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Obecní úřad HOLOUBKOV 
___________________________________________________________________ 
 
 

Z Á P I S  č .  2 / 0 9  
 

z jednání Komise pro spolupráci s INZULou 
 
Datum, čas a místo konání: středa 24. června 2009 od 18:45 do 19:30, 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: 

• Kontrola výše mandátní odměny společnosti INZULA za rok 2008 
• Faktury za vybrané opravy BF v r. 2008 

 
 
Projednávané problémy: 
 
1) Kontrola zápisu a usnesení z minulého jednání komise 
Ing. Fišer předložil členům komise Zápis č. 1/09 z jednání komise dne 23.4.2009. Členové 
komise k němu neměli připomínky. 
 
Návrh usnesení: 
Komise pro spolupráci s INZULou schvaluje Zápis č. 1/09 z jednání komise dne 23.4.2009 
s tím, že věrně a pravdivě popisuje průběh jednání. 
 
 
2) Kontrola výše mandátní odměny společnosti INZULA za rok 2008 
Ing. Fišer na základě vyžádaných faktur a dalších údajů provedl kontrolu výše fakturované 
odměny společnosti INZULA za rok 2008. Pro rok 2008 byla stanovena fixní část měsíční 
odměny ve výši 96,30 Kč bez DPH za jednu spravovanou jednotku a variabilní část jako 
čtvrtletí odměna ve výši 11,78 % z rozdílu výše celkového dluhu. Ve správě bylo celkem 194 
bytových jednotek. Kontrolou bylo zjištěno, že výše roční odměny činí 265.126,55 Kč, 
přičemž společnost INZULA si účtovala odměnu ve výši 263.065,00 Kč. Rozdíl byl způsoben 
tím, že v měsíci lednu byla fixní část odměny počítána ještě z údajů za rok 2007, neboť 
dodatek k mandátní smlouvě byl podepsán až 23.1.2009. 
 
Od 1.1.2009 poklesl vlivem prodeje bytů „Na starém sídlišti“ počet spravovaných jednotek na 
137 a výše měsíční odměny se zvýšila o míru inflace na 102,36 Kč bez DPH. 
 
Návrh usnesení: 
Komise pro spolupráci s INZULou schvaluje výši odměny společnosti INZULA za rok 2008 
s tím, že poprvé od zahájení důsledné kontroly odpovídá účtovaná výše skutečnosti. 
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3) Kontrola vybraných oprav na bytovém fondu v roce 2008 
Na minulém jednání komise vytipovala několik oprav bytového fondu, které se rozhodla dále 
prověřit. Ing. Fišer vyžádal od společnosti INZULA příslušné faktury. 

• oprava střechy v č.p. 285 za 19.261,- Kč: opravu prováděla firma Peroutka Jaroslav – 
Rekonstrukce, Mirošov, jednalo se o opravu 57 m2 lepenkové střechy hydroizolačním 
pasem Glasbit o síle 4,2 mm – oprava byla fakticky provedena, rozsah nelze 
věrohodně ověřit 

• oprava střechy v č.p. 194 za 13.658,- Kč: oprav prováděla firma RYTA Rokycany, 
jednalo se o opravu tašek a hřebenáčů po vichřici dne 1.3.2008, doloženo 
fotografiemi, největší položkou je práce a montážní plošina, materiál je účtován pouze 
výši 2.289,- Kč – oprava byla fakticky provedena 

• oprava spár v č.p. 285 za 30.252,95 Kč: oprav prováděla firma Jan Salajka na základě 
požadavku p. Aubrechta, přetěsňování panelových spár na domech na novém sídlišti 
se provádí neustále, tyto opravy hodnotí komise jako velmi neefektivní a nákladné, 
jako definitivní řešení by bylo nutné zateplit fasádu jako celek – oprava byla fakticky 
provedena, vzhledem k výši nákladů ji komise hodnotí jako neefektivní 

• zjistit, jaké náklady se účtují na účet 518 500: jedná se o poplatky České poště za 
systém SIPO, roční náklady na tento systém činí 13.554,80 Kč – komise bere na 
vědomí 

 
Návrh usnesení: 
Komise pro spolupráci s INZULou bere na vědomí kontrolu vybraných oprav na BF v roce 
2008. 
 
 
4) Úprava společných televizních antén na bytových domech obce 
Na minulém jednání schválilo zastupitelstvo obce provedení úpravy STA pro příjem 
digitálního televizního vysílání. Společnost INZULA poptala 2 firmy, z nichž nejlevnější 
cenovou nabídku předložil p. Kuncl, u kterého byla úprava objednána. Pan Bezstarosti 
dodatečně předložil nabídku p. Herinka, Břasy, která je ve variantě č. 2 bez konvertoru 
cenově srovnatelná s nabídkou p. Kuncla. Ing. Fišer upozornil na to, že na novém sídlišti je 
pouze jedna STA na č.p. 285 a je převěsy vedena na spodní domy č.p. 287 a 291. Stejně tak je 
další STA na domě č.p. 4, která je převěsem vedena na č.p. 46. Další 2 STA jsou na domech 
č.p. 96 a 86 (DPS). Je proto nutné zajistit zpětnou vazbu od jednotlivých nájemníků, zda 
digitální příjem v jejich bytě je dostatečně silný a kvalitní. Jedna věc je úprava samotné STA, 
druhá věc je kvalita rozvodů v domě. 
 
Návrh usnesení: 
Komise pro spolupráci s INZULou ukládá Ing. Fišerovi sledovat provádění úprav STA a 
vyžadovat od dodavatele podklady o kvalitě příjmu digitálního televizního vysílání 
v jednotlivých bytech. 
 
 
5) 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 25.6.2009 zapsal: Ing. L. Fišer 


