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Obecní úřad HOLOUBKOV 
___________________________________________________________________ 

 
 

Z Á P I S  č .  1 / 1 0  
 

z jednání Komise pro spolupráci s INZULou 
 
Datum, čas a místo konání: úterý 16. března 2010 od 20:15 do 21:30, restaurace FELEKT 
 
Přítomni: p. Ing. 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: 

· Komentář k hospodaření firmy INZULA Rokycany na správě bytového fondu 
v majetku obce Holoubkov za I., II., III. a IV. čtvrtletí 2009 

 
 
Projednávané problémy: 
 
1) Kontrola zápisu a usnesení z minulého jednání komise 
Ing. Fišer předložil členům komise Zápis č. 2/09 z jednání komise dne 24.6.2009. Členové 
komise k němu neměli připomínky. 
Všechny úkoly obsažené v usnesení z minulého jednání komise byly splněny. 
 
Návrh usnesení: 
Komise pro spolupráci s INZULou schvaluje Zápis č. 2/09 z jednání komise dne 24.6.2009 
s tím, že věrně a pravdivě popisuje průběh jednání. 
 
2) Kontrola mandátní odměny společnosti INZULA za rok 2009 
Na základě Dodatku k mandátní smlouvě ze dne 15.1.2009 byla v roce 2009 účtována 
odměna ve výši 102,36 Kč bez DPH za 1 spravovanou bytovou jednotku a měsíc. V dalším 
dodatku ze stejného data byl snížen počet spravovaných nájemních jednotek ze 194 na 137. 
Ke snížení došlo v důsledku prodeje bytů na starém sídlišti a vystěhováním nájemců v bytech 
„Na Rudě“. Celková výše roční odměny činila 213.037,- Kč. 
 
Návrh usnesení: 

· opatřit podklady pro kontrolu výpočtu výše odměny společnosti INZULA za rok 2009 
(zodpovídá: Ing. Fišer; termín: do 31.5.2010) 

 
3) Kontrola výdajů správy bytového fondu za rok 2009 
Za rok 2009 činily celkové tržby 2.178.358,- Kč (z toho tržby z nájmu byly ve výši 
1.845.371,- Kč) a celkové náklady 1.675.171,- Kč (z toho náklady na opravy a udržování byly 
ve výši 592.955,- Kč). Do rozpočtu obce byla odvedena částka ve výši 19.626,- Kč (na 
zpracování projektové dokumentace na odvodnění domu č.p. 96). V roce 2009 byla 
v účetnictví hospodářské činnosti poprvé vykázána položka „Příspěvky do fondu oprav SVJ“ 
ve výši 440.855,- Kč. Jelikož ne všechny byty na starém sídlišti byly prodány, je obec 
Holoubkov řádným členem některých nově vzniklých SVJ a musí plnit stejné povinnosti jako 
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každý jiný člen těchto SVJ. Podstatná část z této sumy byla určena na výměnu oken 
v neprodaných bytech obce v domě č.p. 194 – 197. Stav běžného účtu k 31.12.2009 činil 
2.772.140,- Kč. 
 
Komise prověřila veškeré výdajové položky bytové správy za rok 2009 a vytipovala několik 
položek výdajů, které je třeba dále prověřit a přijala k tomu usnesení. 
 
Návrh usnesení: 
Opatřit faktury a fyzicky prověřit následující práce: 

· oprava osvětlení digestoře v I.Q.09 v č.p. 96 za 5.748,12 Kč, 
· oprava cirkulace za 9.156,- Kč a malířské práce za 15.675,- Kč v II.Q.09 v č.p. 291, 
· instalatérské práce za 9.082,- Kč a výměna dveří za 7.200,54 Kč v IV.Q.09 v č.p. 96, 
· klempířské práce za 26.160,- Kč a výměna kul. ventilů za 10.728,- Kč v IV.Q.09 v č.p. 

86 
(zodpovídá: Ing. Fišer, p. Černý; termín: do 31.5.2010) 
 
4) Kontrola výdajů na bytový fond z rozpočtu obce za rok 2009 
V roce 2009 byly v rozpočtu obce vykázány v souvislosti s bytovým fondem následující 
položky: v příjmech Převod z HČ-INZULA ve výši 19.630,- Kč a ve výdajích v pol. 3216 ve 
výši 208.790,- Kč. 
 
Návrh usnesení: 

· opatřit položkový rozpis těchto příjmů a výdajů vykázaných v rozpočtu obce za rok 
2009 (zodpovídá: Ing. Fišer; termín: do 31.5.2010) 

 
5) Kontrola objednávek na opravy bytového fondu za rok 2009 
Komise prověřila veškeré opravy bytového fondu v roce 2009, které si objednali jednotliví 
nájemníci a jejichž seznam INZULA pravidelně předkládá. 
 
Návrh usnesení: 
Komise pro spolupráci s INZULou konstatuje, že objednané opravy jsou drobného charakteru 
a z velké části jsou opodstatněné. Poměrně velká část objednávek se týkala oprav a výměn 
oken, které již nešly zavírat a zatékalo jimi přímo do bytů. Tyto opravy by měly v roce 2010 
odpadnout po kompletní výměně oken ve všech obecních bytech. 
 
6) Různé 
Společnost INZULA předložila návrh na výměnu původního ležatého potrubí rozvodů 
studené vody v suterénu a jedné stoupačky v domě č.p. 96, které je popraskané a uniká z něj 
voda, což způsobuje vlhkost v domě. Ing. Fišer doporučil INZULE zpracovat nabídku na 
kompletní výměnu rozvodů vody v celém domě, která byla následně předložena ve výši 
82.236,- Kč vč. DPH. Budou osloveny ještě další 2 firmy, aby předložili konkurenční 
nabídku, a výměna bude poté zadána firmě s nejvýhodnější nabídkou. 
 
7) Usnesení a závěr 
Členové komise neměli další připomínky, proto nechal Ing. Fišer hlasovat o navrženém 
usnesení. 
 
Hlasování o navrženém usnesení: PRO / PROTI / ZDRŽ 

   4    /      0     /     0 
 
 
Dne 17.3.2010 zapsal: Ing. L. Fišer 


