

1.

kontrola plnění podmínek

APLA Jižní Čechy, z. ú., Tábor

Termín kontroly

červenec-prvotní

kontrola
stanovených pro registraci u
poskytovatelů sociálních
služeb dle § 82a zákona č.
108/2006 Sb., o sociálních
službách v platném znění;
kontrolované období rok 20202021
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2.

Diecézní charita České Budějovice

kontrola plnění podmínek

srpen-prvotní

kontrola
stanovených pro registraci u
poskytovatelů sociálních
služeb dle § 82a zákona č.
108/2006 Sb., o sociálních
službách v platném znění;
kontrolované období rok 20202021

3.

Město Mladá Vožice

kontrola plnění podmínek

září-prvotní

kontrola
stanovených pro registraci u
poskytovatelů sociálních
služeb dle § 82a zákona č.
108/2006 Sb., o sociálních
službách v platném znění;
kontrolované období rok 20202021

4.

Portus Prachatice, o.p.s.

kontrola plnění podmínek

říjen-prvotní

kontrola
stanovených pro registraci u
poskytovatelů sociálních
služeb dle § 82a zákona č.
108/2006 Sb., o sociálních
službách v platném znění;
kontrolované období rok 20202021

5.

Domov pro seniory Chvalkov

kontrola plnění podmínek

listopad-prvotní

kontrola
stanovených pro registraci u
poskytovatelů sociálních
služeb dle § 82a zákona č.
108/2006 Sb., o sociálních
službách v platném znění;
kontrolované období rok 20202021

6.

Farní charita Milevsko

kontrola plnění podmínek

prosinec-prvotní

stanovených pro registraci u
poskytovatelů sociálních
služeb dle § 82a zákona č.

kontrola
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108/2006 Sb., o sociálních
službách v platném znění;
kontrolované období rok 20202021

7.

8.

9.

Městský úřad Prachatice

Městský úřad Dačice

Městský úřad Slavonice

10. Městský úřad Nová Bystřice

11. Městský úřad Blatná

Sociální ochrana – sociální září-prvotní
práce
na pověřených OÚ a OÚ
s rozšířenou působností;
kontrolované období rok 2021

kontrola

Sociální ochrana – sociální
práce

říjen - prvotní

na pověřených OÚ a OÚ
s rozšířenou působností;
kontrolované období rok 2021

kontrola

Sociální ochrana – sociální
práce

listopad – prvotní

na pověřených OÚ a OÚ
s rozšířenou působností;
kontrolované období rok 2021

kontrola

Sociální ochrana – sociální
práce

listopad – prvotní

na pověřených OÚ a OÚ
s rozšířenou působností;
kontrolované období rok 2021

kontrola

Sociální ochrana – sociální
práce

prosinec – prvotní

na pověřených OÚ a OÚ
s rozšířenou působností;
kontrolované období rok 2021

kontrola
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12. Městský úřad Jindřichův Hradec

vedení spisové dokumentace o září - prvotní
výkonu veřejného
kontrola
opatrovnictví, osobní spis
opatrovance, personální
zajištění, zajištění interní
kontroly, spolupráce veřejného
opatrovníka se sociálními
pracovníky poskytovatelů/OÚ
kontrolované období rok 2020

13. Městský úřad Blatná

vedení spisové dokumentace o říjen – prvotní
výkonu veřejného
kontrola
opatrovnictví, osobní spis
opatrovance, personální
zajištění, zajištění interní
kontroly, spolupráce veřejného
opatrovníka se sociálními
pracovníky poskytovatelů/OÚ
kontrolované období rok 2020

14. Městys Dub

vedení spisové dokumentace o listopad – prvotní
výkonu veřejného
kontrola
opatrovnictví, osobní spis
opatrovance, personální
zajištění, zajištění interní
kontroly, spolupráce veřejného
opatrovníka se sociálními
pracovníky poskytovatelů/OÚ
kontrolované období rok 2020

Odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu
a investic
Oddělení územního plánování
Název kontrolovaného subjektu

Předmět kontroly

Termín kontroly
II. pololetí

1.

Dačice

prověření výkonu přenesené
působnosti státní správy na
úseku územního plánování

2.

České Budějovice

prověření výkonu přenesené
působnosti státní správy na
úseku územního plánování

II. pololetí

3.

Tábor

prověření výkonu přenesené
působnosti státní správy na
úseku územního plánování

II. pololetí
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4.

prověření výkonu přenesené
působnosti státní správy na
úseku územního plánování

Droužetice

II. pololetí

Oddělení stavebního řádu
Název kontrolovaného subjektu
1.

Městský úřad Písek

2.

Městský úřad Dačice

3.

Městský úřad Jistebnice

4.

Městský úřad Mirotice

5.

Magistrát města České
Budějovice

6.

Městský úřad Český
Krumlov

7.

Městský úřad Tábor

Předmět kontroly

Termín kontroly

kontrola výkonu státní správy na
úseku územního rozhodování,
stavebního řádu a vyvlastnění,
zápisů do RÚIAN
kontrola výkonu státní správy na
úseku územního rozhodování,
stavebního řádu a vyvlastnění,
zápisů do RÚIAN
kontrola výkonu státní správy na
úseku územního rozhodování a
stavebního řádu, zápisů do RÚIAN
kontrola výkonu státní správy na
úseku územního rozhodování a
stavebního řádu, zápisů do RÚIAN
kontrola výkonu státní správy na
úseku územního rozhodování,
stavebního řádu a vyvlastnění,
zápisů do RÚIAN
kontrola výkonu státní správy na
úseku územního rozhodování,
stavebního řádu a vyvlastnění,
zápisů do RÚIAN
kontrola výkonu státní správy na
úseku územního rozhodování a
stavebního řádu, zápisů do RÚIAN

III. čtvrtletí 2021

III. čtvrtletí 2021

III. čtvrtletí 2021
III. čtvrtletí 2021
IV. čtvrtletí 2021

IV. čtvrtletí 2021

IV. čtvrtletí 2021

Odbor legislativy a vnitřních věcí
Oddělení správní
Název kontrolovaného subjektu

Předmět kontroly

Termín kontroly

1.

Město Nové Hrady

Kontrola veřejné sbírky

červenec

Nové Hrady

průběžná

Nadační fond AVA

Kontrola veřejné sbírky

2.
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červenec

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Římov

průběžná

Nadační fond AVA

Kontrola veřejné sbírky

České Budějovice

průběžná

I MY o.p.s.

Kontrola veřejné sbírky

Soběslav

průběžná

I MY o.p.s.

Kontrola veřejné sbírky

Soběslav

průběžná

KreBul, o.p.s.

Kontrola veřejné sbírky

Prachatice

průběžná

Bazalka o.p.s.

Kontrola veřejné sbírky

České Budějovice

průběžná

Mazlíci, z.s.

Kontrola veřejné sbírky

České Budějovice

průběžná

Obec Budeč

Kontrola veřejné sbírky

Budeč

průběžná

Římskokatolická církev Chyšky

Kontrola veřejné sbírky

Chyšky

průběžná

HAIMA ČB

Kontrola veřejné sbírky

České Budějovice

průběžná

Město Milevsko

Kontrola veřejné sbírky

Milevsko

konečná
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červenec

červenec

červenec

červenec

červenec

červenec

červenec

červenec

červenec

červenec

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Pro psí duši z.s.

Kontrola veřejné sbírky

Planá nad Lužnicí

průběžná

TJ Sokol České Budějovice

Kontrola veřejné sbírky

České Budějovice

průběžná

Prevent z.ú.

Kontrola veřejné sbírky

Strakonice

průběžná

SDH Stříbřec

Kontrola veřejné sbírky

Stříbřec

konečná

Město Veselí nad Lužnicí

Kontrola veřejné sbírky

Veselí nad Lužnicí

konečná

Kominické muzeum

Kontrola veřejné sbírky

Tábor

průběžná

Koníček z.s.

Kontrola veřejné sbírky

Adamov

průběžná

Lazariánská pomocná služba, z.s.

Kontrola veřejné sbírky

Písek

průběžná

Temperi, o.p.s.

Kontrola veřejné sbírky

České Budějovice

průběžná

Temperi, o.p.s.

Kontrola veřejné sbírky

České Budějovice

průběžná

Koníček z.s.

Kontrola veřejné sbírky
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srpen

srpen

srpen

srpen

září

září

září

září

září

září

září

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

Adamov

průběžná

Spolek pro ochranu památek
Deštenska

Kontrola veřejné sbírky

Červená Lhota

průběžná

Fokus Tábor

Kontrola veřejné sbírky

Tábor

průběžná

Spolek přátel domu U Slona

Kontrola veřejné sbírky

Písek

průběžná

Spolek 2/4

Kontrola veřejné sbírky

Velešín

konečná

RBB Invest

Kontrola veřejné sbírky

Jindřichův Hradec

průběžná

RBB Invest

Kontrola veřejné sbírky

Jindřichův Hradec

průběžná

Klub Tomáše Šobra, z.s.

Kontrola veřejné sbírky

Písek

průběžná

Vimpersko z.s.

Kontrola veřejné sbírky

Vimperk

průběžná

Obec Dolní Žďár

Kontrola veřejné sbírky

Dolní Žďár

průběžná

Chelčický domov sv. Linharta

Kontrola veřejné sbírky

Chelčice

průběžná
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září

říjen

září

říjen

říjen

říjen

říjen

listopad

listopad

listopad

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

Nazaret

Kontrola veřejné sbírky

Borovany

průběžná

Regionální rozvojová agentura

Kontrola veřejné sbírky

Stachy

průběžná

Autis Centrum o.p.s.

Kontrola veřejné sbírky

České Budějovice

průběžná

NF Jihočeská naděje

Kontrola veřejné sbírky

České Budějovice

konečná

Kaňka, MŠ, ZŠ a SŠ

Kontrola veřejné sbírky

Tábor

průběžná

Kaňka, MŠ, ZŠ a SŠ

Kontrola veřejné sbírky

Tábor

průběžná

Potravinová banka JčK

Kontrola veřejné sbírky

České Budějovice

průběžná

Divadlo Continuo

Kontrola veřejné sbírky

Malovice

průběžná

Domácí hospic Jordán, o.p.s.

Kontrola veřejné sbírky

Tábor

průběžná

Dačický zvoneček z.s.

Kontrola veřejné sbírky

Dačice

průběžná
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listopad

listopad

listopad

listopad

listopad

listopad

listopad

listopad

listopad

prosinec

44.

prosinec

Amálka, poradna pro oddlužení

Kontrola veřejné sbírky

Strakonice

průběžná

Město Rožmberk nad Vltavou

Kontrola veřejné sbírky

Rožmberk nad Vltavou

průběžná

MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově
postižené

Kontrola veřejné sbírky

České Budějovice

průběžná

Salesiánské středisko

Kontrola veřejné sbírky

České Budějovice

průběžná

FEST2004

Kontrola veřejné sbírky

Sezimovo Ústí

průběžná

Městská charita

Kontrola veřejné sbírky

České Budějovice

konečná

50.

Obecní úřad Halámky

Kontrola hazardní hry

červenec

51.

Městský úřad Dačice

Kontrola hazardní hry

červenec

52.

Obecní úřad Planá

Kontrola hazardní hry

říjen

53.

Městský úřad Volary

Kontrola hazardní hry

listopad

54.

KPPP Chýnov

Kontrola přestupkové agendy

červenec

55.

KPPP Protivín

Kontrola přestupkové agendy

červenec

56.

KPPP Dobrá Voda

Kontrola přestupkové agendy

červenec

45.

46.

47.

48.

49.
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prosinec

prosinec

prosinec

prosinec

prosinec

57.

KPPP Kamenný Újezd

Kontrola přestupkové agendy

červenec

58.

KPPP České Velenice

Kontrola přestupkové agendy

srpen

59.

KPPP Rapšach

Kontrola přestupkové agendy

srpen

60.

KPPP Suchdol nad Lužnicí

Kontrola přestupkové agendy

srpen

61.

KPPP Nové Hrady

Kontrola přestupkové agendy

září

62.

KPPP Veselí nad Lužnicí

Kontrola přestupkové agendy

říjen

63.

KPPP Zliv

Kontrola přestupkové agendy

listopad

64.

Obecní úřad Lipno nad Vltavou

Kontrola matrik a související agendy,
kontrola agendy EO

září

65.

Obecní úřad Rožmberk nad
Vltavou

Kontrola matrik a související agendy

září

66.

Obecní úřad Dolní Dvořiště

Kontrola matrik a související agendy,
kontrola agendy EO

září

67.

Obecní úřad Horní Dvořiště

Kontrola matrik a související agendy

září

68.

Úřad městyse Radomyšl

Kontrola matrik a související agendy,
kontrola agendy EO

září

69.

Úřad městyse Štěkeň

Kontrola matrik a související agendy

září

70.

Městský úřad Vimperk

Kontrola matrik a související agendy

září

71.

Městský úřad Dačice

Kontrola matrik a související agendy

září
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72.

Městský úřad Trhové Sviny

Kontrola matrik a související agendy

říjen

73.

Městský úřad Lišov

Kontrola matrik a související agendy

říjen

74.

Úřad městyse Ševětín

Kontrola matrik a související agendy

říjen

75.

Úřad městyse Chlum u Třeboně

Kontrola matrik a související agendy

listopad

76.

Městský úřad Lomnice nad Lužnicí

Kontrola matrik a související agendy

listopad

77.

Obecní úřad Střelské Hoštice

Kontrola matrik a související agendy,
kontrola agendy EO

říjen

78.

Městský úřad Bělčice

Kontrola matrik a související agendy

říjen

79.

Městský úřad Tábor

Kontrola matrik a související agendy

říjen

80.

Městský úřad Milevsko

Kontrola matrik a související agendy

říjen

81.

Městský úřad Soběslav

Kontrola matrik a související agendy

říjen

82.

Městský úřad Písek

Kontrola matrik a související agendy

listopad

83.

Obecní úřad Minice

Výkon státní správy v přenesené
působnosti na úseku RÚIAN

červenec

84.

Obecní úřad Mišovice

Výkon státní správy v přenesené
působnosti na úseku RÚIAN

červenec

85.

Obecní úřad Olšovice

Výkon státní správy v přenesené
působnosti na úseku RÚIAN

listopad
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86.

Obecní úřad Malšice

Výkon státní správy v přenesené
působnosti na úseku RÚIAN

listopad

87.

Obecní úřad Čenkov u Bechyně

Výkon státní správy v přenesené
působnosti na úseku RÚIAN

listopad

88.

Obecní úřad Minice

Kontrola voleb

červenec

89.

Obecní úřad Mišovice

Kontrola voleb

červenec

90.

Obecní úřad Halámky

Kontrola voleb

červenec

91.

Obecní úřad Olšovice

Kontrola voleb

listopad

92.

Obecní úřad Malšice

Kontrola voleb

listopad

93.

Obecní úřad Čenkov u Bechyně

Kontrola voleb

listopad

Úsek vedoucího odboru
Název kontrolovaného subjektu

Předmět kontroly

Termín
kontroly

94.

Kontrola v oblasti zákona

říjen

Městský úřad Jindřichův Hradec

č. 106/1999 Sb. a 159/2006 Sb.

95.

Městský úřad Strakonice

Kontrola v oblasti zákona

listopad

č. 106/1999 Sb. a 159/2006 Sb.

96.

Městský úřad Písek

Kontrola v oblasti zákona
č. 106/1999 Sb. a 159/2006 Sb.
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prosinec

97.

Městský úřad Rožmberk nad
Vltavou

Kontrola na úseku zákona č. 159/2006
Sb., o střetu zájmů

říjen

98.

Městský úřad Horní Planá

Kontrola na úseku zákona č. 159/2006
Sb., o střetu zájmů

říjen

99.

Úřad městyse Frymburk

Kontrola na úseku zákona č. 159/2006
Sb., o střetu zájmů

říjen

100. Obecní úřad Loučovice

Kontrola na úseku zákona č. 159/2006
Sb., o střetu zájmů

říjen

101. Městský úřad Vyšší Brod

Kontrola na úseku zákona č. 159/2006
Sb., o střetu zájmů

říjen

102. Obecní úřad Dívčí Kopy

Kontrola na úseku zákona č. 159/2006
Sb., o střetu zájmů

říjen

103. Obecní úřad Horní Radouň

Kontrola na úseku zákona č. 159/2006
Sb., o střetu zájmů

říjen

104. Městský úřad Deštná

Kontrola na úseku zákona č. 159/2006
Sb., o střetu zájmů

říjen

105. Obecní úřad Pluhův Žďár

Kontrola na úseku zákona č. 159/2006
Sb., o střetu zájmů

říjen

106. Městský úřad Kardašova Řečice

Kontrola na úseku zákona č. 159/2006
Sb., o střetu zájmů

říjen

107. Městský úřad České Velenice

Kontrola na úseku zákona č. 159/2006
Sb., o střetu zájmů

říjen

108. Obecní úřad Nová Ves nad Lužnicí Kontrola na úseku zákona č. 159/2006
Sb., o střetu zájmů

říjen
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109. Obecní úřad Rapšach

Kontrola na úseku zákona č. 159/2006
Sb., o střetu zájmů

říjen

110 Městský úřad Suchdol nad Lužnicí

Kontrola na úseku zákona č. 159/2006
Sb., o střetu zájmů

říjen

111. Obecní úřad Halámky

Kontrola na úseku zákona č. 159/2006
Sb., o střetu zájmů

říjen

112. Obecní úřad Bílsko

Kontrola na úseku zákona č. 159/2006
Sb., o střetu zájmů

listopad

113. Obecní úřad Hornosín

Kontrola na úseku zákona č. 159/2006
Sb., o střetu zájmů

listopad

114. Obecní úřad Chelčice

Kontrola na úseku zákona č. 159/2006
Sb., o střetu zájmů

listopad

115. Obecní úřad Předmíř

Kontrola na úseku zákona č. 159/2006
Sb., o střetu zájmů

listopad

116. Obecní úřad Volenice

Kontrola na úseku zákona č. 159/2006
Sb., o střetu zájmů

listopad

Odbor kultury a památkové péče
Oddělení památkové péče
Název kontrolovaného subjektu

Předmět kontroly

Městský úřad Prachatice

kontrola výkonu státní
památkové péče – průběžná

Odbor stavebně správní a regionálního
rozvoje
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Termín kontroly
srpen

Městský úřad Tábor
Odbor územního rozvoje

Městský úřad Třeboň
Odbor územního plánování a stavebního
řádu

kontrola výkonu státní
památkové péče - průběžná

září

kontrola výkonu státní
památkové péče – průběžná

listopad

Oddělení kultury a zřizovaných organizací
Název kontrolovaného subjektu

Předmět kontroly

Termín kontroly

Městský úřad Statutárního města České
Budějovice

kontrola správní činnosti
(autorský zákon) v roce 2020

Prácheňské muzeum v Písku

kontrola činnosti organizace

září

Jihočeské muzeum v Českých
Budějovicích

kontrola činnosti organizace

říjen

Jihočeská vědecká knihovna

kontrola činnosti organizace

listopad

září - prosinec

Odbor dopravy a silničního hospodářství
Oddělení silničního hospodářství
1.

Městský úřad Volyně

Kontrola agendy na úseku
silničního hospodářství

září

2.

Městský úřad Týn nad Vltavou

Kontrola agendy na úseku
silničního hospodářství

říjen

19

Oddělení silniční dopravy
1.

Městský úřad Tábor

2.

Městský úřad Dačice

Kontrola výkonu státní správy
na úseku taxislužby

Kontrola výkonu státní správy
na úseku taxislužby

září

říjen

Oddělení pro územní samosprávu a státní správu v dopravě
1.

Městský úřad Milevsko

Agenda přestupků

září

2.

Městský úřad Týn nad Vltavou

Agenda přestupků

říjen

3.

Městský úřad MM města Č.
Budějovice

Agenda přestupků

listopad

Agenda přestupků

prosinec

Agenda SME, autoškol,
evidence vozidel, řidičské
průkazy

září

4.
5.

Městský úřad Blatná
Městský úřad Strakonice

6.
7.

Městský úřad Písek
Městský úřad MM města Č.
Budějovice

8.
Stanice technické kontroly
9.
Akreditovaná školící střediska

říjen

Agenda SME, autoškol,
evidence vozidel, řidičské
průkazy

listopad

Agenda SME, autoškol,
evidence vozidel, řidičské
průkazy

průběžně

Povinnosti vyplývající ze zák. č.
56/2001 Sb., o technických
podmínkách provozu na
pozemních komunikacích

průběžně

Povinnosti vyplývající ze zák. č.
56/2001 Sb., o technických
podmínkách provozu na
pozemních komunikacích

Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví
Název kontrolovaného subjektu
1.

Městský úřad Dačice

Předmět kontroly

Termín kontroly

kontrola výkonu státní správy
v přenesené působnosti
za 1. pololetí 2021

září
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2.

Magistrát města Č. Budějovice

kontrola výkonu státní správy
v přenesené působnosti
za 1. pololetí 2021

říjen

3.

Městský úřad Týn nad Vltavou

kontrola výkonu státní správy
v přenesené působnosti
za 1. pololetí 2021

listopad

Odbor krajský živnostenský úřad
Kontrola výkonu státní správy v přenesené působnosti na úseku průmyslu a
obchodu a na úseku zemědělství
Kontrolovaná osoba

Městský úřad Soběslav

Městský úřad Tábor

Městský úřad Trhové Sviny

Předmět kontroly
1. kontrolní, registrační a správní činnost
dle zákona č. 455/1991 Sb., o
živnostenském podnikání (živnostenský
zákon), ve znění pozdějších předpisů
2. podnikání v zemědělství
1. kontrolní, registrační a správní činnost
dle zákona č. 455/1991 Sb., o
živnostenském podnikání (živnostenský
zákon), ve znění pozdějších předpisů
2. podnikání v zemědělství
1. kontrolní, registrační a správní činnost
dle zákona č. 455/1991 Sb., o
živnostenském podnikání (živnostenský
zákon), ve znění pozdějších předpisů
2. podnikání v zemědělství

Termín
kontroly

říjen 2021

září 2021

listopad 2021

Odbor kancelář hejtmana
Oddělení krizového řízení
Název kontrolovaného subjektu
1. MěÚ Český Krumlov
2. MěÚ Písek
3. MěÚ Prachatice

Předmět kontroly
Termín kontroly
Kontrola výkonu státní správy
září 2021
v přenesené působnosti
září 2021
Působnost - MV
říjen 2021
Připravenost na řešení mimořádných
událostí, opatření na ochranu
obyvatelstva, plány krizové
připravenosti právnických a
podnikajících fyzických osob
/nemocnice, školská zařízení/
Působnost – SSHR:
oblast hospodářských opatření
pro krizové stavy
Působnost - MO ČR:
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1. MŠ Vajgar 594, Jindřichův
Hradec
2. Nemocnice Jindřichův
Hradec, a.s.
3. MŠ Sluníčko, Třeboň
4. ZŠ Na Sadech, Třeboň
5. MŠ Trhové Sviny, Sídliště
684
6. ZŠ Školní, Trhové Sviny
7. ZZS Jčk

Oblast obranného plánování
Kontrola subjektu, který má
povinnost mít zpracovaný pravidelně
aktualizovaný plán krizové
připravenosti.
Školská zařízení, která vykonávají péči
o děti a mládež v době, kdy ji nemohou
vykonávat rodiče nebo zákonní
zástupci, zdravotní zařízení a
zdravotnická záchranná služba.

září 2021
září 2021
říjen 2021
říjen 2021
listopad 2021
listopad 2021
listopad/pros.
2021

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy
Oddělení zaměstnanosti a odměňování
Název kontrolovaného subjektu
1.
Městský úřad Kaplice
Odbor školství a mládeže (včetně
OSPOD)
Náměstí 70
382 41 Kaplicey
IČO: 00245941

Předmět kontroly
Termín kontroly
kontrola dodržování závazných
říjen
zásad při provádění návrhů
rozpisu rozpočtů finančních
prostředků státního rozpočtu
podle § 161c odst. 7 zákona
č.561/2004 Sb.

2.

Městský úřad Jindřichův Hradec
Odbor školství, mládeže a
tělovýchovy
Klášterská 135/II
377 01 Jindřichův Hradec
IČO: 00246875

kontrola dodržování závazných
zásad při provádění návrhů
rozpisu rozpočtů finančních
prostředků státního rozpočtu
podle § 161c odst. 7 zákona
č.561/2004 Sb.

říjen

3.

Městský úřad Vodňany
Odbor sociálních věcí, zdravotnictví
a školství
nám. Svobody 18
389 01 Vodňany
IČO: 00251984

kontrola dodržování závazných
zásad při provádění návrhů
rozpisu rozpočtů finančních
prostředků státního rozpočtu
podle § 161c odst. 7 zákona
č.561/2004 Sb.

listopad
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Odbor ekonomický
Oddělení rozpočtu a financování + úsek správy daní
Název kontrolovaného subjektu

Předmět kontroly

Z důvodu mimořádných opatření kvůli
koronavirové pandemii se kontroly
z I. pololetí r. 2021 přesouvají
na II. pololetí r. 2021.
Jedná se o tyto obecní úřady:
OÚ Bezdědovice (ST)
OÚ Horní Kněžeklady (CB)
OÚ Katov (TA
OÚ Pečnov (PT)

Kontrola výkonu správy
místních poplatků dle zákona
č. 565/1990 Sb., o místních
poplatcích a procesního
zákona
č. 280/2009 Sb., daňový řád.

Termín kontroly
(měsíc)
Průběžně ve II.
pololetí r. 2021
dle přítomnosti
zástupců správce
daně
na kontrolovaných
obecních úřadech

Oddělení přezkumu a metodiky hospodaření obcí
Název kontrolovaného subjektu
Obce a dobrovolné svazky obcí v
Jihočeském kraji (cca 585 územních
celků dle žádostí doručených na KÚ
podle § 4 odst. 1 zák. č. 420/2004 Sb.
do 30. 6. 2021).

Předmět kontroly

Termín kontroly
(měsíc)
Dílčí přezkoumání hospodaření Průběžně dle plánu
obcí a dobrovolných svazků
přezkoumávání
obcí dle zák. č. 420/2004 Sb.,
hospodaření ÚSC
o přezkoumávání hospodaření a DSO v II. pololetí
ÚSC a DSO, za uplynulou část 2021.
roku 2021.
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