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Obecní úřad HOLOUBKOV 
___________________________________________________________________ 

 
 

Z Á P I S  č .  1 / 0 7  
 

z jednání Komise pro spolupráci s INZULou 
 
Datum, čas a místo konání: středa 30. května 2007 od 18:40 do 20:05, zasedací místnost OÚ 
 
Přítomni: p. Lukáš Fišer, místostarosta obce, člen zastupitelstva obce 
 p. Ing. Zbyněk Tůma, předseda finančního výboru, člen zastupitelstva obce 
 p. Mgr. Hana Křejdlová, členka kontrolního výboru, členka zastupitelstva obce 
 p. Miloš Černý, předseda bytového výboru, člen zastupitelstva obce 
 
 
Předané materiály: 

• Rozbor hospodaření s bytovým fondem obce Holoubkov za roky 2003, 2004, 2005 a 
2006. 

• Komentář k hospodaření firmy INZULA Rokycany na správě bytového fondu 
v majetku obce Holoubkov za rok 2006. 

• Závěrečný účet hospodaření obce Holoubkov za rok 2006. 
• Seznam nájemců domů č.p. 165, 166, 177-8, 179-80, 181-2 a 194-7. 

 
 
Projednávané problémy: 
 
1) Rozbor hospodaření s bytovým fondem obce Holoubkov za roky 2003, 2004, 2005 a 
2006. 
P. Fišer seznámil členy komise s rozborem hospodaření s bytovým fondem obce Holoubkov 
za roky 2003, 2004, 2005 a 2006. Rozbor slouží pro základní orientaci v bytové problematice, 
když podává přehled o tom, na jaké výdaje se používá každoroční výnos z nájemného. 
 
Návrh usnesení: 
Komise pro spolupráci s INZULou bere na vědomí rozbor hospodaření s bytovým fondem 
obce Holoubkov za roky 2003, 2004, 2005 a 2006. 
 
 
2) Kontrola výdajů správy bytového fondu za rok 2006. 
Komise prověřila veškeré výdajové položky bytové správy za rok 2006. Vytipovala několik 
položek výdajů, které je třeba dále prověřit a přijala k tomu usnesení. 
 
Návrh usnesení: 
Komise pro spolupráci s INZULou ukládá: 

• opatřit podklady pro kontrolu výpočtu výše odměny společnosti INZULA za rok 2006 
(zodpovídá: p. Fišer; termín: do 31.7.2007) 
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• prověřit 101 přijatých objednávek od nájemců za rok 2006, zjistit, jak byly vyřízeny a 
provést fyzickou kontrolu provedených výměn zařazených předmětů 
(zodpovídá: p. Fišer, p. Černý; termín: do 31.8.2007) 

• fyzicky prověřit následující práce: výměna kuchyňské linky v č.p. 178 za Kč 14 500,-; 
přetěsnění spár v č.p. 285 za Kč 13 500,-; výměny a opravy oken v různých domech; 
oprava bytového jádra v č.p. 197 za Kč 18 200,-; zednické práce v č.p. 195 a 197 za 
Kč 57 300,-; oprava elektroinstalace v č.p. 195 a 197 za Kč 64 000,-; výměna dveří 
v č.p. 285 a 286 za Kč 16 000,- a údržba zeleně v DPS 
(zodpovídá: p. Černý; termín: do 31.8.2007) 

• prověřit převod prostředků do rozpočtu obce za rok 2006, kde rozdíl mezi částkou 
vykázanou správcem BF a částkou vykázanou v Závěrečném účtu hospodaření je cca 
Kč 12 800,- 
(zodpovídá: p. Fišer; termín: do 31.7.2007) 

• od účetní obce opatřit podklady pro kontrolu výdajů položky 3612 – Bytové 
hospodářství a Bytový fond-investiční opravy a následně provést fyzickou kontrolu 
provedených prací 
(zodpovídá: p. Fišer; termín: do 31.8.2007) 

 
 
3) Kontrola seznamu nájemců domů č.p. 165, 166, 177-8, 179-80, 181-2 a 194-7. 
P. Fišer požádal komisi o provedení kontroly seznamu nájemců v souvislosti s plánovaným 
prodejem bytových jednotek. Dotázal se, zda na plánované setkání s nájemci pozvat všechny 
nájemce (tedy i ty, kteří byt dlouhodobě prokazatelně neužívají) a zda poté dát všem 
nájemcům návrh na odkup bytu. 
 
Návrh usnesení: 
Komise pro spolupráci s INZULou doporučuje místostarostovi obce pozvat na plánované 
setkání s nájemci všechny stávající nájemce s platnou nájemní smlouvou s tím, že před 
odesláním závazných nabídek na odkup bude provedena kontrola plnění povinností ze strany 
nájemců a bude rozhodnuto, kterým z nich závaznou nabídku na odkup odeslat a kterým 
nikoliv. 
 
4) Umístění rozvodů pro připojení k internetu na bytové domy v majetku obce 
P. Fišer požádal komisi o názor na umístění rozvodů pro připojení k internetu na bytové domy 
v majetku obce na základě žádosti společnosti HN-net. Přečetl vyjádření správce BF, který 
umístění rozvodů nedoporučuje. 
 
Návrh usnesení: 
Komise pro spolupráci s INZULou nedoporučuje umístění rozvodů pro připojení k internetu 
na bytové domy v majetku obce a doporučuje řešit připojení k internetu bezdrátovou WIFI 
technologií. 
 
 
Hlasování o navrženém usnesení: PRO / PROTI / ZDRŽ 

   4    /      0     /     0 
 
 
 
Zapsal: Fišer 
dne 4.6.2007 


