
Schůzka zástupců obce s domovními důvěrníky  

na sále Kulturního domu v Rudolticích 

dne 23. dubna 2012 
 

Zahájení v 16.00 hod. 

Účast: 

-  z celkového počtu 28 domovních důvěrníků přítomno 26 (viz prezence) 

- Lenka Bártlová, starostka obce; Daniel Žáček, člen rady obce; Michal Petráň, zástupce 
VISION Rudoltice s.r.o. 

Program 

• Prezence 
• Náplň práce domovních důvěrníků, dodatky k NS  

 
– s domovními důvěrníky se uzavírají dodatky k NS, kterým je v případě plnění 

požadovaných úkonů důvěrníka (viz níže) zaručena sleva z nájmu 200 Kč/byt/rok: 

- osobní účast na schůzkách domovních důvěrníků a pronajímatele, svolaných zástupcem 
pronajímatele, 

- v případě potřeby svolání nájemníků v bytovém domě, sdělení informací od pronajímatele (v 
případě potřeby i proti podpisu), roznos písemností nájemníkům v domě, 

- poskytování včasných informací pronajímateli o demontáži elektroměru a plynoměru 
jednotlivých bytů v domě, stěhování nájemníků z bytového domu, případných problémech 
v domě apod., 

- vzájemný kontakt domovního důvěrníka a zástupce pronajímatele (starostky, místostarostky 
obce, popř. pracovníků obecního úřadu) prostřednictvím e-mailu, telefonu, osobně 

 
- domovní důvěrníci byli dále upozorněni na možný kontakt ze strany vymahačů - 

nepodávat informace vymahačům o nájemnících! Odkazovat na obec – obec poskytuje 
informace pouze exekutorům, kteří se prokáží doklady. 

 
• Aktualizace kontaktů na nájemníky BD 

 
- předány seznamy s obsazením bytů v jednotlivých bytových domech s tím, aby byly 

aktualizovány kontakty na nájemníky daného bytového domu včetně uvedení 
spolubydlících. 

 
• Platební morálka nájemníků 
 

o platby nájmů a služeb 
- platby nájmů probíhají vždy do 20. dne v měsíci, tolerovaný termín je ještě 

poslední den v měsíci  
- upozorněno na ustanovení nájemní smlouvy týkající se tzv. rozvazovací podmínky 

(prodlení s platbou nájmu v případě delším než 60 dnů) 



- POZOR!! je třeba upozornit nájemníky, aby psali řádně variabilní symboly svých 
plateb (podle nájemní smlouvy); v případě, že nebude VS řádně uveden, bude 
platba zařazena mezi tzv. nezařazené platby a u nájemníka bude do doby jeho 
reklamace platby evidován dluh na nájmu! 

 
o vyúčtování 

- k datu 30.4. každého roku dochází k ukončení zúčtovacího období; přibližně 
v tomto období dochází k opisům stavů vodoměrů – výši měsíčních záloh na vodné 
a stočné si mohou nájemníci určovat sami – řeší se správcem RK MOUŘENÍN 
(pozor, v uplynulém zúčtovacím období došlo ke zvýšení cen za vodné a stočné) 

- vyúčtování je nájemníkům doručeno nejpozději do 30.6., při doručení vyúčtování 
je dána možnost reklamace – hlídat si její lhůtu, v případě pochybností o svém 
vyúčtování je třeba ji včas využít 

- 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! 

 
o splátkové kalendáře 

- 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 

 
o výpovědi z nájmu bytu 

- v případě, že nájemník bude chtít ukončit nájemní vztah, musí počítat s 3měsíční 
výpovědní lhůtou; výpověď je nutné podat písemně 

- v případě, že nájemník nemá v době ukončení nájmu žádné závazky vůči obci, bude 
mu v plné výši vrácena kauce (POZOR – jedná se pouze o 3měsíční nájem, který 
skládal při podpisu náj. smlouvy; někteří nájemníci v minulosti skládali navíc ještě 
další finanční prostředky /“náklady na uzavření nájemní smlouvy“ ve výši 6 tisíc 
Kč/, tyto se nevrací) 

 
• Prodlužování NS – dodatky 
 

o dodržování Pravidel pro užívání bytu a spol. prostor (včetně ustanovení v NS) 
- porušení Pravidel, která jsou součástí nájemní smlouvy, znamená porušení 

nájemní smlouvy 
 

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 (§ 5 a 6 

Nařízení vlády č. 258/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů) 
 

o kontrola užívání sklepů 
- výzva k zavedení pořádku v užívání sklepů – je třeba je očíslovat dle předložených 

schémat a provést kontrolu užívání sklepu v souladu s číslem bytu 
- ve sklepech nesmí být uskladněny žádné hořlavé látky; podle požárních předpisů 

by zde neměly být uskladněny např. ani pneumatiky 



o kontrola společných prostor 
- upozornění na namátkové kontroly společných prostor; doporučeno zkontrolovat 

únikové cesty - zejména chodby přímo u bytů, kde by měly být maximálně nějaké 
menší botníky, rozhodně ne skříně či něco podobného; dále je třeba uvést do 
pořádku někdy až přeplněné prostory pod schody 

 
o psi v bytech 

- proběhla diskuse k rušení klidu v domě, upozorněno na znečištění společných 
prostor psími miláčky – vymalování na náklady nájemníka 

- doporučeno řešit případné problémy se psy nejprve dohodou nájemníků s držiteli 
psa, v případě, že k dohodě nedojde, následně stížností na obec 

 
• Kominické služby 

- upozornění na zákonem stanovené pravidelné roční prohlídky spalinových cest ke 
komínům; je třeba zajistit vpuštění kominíka do bytu – domovní důvěrníci budou 
po výzvě ze strany obce koordinovat termíny pro umožnění těchto prohlídek 
v rámci celého domu (období: podzim 2012) 

- dále byl předložen seznam nájemníků, kteří od loňského roku dosud kominíka 
nevpustili – v takovém případě je třeba kontaktovat kominíka k provedení 
prohlídky (p. Elner – tel.: 603 846 151) ; v případě neumožnění prohlídky dochází 
k porušení nájemní smlouvy (ustanovení o umožnění kontroly technického zařízení) 

- v souvislosti se změnou zákona a s tím spojenými zvýšenými náklady na služby 
kominíka budou do vyúčtování služeb spojených s nájmem bytu již letos 
promítnuty SKUTEČNÉ náklady na kominické služby (dosud byly nájemníkům 
účtovány pouze náklady v podobě záloh dle smlouvy) 

 
• Revize elektroinstalace v bytech 

- vlastník nemovitosti (obec) odpovídá za škody na majetku či na zdraví vzniklé v 
souvislosti s vadnou elektroinstalací 

- obec se rozhodla provést v letošním roce revize elektroinstalace v bytech (revize je 
platná 5 let); náhodně byl již odhalen případ, kdy elektroinstalace v bytě nebyla v 
souladu se stanovenými normami 

- domovní důvěrníci budou vyzváni ke koordinaci termínů k provedení revize – tedy 
opět vpuštění revizního technika do bytu; v případě neumožnění provedení revize 
elektroinstalace v bytě dochází k porušení nájemní smlouvy (ustanovení o 
umožnění kontroly technického zařízení) 

 
• Energie 

- upozornění na problémy s některými dodavateli energií (uvedeny příklady u 
přepisů energií při opouštění bytu, stanovení pokut apod.) 

- v případě odchodu nájemníka z bytu jsou přepisy energií obcí prováděny pouze 
v případech odběru energií od ČEZ, RWE. U jiných dodavatelů si případné 
přepisy řeší nájemníci sami 

 
• Klíče 
 

o od vchodových dveří 
- u domů čp. 601 – 609 může již docházet k velkému opotřebení zámků u vchodových 

dveří – nejdou zamykat zevnitř, popř. zvenku; v takovém případě je třeba nahlásit 



závadu na obecní úřad, dojde k výměně zámku + 1 nový  klíč pro každého 
nájemníka 

- v případě úmyslného poškození – budou náklady vyúčtovány tomu, kdo to způsobil, 
popř.  rozpočítány a vyúčtovány nájemníkům celého domu 

 
o od sklepních prostor 

- domovní důvěrníci byli požádáni o to, aby nechali udělat klíče od obou sklepů a 
zanesli je  na podatelnu OÚ, kde jim bude po předložení dokladu úhrada za tyto 
klíče proplacena 

 
o zavírání, zamykání vchodových dveří 

- problémy se zavíráním, příp. zamykáním vchodových dveří je třeba řešit především 
dohodou nájemníků 

- upozorněno na problémy s hlodavci; hrozí samozřejmě i krádeže 
 

• Sušáky na prádlo 
- mobilní sušáky na prádlo – kdykoliv lze odstranit jednoduchým vytažením ze země  
- sušáky „napevno“ve tvaru „T“  – radou obce byla schválena pravidla pro jejich 

zbudování (nesmí být zabetonovány do patek, musí je být možné v případě potřeby 
odstranit, stanoven jednotný tvar, barva, způsob provedení - příklad takového 
sušáku stojí u domu čp. 618) 

- u mobilních sušáků není třeba souhlasu obce, u sušáků „napevno“ je třeba podat 
písemnou žádost o jeho umístění u domu 

 
• Závady a postup jejich řešení 
 

o závažné závady  
– na závažné závady bude zpracován odborný posudek, ke konci roku možná termovize; 

odborný posudek bude obsahovat návrhy řešení těchto závad (špatné hydroizolace, 
tepelné střešní izolace ....) 

 
o odvodnění části lokality Zámeček + terénní úpravy, zatravnění  

- proběhne v letošním roce (domy v horní části sídliště), rozpočet cca 800 tisíc 
 

o okapy 
- na konci týdne budou zahájeny hromadné opravy okapů 
- závady okapů na jednotlivých domech je třeba nahlásit do čtvrtka 26.4.2012 na 

podatelnu obecního úřadu 
 

o parapety 
- obec provádí zateplování vnitřních parapetů (poukázáno na obsahy některých 

parapetů – fotografie v posledním čísle zpravodaje); cena jedné opravy cca 6 tisíc 
Kč (hradí obec) 

 
o odpady (u komínů)  

- upozorněno na problémy se špatně provedenými odpady v bytech, je potřeba je 
pravidelně a poměrně často ČISTIT; v případě ucpání, popř. většího zanesení 
nečistotami dochází k přetečení odpadních vod do komína a následným mokrým 
flekům na vnitřních stěnách bytů 



- v případě první závady je oprava provedena zdarma, poté je nájemník upozorněn 
na tuto problematiku a při následné opravě je již nájemníkovi vyúčtována 

- současně upozorněno na problematiku kanalizace – dávat si pozor např. na mytí 
psů ve vaně a následné ucpání kanalizace –  z tohoto důvodu může docházet 
k výtoku odpadních vod vanou, příp. záchodovou mísou zpět do bytu! 

 
o drobné opravy a údržba bytu  

– viz § 5 a 6 Nařízení vlády č. 258/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů (Nařízení 
vlády předáno domovním důvěrníkům) 

– náklady nese nájemník ze svého 
 

o sazenice rostlin v místech podél domů (v místech, kde je umístěn kačírek) 
- je třeba sazenice odstranit  

 
• Obecně závazné vyhlášky obce 
 

o zákaz grilování, požívání alkoholu, zeleň 
o volné pobíhání psů 

- v případě porušování vyhlášek volat  Městskou policii Lanškroun (lze i na tel. l. 
156) 

 
o místní poplatky  

� odpady 
�  psi 

- místní poplatky na letošní rok jsou splatné k 30.4.2012; v případě, že nebudou 
uhrazeny po opakovaných výzvách, budou předány k vymáhání 

- domovním důvěrníkům předloženy seznamy nahlášených psů v domě ke kontrole 
 
- dále upozorněno na nevyhovující stav ohledně nepořádku v okolí kontejnerů na 

odpady, třídění odpadu (v obci i na Zámečku) 
- vysvětleno, kdo a z jakého titulu může odkládat odpady do kontejnerů umístěných 

na katastru obce 
 
 
Proběhla diskuse k místním poplatkům za psa, zákazu grilování a požívání alkoholu na 
veřejných prostranstvích; dotazy k retardérům, směrovkám na sídlišti Zámeček, volnému 
pohybu psů, znečištování veřejného prostranství psími exkrementy a další. 
 
Domovní důvěrníci byli informováni o průběhu investiční akce cyklostezka Lanškroun – 
Rudoltice, včetně stavu pokračování směrem na Českou Třebovou. Dále hovořeno o 
plánovaných investičních akcích obce, problematice komunikací, parkovišť... 
 
V závěru schůzky informoval p. Michal Hurt (od 1.5. předseda osadního výboru) o plánech 
rozšiřovat dětské hřiště, nohejbalové hřiště, zbudovat místo pro grilování apod. 
 
 
Schůzka byla ukončena v 18.00 hod. 
 
 
Zapsala: Lenka Bártlová, starostka 


