
Zápis 
ze společného setkání důvěrníků bytových domů konaného dne 16.2.2015 

Začátek setkání:  17.00 hodin

Přítomní: důvěrníci BD dle prezenční listiny
                  Mgr. Ivo Kolomý, starosta obce
                  Jolana Kobzová, místostarostka obce

Program:

- Prezentace, seznámení s programem a vzájemné představení
- Záměr Obce vyhotovit územní studii pro lokalitu Zámeček
- Představení osadního výboru důvěrníkům ze Zámečku
- Neuhrazené nájmy 
- Místní poplatky v roce 2015
- Nové podmínky pro přidělování bytů v BD v obci
- Navrhované investice obce, náměty a připomínky všech důvěrníků 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Záměr Obce vyhotovit územní studii pro lokalitu Zámeček 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Osadní výbor Zámeček:

Předsedkyně: Zadražilová Soňa
Členové:        Mgr. Pokorná Olga
                       Sýkorová Jitka
Další členové budou schváleni na zastupitelstvu obce dne 9.3.2015
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Důvěrníci byli informováni o připravovaných urgencích za nájemné bytů dlužným nájemníkům k
31.1.2015
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Důvěrníci byli informováni o místních poplatcích v roce 2015 – beze změny
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Důvěrníci  byli  informování  o  připravovaných  změnách  ohledně  přidělování  bytů  v  obci
Rudoltice, nové podmínky budou schváleny radou obce a vyvěšeny na webu obce.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Navrhované investice obce, náměty a připomínky všech důvěrníků

           Dobudování dětského hřiště – přidat více prolézaček a atrakcí, provést oplocení celého
           hřiště. 

Chodník mezi hl. silnicí a Konzumem, na straně ČOV – VISION.

Osadní výbor nesouhlasí s vybudování uvažované restaurace u příjezdové komunikace k lokalitě
Zámeček, podporuje vybudování zázemí pro potřeby Obecního úřadu (uskladnění nářadí, sekaček
atd. určených pro údržbu BD).

Posunout  nebo odstranit  retarder  u  Konzumu,  u  značky  obytná  zóna přidat  značku povolená
rychlost 20 km/hod. – NELZE REALIZOVAT.



U BD čp. 605, které nemá parkoviště, odhrnout hlínu, odvodnit břeh a udělat  zde parkoviště
(třeba jen vysypané štěrkem) – VISION

Výsadba  stromů  a  keřů  mezi  BD,  začlenění  do  přírody  –  PROJEDNAT  S DŮVĚRNÍKY
S OHLEDEM NA SUŠÁKY A STÍNĚNÍ

Postavit  jednotné  sušáky  na  sušení  prádla  u  každého  BD  –  VISION  PO  KONZULTACI
S DŮVĚRNÍKY – KTERÝ BD BUDE MÍT ZÁJEM A PŘESNĚ URČIT MÍSTO

Nadále provádět posuzování nových nájemníků komisí, kterou tvoří členové osadního výboru –
ANO - OSADNÍ VÝBOR

Opravit propadlou vozovku u Konzumu – SPOLU S ASFALTIZACÍ KOMUNIKACÍ.

Postavit kontejner na svoz bioodpadu někde v blízkosti chemického skladu, tj. blíže k rodinným
domům, které bioodpad produkují více než bytovky - OBEC

Odstraňovat hnízda vlaštovek - nelze v souladu s  § 5a  Ochrana volně žijících ptáků  zákon č.
114/1992 Sb., Zákon České národní rady o ochraně přírody - NELZE

Chemicky ošetřit fasády BD, které ze severní strany zelenají vlivem kyselých dešťů.

V autobusové  zastávce  zvýšit  lavičku,  je  příliš  nízko,  postižení  lidé  s berlemi  ji  nemohou
používat, neboť nejsou schopni z nízké lavičky se zvednout – VISION.

Autobus.zastávka – obložit  makrolonem, aby  do ní nefoukalo,  + nový  odpadkový  koš pevně
upevněný,  + přemístit schránku na tiskoviny pošty  někam dál, nyní je v cestě při vystupování
z autobusu, lidé do ní naráží - VISION

V celé lokalitě parkuje několik aut s propíchanými koly (bez nebo s SPZ) a hyzdí okolí – nutno
řešit asi přes policii.

Za dětským hřištěm u aleje je odsunutý zátarasový kámen a lidé si zde s auty zkracují cestu na
zahrádky či do města – VISION

Připomínka k úklidové firmě – 110,-Kč/měsíc a byt, návrh za tyto peníze uklízet 2x týdně každý
BD - OBEC

Kontrola a oprava všech retarderů – jsou uvolněné, vyčnívají šrouby – VISION.

Dotaz z RD Zámeček – mohou si lidé nadále budovat a financovat příjezdy z místní komunikace
ke svým domkům? Dle info předchozího vedení obce je kanalizace nevyhovující a bude nutná
její rekonstrukce, příjezdy by tak byly  poškozeny nebo zcela zničeny –  ANO MOHOU, ALE
VŽDY  INFORMOVAT  OBEC,  V PŘÍPADĚ  VÝKOPŮ  OBEC  UVEDE  DO  PŮVODNÍHO
STAVU, rekonstrukce kanalizace se neplánuje.

Nátěry stěn na chodbách a schodištích BD provádět olejovými barvami - VISION

Zejména BD 607 a 602 vyměnit na vstupu koberce (rohože), ostatní BD zkontrolovat v jakém
jsou stavu -  VISION

BD 607 – drenáže okolo BD, voda údajně teče nad izolaci domu - VISION



BD 622 – ucpané trubky v komínech hl. ve 2 krajních bytech, voda poté teče po stropech ve

sklepě - VISION

BD 617 – v sušárně mají boxovací pytel, napsat žádost na jeho odstranění - OBEC

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zapsala: Jolana Kobzová – místostarostka obce

Jednání bylo ukončeno v 19:30 hodin.


