
Zápis ze schůzky zástupců obce s domovními důvěrníky  

na sále Kulturního domu v Rudolticích 

dne 22. ledna 2013 
 

Zahájení v 16.00 hod. 

Účast: 

� domovní důvěrníci : z celkového počtu 28 domovních důvěrníků přítomno 24 (2 
omluveni) a dále byli přítomni 2 nájemníci z bytových domů, kde volba domovního 
důvěrníka dosud neproběhla (viz prezence); 

� za obec: Lenka Bártlová, starostka obce, Erika Kohoutová, místostarostka obce;  

� hosté: velitel Městské policie Lanškroun – p. Stanislav Popelář. 

 

Program 

• Prezence 
 

• Domovní důvěrníci a jejich fungování v uplynulém roce, dodatky k NS  
o s domovními důvěrníky se uzavírají nové dodatky k NS – na dobu určitou 1 roku 

 
• Rozpočet obce na rok 2013 – plán výdajů na bytový fond 

o konstatovány položky rozpočtu obce, týkající se bytů, bytových domů, lokality 
Zámeček 

 
• Platební morálka nájemníků v r. 2012 
 

o platby nájmů a služeb 
� platební morálka v roce 2012 obecně dobrá, kleslo množství případů k 

vyklizení 
� platby nájmů probíhají vždy do 20. dne v měsíci, tolerovaný termín je ještě 

poslední den v měsíci  
� je stále třeba upozorňovat 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 

� po termínu splatnosti vyúčtování bylo velké množství nájemníků, kteří jej 
neměli uhrazený; následovaly upomínky a upozornění prostřednictvím 
domovních důvěrníků – situace se tímto způsobem rapidně zlepšila – 
v současné době dluží již jen pár výjimek 

� k datu 30.4. každého roku dochází k ukončení zúčtovacího období; 
přibližně v tomto období dochází k opisům stavů vodoměrů; k opisům 



vodoměrů došlo také na přelomu roku 2012/2013 z důvodu změny ceny 
vodného a stočného 

�  výši měsíčních záloh na vodné a stočné si mohou nájemníci určovat sami – 
řeší se správcem RK MOUŘENÍN  

� 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; v případě, že splátkový kalendář 
není řádně hrazen, nastupuje splatnost celé dlužné částky, příp. až vyklizení 

 
o výpovědi z nájmu bytu 

� v případě, že nájemník bude chtít ukončit nájemní vztah, musí počítat s 
3měsíční výpovědní lhůtou, která počne běžet prvním dnem následujícího 
měsíce; výpověď je nutné podat písemně; byt je třeba před předáním 
pronajímateli VYMALOVAT (viz nájemní smlouva) 

� 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) 

 
• Místní poplatky v roce 2013 

o místní poplatky  
� odpady – nová vyhláška č. 1/2012 – POZOR, DOŠLO KE ZMĚNĚ 
�  psi – vyhláška č. 3/2011 

� místní poplatek za likvidaci odpadů je počínaje letošním rokem splatný 
k 31.3.; výše poplatku se nezměnila – 400 Kč;  

� místní poplatek ze psů na letošní rok je splatný jako v roce loňském k 30.4.;  
� INFO VE ZPRAVODAJI 4/2012, 1/2013. 
� v případě, že nebudou uhrazeny po opakovaných výzvách, budou předány 

k vymáhání. 
 

• Revize elektroinstalace v bytech 
o vlastník nemovitosti (obec) odpovídá za škody na majetku či na zdraví vzniklé v 

souvislosti s vadnou elektroinstalací 
o 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 

o ze strany revizního technika bude v nejbližších týdnech docházet k požadavku 
na koordinaci termínů k provedení revize – tedy vpuštění revizního technika do 
bytu; v případě neumožnění provedení revize elektroinstalace v bytě dojde 



k porušení nájemní smlouvy (ustanovení o umožnění kontroly technického 
zařízení) a tato skutečnost může vést k tomu, že nájemní smlouva NEBUDE 
PRODLOUŽENA (bude ověřováno před prodlužováním nájemní smlouvy). 

o od 21.1.2013 probíhají revize v bytových domech v obci, následovat budou 
domy na Zámečku 

 
• Kominické služby 

o domovním důvěrníkům byly předloženy seznamy bytů, ve kterých 
v posledních dvou letech 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 předběžný termín kontroly:  

� bytové domy v lokalitě Zámeček – podzim  
� bytové domy v obci během roku postupně 

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 (bude 
ověřováno před prodlužováním nájemní smlouvy – v případě, že nebude 
v bytě provedena kontrola, bude požadováno do doby uzavření dodatku 
dohodnutí termínu, kdy ke kontrole dojde; v případě, že ze strany nájemníka 
nedojde ani v dohodnutém termínu k umožnění kontroly komínu, bude dána 
výpověď z nájmu bytu pro porušení nájemní smlouvy) 

o v souvislosti se změnou zákona a s tím spojenými zvýšenými náklady na služby 
kominíka jsou již od loňského roku do vyúčtování služeb spojených s nájmem 
bytu promítnuty SKUTEČNÉ náklady na kominické služby  

 
• Problematika kanalizace 

o ucpávání kanalizace z důvodu jejího nekvalitního provedení 
o ucpávání kanalizace z důvodu nevhodného užívání – článek „Záchod není 

odpadkový koš“ předán každému dom. důvěrníkovi k vyvěšení na nástěnku. 
o 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! 

 
• Likvidace směsného i tříděného odpadu – místostarostka E. Kohoutová 

o informace k výměně kontejnerů na tříděný odpad (zvony za kontejnery s horním 
výsypem) 

o žádost o propagaci řádného třídění odpadu, a to i včetně elektroodpadu (E-
domek) mezi nájemníky domů 

 
• Užívání sklepních a společných prostor v bytových domech, kontrola prostor před 

domem 
o prohlídky dne 21. a 22. ledna 2013 
o drobné nedostatky ve společných prostorách (vstup + pod schody) v BD: 603, 

606, 622, 626; nevyhovující: 262 
o drobné nedostatky v sušárnách/kolárnách v BD: 601, 609, 611, 613, 616, 620, 

622; nevyhovující: 606, 615, 624, 262 
o drobné nedostatky u plynoměrů, vodoměrů v BD: 263, 265; nevyhovující: 262 



o drobné nedostatky ve sklepích: 606, 615 
o co NELZE z požárního hlediska v domě skladovat: pneumatiky, hořlavé 

látky; ve sklepě je třeba zajistit, aby uložené potraviny nebyly zdrojem 
rozšiřování hmyzu a hlodavců (i zápachu) 

 
• Poškozená zvonková tabla 

o prohlídky dne 21. a 22. ledna 2013 
o nedostatky ohledně domovních zvonků (nepopsané): 606, 628 
o jak řešit poškození zvonkových tabel? 

� náklady na opravu poškozeného zvonkového tabla při kompletní 
výměně: 4 600 Kč/dům 

� v případě zjištění viníka budou náklady spojené s opravou vyúčtovány 
jemu 

 
• Závady a postup řešení; drobné opravy – objednávky, úhrady, běžná údržba bytu 

o závažné závady – Odborný posudek na stav BD v lokalitě Zámeček (info RZ 
4/2012) 

o postupné opravy nejhorších podkrovních bytů – výměny bytů – slevy z nájmů 
o dokončení odvodnění části lokality Zámeček + terénní úpravy, zatravnění  
o odvodnění domu čp. 613 (na zkoušku) dle doporučení odborníků v odborném 

posudku 
o parapety 

� obec provádí zateplování vnitřních parapetů (poukázáno na obsahy 
některých parapetů) 

� cena jedné opravy cca 6 tisíc Kč (hradí obec) 
 

o odpady (u komínů)  
� opakovaně 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 

 
• Přehled závad 

o předložen aktuální seznam nahlášených závad 
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 + 
ustanovení občanského zákoníku - texty předloženy domovním 
důvěrníkům k vyvěšení) 

� náklady nese nájemník ze svého 
� POZOR – ustanovení o drobných opravách a údržbě je třeba 

vnímat v kontextu s ustanovením nájemní smlouvy (Náklady spojené 
se stavebně - technickou údržbou předmětu nájmu (bytu) 

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) 

 
• Energie 

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

o 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 

o obec uvažuje (po doporučení MP Lanškroun) o schválení vyhlášky o zákazu 
domovního prodeje… 

 
• Změna hodin pro veřejnost – Pošta Rudoltice (od 1.2.2013)  

o pošta si informace sdělí sama 
 

• Změna jízdních řádů od 3.3.2013 
o připomínky k autobusovým jízdním řádům 
o absence informace o změně JŘ na nástěnce v BD: 609, 611, 614, 615, 624, 

626, 627, 628, 265, 276 
 

• Trvalé bydliště nezakládá právo bydlení 
o upozorněno na skutečnost, že trvalé bydliště v žádném případě nezakládá 

právo bydlení v bytě (v minulosti obec za asistence policie řešila případy, kdy 
se osoba spolubydlící odmítala z tohoto důvodu z bytu odstěhovat) 

o upozorněno na tzv. odvozené právo k bydlení a společný nájem bytu u manželů 
o problematika sporů mezi obyvateli bytu – tzv. sousedské spory 

 
• Cyklostezka Lanškroun – Rudoltice 

o upozorněno na skutečnost, že pěší a cyklisté jsou ze zákona povinni užít mezi 
obcí Rudoltice a městem Lanškroun cyklostezku! 

o v případě, že se pěší nebo cyklista pohybuje v tomto úseku po silnici I/43, 
dopouští se přestupku 
 

• Činnost Městské policie Lanškroun  
o velitel Stanislav Popelář 
o kontrola dodržování obecně závazných vyhlášek obce (zákaz grilování, 

požívání alkoholu, zeleň + volné pobíhání psů); znečišťování veřejného 
prostranství (přestupek) 

o velitel MP odpovídal na otázky ohledně problematiky rušení nočního klidu, 
volného pohybu psů, čtyřkolek v aleji, znečišťování veřejného prostranství 
apod. 

 
 
 
Schůzka byla ukončena v 18.15 hod. 
 
 
Zapsala: Lenka Bártlová, starostka 


