
Zápis z mimořádné schůzky domovních důvěrníků 

na sále Kulturního domu v Rudolticích 

dne 29. září 2014 
 

Zahájení v 16.00 hod. 

Účast: 

� domovní důvěrníci, popř. zástupci: viz přiložená prezenční listina 

� zástupci obce: Bc. Lenka Bártlová, starostka obce 

 

Program 

• Prezence 
 

• Nedoplatky na nájmech a úhradách za služby spojené s užíváním bytu a možnosti 
řešení 

 
o platby nájmů a služeb za období od 1-9/2014 

� platební morálka dobrá 
 

o splátkové kalendáře 
� případné problémy s hrazením nájmu je třeba řešit VČAS 
� s nájemníky, kteří se dostanou do problémů s hrazením nájmu, je možné 

uzavřít splátkový kalendář, po dobu hrazení splátkového kalendáře se 
nájemní vztah prodlužuje po 3 měsících; v případě, že splátkový kalendář 
není řádně hrazen, nastupuje splatnost celé dlužné částky, příp. až vyklizení 

 
• Vyúčtování služeb a nájmu za období 2013/2014 

� vyúčtování bylo splatné do 31.8.2014; pokud nebude uhrazeno do 
31.10.2014, bude předáno k vymáhání 

� POZOR!! Variabilní symboly u vyúčtování jsou odlišné od měsíčních 
plateb nájmu. Je třeba pozorně číst dopisy, které jsou k vyúčtování 
přiloženy od správce RK MOUŘENÍN. Často se stává, že nájemníci hradí 
vyúčtování s VS dle nájemní smlouvy – TO JE CHYBA! 

 
• Místní poplatky v roce 2014 

� místní poplatek za likvidaci odpadů byl splatný k 31.3. (váže se k údaji o 
trvalém pobytu – od měsíce, kdy se přihlásí – vzniká poplatková povinnost 
v poměrné výši); výše poplatku– 400 Kč  

� místní poplatek ze psů byl splatný k 30.4.; obec hlídá, zda mají nájemníci 
poplatky uhrazeny před prodloužením NS 

� v případě, že nebudou uhrazeny po výzvě, budou předány k vymáhání 
 
 



• Správa dětských hřišť v obci i na sídlišti Zámeček 
� Řešena otázka oplocení hřiště – část domovních důvěrníků oplocení 

žádá, část ne; S DOMOVNÍMI DŮVĚRNÍKY DOHODNUTO, ŽE 
SITUACI S OPLOCENÍM PROKONZULTUJÍ V BYTOVÝCH 
DOMECH S OSTATNÍMI NÁJEMNÍKY 

� Obec uzavře se zájemcem o správu hřiště na sídlišti Zámeček smlouvu – 
provádění správy za úplatu 

� Povinnosti správce: otevírání, zavírání hřiště, obsluha sítě na tenis-
volejbal, údržba čistoty a pořádku, hlášení závad na hřišti apod. 

 
• Plochy pro volnočasové aktivity v lokalitě Zámeček 

� Představen projekt obce na zbudování ploch pro sportovní vyžití v dolní 
části sídliště a náměstí uprostřed bytové zástavby mezi domy čp. 615 a 
619 (projekt byl již představen 6.9.2014 na otevření dětského hřiště na 
sídlišti Zámeček) 

 
• Výstavba chodníku v obci i na sídlišti Zámeček 

� V roce 2015 plánuje obec zbudovat chodník v obci i na sídlišti Zámeček 
(od prodejny KONZUM k cyklostezce – včetně osvětlení); na chodník 
v obci bude žádat o dotaci od SFDI 

� V rámci výstavby chodníku v obci bude zbudováno místo pro přecházení 
na silnici I/43 a dále přechod pro chodce u budovy ZŠ 

 
• Podmínky pro prodlužování NS 

 
o Splacené pohledávky vůči obci, popř. uzavření splátkového kalendáře 

 
o Kominické služby 

o domovním důvěrníkům byl sdělen seznam bytů, ve kterých k 
měsíci 9/2014 nebyla umožněna kontrola 

o upozornění na zákonem stanovené pravidelné roční prohlídky 
spalinových cest ke komínům; je třeba zajistit vpuštění kominíka do 
bytu  

o kominík, který provádí prohlídky spalinových cest - p. Elner – tel.: 603 
846 151  

o vždy minimálně 14 dní předem je oznámen termín kontroly!! 
o v případě neumožnění prohlídky dochází k porušení nájemní smlouvy 

(ustanovení o umožnění kontroly technického zařízení) a tato 
skutečnost může vést k tomu, že nájemní smlouva NEBUDE 
PRODLOUŽENA (stav je ověřován před prodlužováním nájmu – 
v případě, že není v bytě provedena kontrola, je prodlouženo pouze na 
dobu půl roku; v případě, že není kontrola provedena ani následně, 
není nájem prodloužen) 

 
o Servisní prohlídky kotlů 

� při prodlužování NS (1x za 2 roky) je nutné předložit potvrzení o 
provedení servisní prohlídky kotlů  

� opravy a údržbu plynových kotlů včetně servisů si hradí nájemník ze 
svého  
 
 



• Závady bytového fondu a jejich řešení  
 

o opadávající obklady v kuchyních, koupelnách WC 
 

o ucpávání kanalizace do domu 
� jakmile se objeví první příznaky, je potřeba včas informovat obec; obec 

zajistí pročištění kanalizace v postiženém místě 
 

o vyvložkování van v BD 261-265  
� zájemci? (částka 6 000 Kč – umořováno z nájmu po 500 Kč) 

 
o výměna plynových kotlů zn. MORA za BAXI v BD 261-265 

� cena kotle vzrostla o 561 Kč na 15.910 Kč 
 
 

• Plán obce na rekonstrukce BD – STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE na r. 
22014-2018 

o BD v obci – postupné zateplování, opravy střech, rekonstrukce topení 
o BD na Zámečku – kompletní rekonstrukce BD dle odborného posudku na stav 

BD v lokalitě Zámeček (info RZ 4/2012) – náklady cca 2 a 
3/4 mil. Kč/dům 

 
KOMUNÁLNÍ VOLBY 2014 
 

• INFORMACE PRO CIZINCE 
o Informace předány domovním důvěrníkům k vyvěšení na nástěnkách v BD 

 
• INFORMACE MV ČR VE VĚCI „KUPOVÁNÍ HLASŮ“ 

o Sdělení MV ČR bylo předáno domovním důvěrníkům k vyvěšení na nástěnkách 
v BD 

 
• ZAJIŠTĚNÍ AUTOBUSOVÉ DOPRAVY K VOLEBNÍ MÍSTNOSTI 

o Jako každé předchozí volby bude i letos opět zajištěna autobusová doprava 
k volební místnosti; podrobnosti budou zveřejněny na autobusových 
zastávkách a informace vyhlášena rozhlasem 

 
Další témata: 
 

- Objíždění retardéru u prodejny KONZUM  
- Oprava autobusové zastávky + lavička na sezení 
- Vyčištění okapů u bytových domů v blízkosti aleje 
- Rozbité kontejnery u domů 607, 603 a 618 
- Propadlá silnice vedle prodejny KONZUM 
- Odkládání posekané trávy od BD 
- Problematika digestoří v BD 
- Problematika ucpávání kanalizace u BD 

 
 
Schůzka byla ukončena v 17.15 hod. 
 
Zapsala: Bc. Lenka Bártlová, starostka 


