














































Zápis 

 z jednání o zateplení bytových domů Na Vinici 372, 373 konané dne 7.8.2019 na OÚ Hodonice. 

Přítomni:  Ing. Petr Gabriel, Bc. Pavel Houšť, Jan Procházka, Ing. Jitka Bořilová 

  Zástupci BJ: p. Viktorin, p. Dejl 

Na úvod byla diskutována problematika kotlů v jednotlivých BJ. 

• Do budoucna bude nutné provést výměnu stávajících kotlů za kondenzační. S tím souvisí i 

nové vyvložkování komínů. Na výměnu jednotlivých kotlů nelze čerpat dotaci. Požádat o 

dotaci lze v případě, že by se realizovala centrální kotelna. 

• Tepelná izolace obvodového pláště je navržena z polystyrénu tloušťky 16 mm. 

• Je plánovaná výměna oken, úpravy klempířských prvků (okapy, hromosvody …). 

• Budou provedeny bezbariérové vstupy do BD. 

• V suterénu budou provedeny lokální opravy zavlhnutí zdiva. 

• Budou provedeny úpravy na odvod kondenzátu z kondenzačních kotlů. 

• Byl projednán detail utěsnění soklu v úrovni terénu. 

• U BD 372 a 373 bude nutné sundat krytinu a zateplit podkrovní byty z vrchu konstrukce. 

• Bude provedeno zpevnění krovů šrouby. 

• Oprava balkónů bude provedena položením nové PVC fólie a pokládkou terasových prken. 

• Bylo konstatováno, že v současné době je zpracovávána žádost o dotaci z IROP. S tím souvisí 

vypracování energetického auditu a PENB jednotlivých BD. 

• Dále se zpracovávají podklady pro výběrové řízení na dodavatele stavby. 

• Byl diskutován způsob financování. Ten bude závislý na spoluúčasti nájemníků a výši dotace.   

 

Zapsal: Bc. Pavel Houšť 

 

V Hodonicích, 14.8.2019 

















PP  OO  VV  ĚĚ  ŘŘ  EE  NN  ÍÍ  
 

 

Ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých 

zákonů (zákon o finanční kontrole) s odkazem na ustanovení § 4 zákona č. 255/2012 Sb.,  

o kontrole (kontrolní řád) 

 

PPOOVVĚĚŘŘUUJJII  
 

Bc. Michaelu Poláškovou, kontrolující 

Ing. Jitku Bořilovou,   přizvaná osoba   

 

aby do dne 30.9.2019 vykonaly 

 

veřejnosprávní kontrolu na místě (dále jen „kontrola“), jejímž předmětem je kontrola 

hospodaření s veřejnými prostředky, která bude ve vybraných oblastech ověřovat zda: 

údaje o hospodaření s veřejnými prostředky věrně zobrazují zdroje, stav a pohyb veřejných 

prostředků, a zda tyto údaje odpovídají skutečnostem rozhodným pro uskutečnění 

veřejných příjmů, výdajů a nakládání s veřejnými prostředky, přezkoumávané operace jsou 

v souladu s právními předpisy, schválenými rozpočty, programy, projekty, uzavřenými 

smlouvami nebo jinými rozhodnutími přijatými v rámci řízení a splňují kriteria 

hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti, ve smyslu § 11 odst. 4 písm. a) zákona o finanční 

kontrole)  

 

u:  Mateřské školy Hodonice, příspěvková organizace, okres Znojmo 

IČ: 70993408 

Adresa: U Kostela 196, 671 25 Hodonice 

  

 

V Hodonicích  dne 20.8.2019  

 

 Bc. Pavel Houšť 

…………………………………………………………  
(jméno, příjmení a podpis vedoucího kontrolního orgánu) - starosta 

 

  

(úřední razítko)  

 

 

 

………………………………………………………… 
(podpis vedoucího kontrolovaného subjektu)  

 

 








































