
SCHŮZKA S DOMOVNÍMI D ŮVĚRNÍKY – 27.9.2011 
 
 
PROGRAM: 
 

• fungování domovních důvěrníků 
o kontakt prostřednictvím e-mailu, telefonu, osobně 
o pravidelné docházení na schůzek důvěrníků s obcí 
o v případě potřeby svolání nájemníků v domě,  sdělení informací z obce (v 

případě nutnosti i proti podpisu) 
o informace o stěhování nájemníků, případných problémů v domě apod. 

 
S domovními důvěrníky bude uzavřen dodatek k NS a za splnění podmínek stanovených obcí  
bude na konci kalendářního roku poskytnuta sleva z nájmu – radou předběžně schváleno 
(návrh 1/2 – 1měsíční nájem). 
 
 

• nedoplatky na nájmech a úhradách za služby spojené s užíváním bytu a možnosti 
řešení těchto situací 

o seznam nedoplatků bude během měsíce října předán advokátní kanceláři 
k vymáhání, popř. k zahájení řízení o vyklizení bytu 

o možnost uzavření splátkového kalendáře (v případě, že ještě žádný nebyl 
s nájemníkem uzavřen) 

o při prodlužování smluv jsou pohledávky za nájemníky kontrolovány a 
s nájemníky řešeny – vyzýváni k úhradě 

o pravidla pro prodloužení NS 
 

• veřejná služba 
o možnost navýšení sociálních dávek u osob, které pobírají dávky na živobytí (v 

měsíci je třeba odpracovat 20 nebo 30 hodin) 
o uzavření smlouvy s obcí na výkon veřejné služby na základě rozhodnutí o 

dávkách na živobytí 
o každý měsíc obec potvrzuje odpracovaný počet hodin na formulář od MěÚ, 

soc. odbor – ten na základě tohoto potvrzení navyšuje dávky 
o údržba zeleně, úklid veřejného prostranství, zimní údržba chodníků, úklidové 

práce  
 

• nejčastější porušování ustanovení nájemní smlouvy, pravidel pro užívání bytu a 
společných prostor včetně možných důsledků takového počínání, 

o neplacení nájmu a služeb spojených s užíváním bytu 
o nenahlášení osob spolubydlících do 1 měsíce od jejich nastěhování 
o rušení klidu v domě, porušování dobrých mravů v domě s opakovanými zásahy 

policie 
o satelity na oknech  
o ukládání vznětlivých a nebezpečných látek v domě (ve společných prostorách) 

 
• problematika odstěhování nájemníků z domu bez vědomí obce 

o stěhování nájemníka je nutné oznámit co nejdříve obci 
 



• drobné opravy bytu a náklady spojené s běžnou údržbou bytu (Nařízení vlády č. 
258/1995 Sb., v platném znění) 

o obec namátkově kontroluje připojené elektroměry a plynoměry – v případě 
odpojení energií je to signál případných problémů 

 
 

• závady bytů a jejich postup řešení 
o seznam závad – VISION Rudoltice s.r.o. 
o rozhodnutí rady obce – pokračování v odvodnění III. etapy bytové výstavby – 

zpracován projekt (více jak 800 tisíc Kč), vyhlášeno výběrové řízení 
 
 
Centrální evidence exekucí 
Centrální evidence exekucí je veřejný seznam, který je veden, provozován a spravován 
Exekutorskou komorou České republiky podle zákonného zmocnění daného ustanovením § 
125 zákona č. 120/2001 Sb. (exekuční řád). Lustrace v tomto registru je zpoplatněna. 
Lustrace bude prováděna u žadatelů, kteří jsou po projednání s Osadním výborem Zámeček 
radě obce navrhováni k přidělení bytu, a výsledky lustrace budou dalším podkladem pro 
rozhodnutí obce, s kým bude uzavřena nájemní smlouva. 
 
 
sušáky na prádlo 
Obec Rudoltice povoluje pouze sušáky odstranitelné, a to buď kruhové – skládací nebo 
ve tvaru „T“. Sušák ve tvaru „T“ bude do země ukotven tak, že v betonové patce bude 
umístěna trubka většího průměru, do níž bude vlastní sušák zasunut. O stanovišti 
sušáku rozhodne vždy obec. Podmínkou pro umístění sušáku tvaru „T“ je, že si každý 
konkrétní bytový dům, který se pro toto řešení rozhodne, zajistí v okolí sušáku údržbu 
zeleně vlastními silami. V případě, že tomu tak nebude, bude sušák odstraněn. 
 
 
orientační plán + směrovky 
Rada obce Rudoltice bere na vědomí návrh orientačního plánu obytné zóny Zámeček, 
zpracovaný firmou RECAL, a souhlasí s jeho zpracováním v navrhované podobě. 
 
Rada obce Rudoltice schvaluje umístění směrovek k bytovým domům v obytné zóně 
Zámeček na místech dle přiloženého zákresu a ukládá společnosti VISION Rudoltice 
s.r.o. umístění směrovek zajistit. 
 
 
vítání občánků, vyplácení finanční částky za ukončený školní rok 
PODMÍNKA – BEZDLUŽNOST VŮČI OBCI  
 
 
 
 
Zapsala: Lenka Bártlová, starostka obce 


