
Zápis ze schůzky zástupců obce s domovními důvěrníky  

na sále Kulturního domu v Rudolticích 

dne 7. října 2013 
Zahájení v 16.00 hod. 

Účast: 

� domovní důvěrníci, popř. zástupci:  

o přítomni: Eva Chládková, Jana Jiroušková, Tomáš Obermajer, Pavel Řehoř, 
Vlasta Bártová, Petra Braik, Vladimír Ján, Stanislav Onderek, Soňa 
Zadražilová, František Turko, Blanka Taclová, Vlasta Šafránková, Otakar 
Křivánek, Milan Fišera, Jiří Vondráček, Jan Zíka, Lenka Bartáčková, Miriam 
Mitvalská, Terezia Divíšková, František Vyskočil, Ivo Arban, Michal Hurt 

o  omluveni: Krasava Šerkopová, Vlasta Klenotová, Jaroslav Knápek, Pavel 
Hlaváček, Libor Dorazil 

o nepřítomni:  Jiří Pavlov, Martin Volf, Monika Voksová 

� zástupci obce: 

o přítomni: Lenka Bártlová, starostka a Erika Kohoutová, místostarostka  

Program 

• Prezence 
 

• Domovní důvěrníci a jejich fungování v uplynulém roce, dodatky k NS  
o s domovními důvěrníky budou opět uzavřeny nové dodatky k NS – na dobu určitou 

1 roku – na rok 2014 
o sleva za výkon funkce domovního důvěrníka –  

o pokud dom. dův. řádně hradí nájem – sleva mu bude načtena na tzv. konto 
o slevu za rok 2013 lze vyzvednout v hotovosti v 2. polovině měsíce ledna 

2014 
 
• Nedoplatky na nájmech a úhradách za služby spojené s užíváním bytu a možnosti 
řešení 

 
o platby nájmů a služeb za období od 1-9/2013 

� platební morálka více než 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 2012/2013 
� vyúčtování bylo splatné do 31.8.2013; pokud nebude uhrazeno do 

31.10.2013, 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 2013 

� místní poplatek za likvidaci odpadů byl splatný k 31.3.; výše poplatku se 
nezměnila – 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 
 

• Dopad nového občanského zákoníku do oblasti nájmu bytů 
o od 1.1.2014 vstoupí (s největší pravděpodobností) v platnost nový 

občanský zákoník (dále jen NOZ); od tohoto data se všechny 
nájemní vztahy (i ty, které byly uzavřené před 1.1.2014) řídí jeho 
ustanoveními 

o stávající NS se od 1.1.2014  měnit paušálně nebudou; budou se 
měnit postupně formou dodatků; od 1.1.2014 u nových nájemníků 
budou samozřejmě nové NS 

o prováděcí předpisy ohledně rozúčtování služeb a běžné údržby a 
drobných oprav budou od 1.1.2014 zrušeny bez náhrady – nově 
budou proto tato pravidla specifikována v NS, resp. v dodatkách 
k NS; pravidla budou totožná s dosud platnými prováděcími 
předpisy – situace se proto nezmění 

o členy nájemcovy domácnosti již nebude možné uvádět 
v evidenčních listech jménem a datem narození, ale budou uváděny 
již pouze počty osob (z důvodu ochrany osobních údajů) 

o obec může podle NOZ stanovit max. počet osob v bytu – obec této 
možnosti využije a od 1.1.2014 tak učiní 

o v případě dlouhodobé nepřítomnosti nájemníka a osob 
spolubydlících v bytě (více jak 2 měsíce) je nájemník povinen 
oznámit nepřítomnost pronajímateli a současně by si měl stanovit 
zástupce na zajištění možnosti vstupu do bytu v případě, kdy to 
bude nezbytné; pokud tak neučiní – stává se jím pronajímatel  

o NOZ umožňuje prolongaci (automatické prodloužení) nájemního 
vztahu v případě, že nájemce pokračuje v užívání bytu po dobu alespoň 
3 měsíců po dni, kdy měl nájem bytu skončit, a pronajímatel nevyzve 
v této době nájemce, aby byt opustil – toto ustanovení bude v NS, resp. 
v dodatkách k NS vyloučeno – situace se proto nezmění 

o nový NOZ umožňuje byt využívat i k podnikání – toto se ovšem 
neslučuje s dotačními podmínkami, a proto bude v NS uvedeno, že byt 
lze užívat pouze k bydlení – situace se proto nezmění 

o neplacení nájmu min. po dobu 3 měsíců umožní dát výpověď bez 
výpovědní lhůty (dříve 3měs. výpovědní lhůta) 

o NOZ umožňuje vybírat až 6násobek nájemného jako kauci – obec 
ovšem musí dodržet dotační podmínky, kde lze na kauci vybírat pouze 
3měs. nájem – situace se proto nezmění 



o kauce již nemůže být umořována v průběhu nájemního vztahu jako 
doposud, ale až po skončení nájemního vztahu 

o neužívání bytu bez vážného důvodu již nebude výpovědním 
důvodem 

o nájem se bude kromě dosavadního přechodu nájmu v případě 
úmrtí nájemce nově i dědit (obec má ovšem právo dát výpověď 
z nájmu bytu ve lhůtě 3 měsíců s 2měs. výpovědí lhůtou bez 
uvedení důvodu poté, co se dozvěděla, že nájemce zemřel) 

o NOZ umožňuje nájemníkovi dát do podnájmu část bytu bez souhlasu 
pronajímatele v případě, že v bytě sám trvale bydlí – toto se ovšem 
neslučuje s dotačními podmínkami, a proto bude tato možnost v NS 
vyloučena – situace se proto nezmění 

o nájemce má právo chovat v bytě zvíře, nepůsobí-li chov pronajímateli 
nebo ostatním obyvatelům domu obtíže nepřiměřené poměrům v domě. 
Vyvolá-li chov zvířete potřebu zvýšených nákladů na údržbu 
společných částí domu, nahradí nájemce tyto náklady 
pronajímateli. 

 
 

• Podmínky pro prodlužování NS 
 

o Splacené pohledávky vůči obci, popř. uzavření splátkového kalendáře 
 

o Kominické služby 
o domovním důvěrníkům byly předloženy seznamy bytů, ve kterých k 

měsíci 9/2013 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 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  

 
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) 



 
• Problematika kanalizace 

o ucpávání kanalizace z důvodu jejího nekvalitního provedení (jedná se o 
případy kanalizace do domu – opravu hradí obec) 

o ucpávání kanalizace z důvodu nevhodného užívání – platí nájemník (pokud 
je to ucpané pouze u nájemníka v bytě, je zde velká pravděpodobnost, že je to 
problém v bytě – doporučeno zeptat se nejprve sousedů) 

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 ke zvýšení počtu kontejnerů na tříděný odpad; místostarostka se 
dotazovala na potřeby navýšení kontejnerů na jednotlivých stanovištích 

o výzva k odkládání odpadu i do kontejnerů, které stojí u jiných domů, v případě, 
že kontejnery na tříděný odpad na daném stanovišti jsou plné 

o informace k E-domku – odkládání starých elektrospotřebičů 
 

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

Vybraná zákonná ustanovení, týkající se požární ochrany:  

Dle ustanovení § 17 odst. 1 zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších 
předpisů, který hovoří o základních povinnostech fyzických osob, platí, že fyzická osoba je 
povinna: 

- zajistit přístup k rozvodným zařízením elektrické energie a k uzávěrům plynu, vody a 
topení, 

- plnit příkazy a dodržovat zákazy týkající se požární ochrany na označených místech 
(tyto jsou uvedeny v čl. V Pravidel pro užívání bytu a společných částí a zařízení v BD 
ve vlastnictví obce Rudoltice), 

- vytvářet v prostorách v užívání podmínky pro rychlé zdolání požáru a pro záchranné 
práce. 

 

Podle ust. § 78 odst. 1 téhož zákona se přestupku na úseku požární ochrany dopustí mj. i ten, 
kdo nevytváří v prostorách užívání podmínky pro rychlé zdolání požáru či dokonce způsobí 
svým jednáním požár (vznik nebo rozšíření požáru díky jím skladovanému materiálu). Za 
takovéto jednání lze uložit pokutu až do výše 25 000 Kč. 

Upozorněno dále na skutečnost, že pokud se v případě požáru prokáže, že jeho vznik byl 
zapříčiněn skladovaným materiálem, popř. hasební zásah jím byl ztížen, může dojít ke krácení 
pojistného plnění ze strany pojišťovny, a takto vzniklá škoda bude samozřejmě následně 
vymáhána po majiteli tohoto skladovaného materiálu. 

Domovním důvěrníkům byl připomenut termín dalšího mobilního sběru odpadu – 5. 
listopadu 2013, který je vhodné využít v případě, že se v domě (zejména ve společných 
prostorách) nachází nepotřebné věci, příp. věci, které zde nesmí být skladovány. 

 



• Dětská hřiště 
o obec bude v příštím roce budovat nová hřiště za použití dotací 

� u venkovské usedlosti čp. 5  
� na sídlišti Zámeček – na místě stávajícího dětského hřiště; nově 

zbudované hřiště bude zajištěno proti vandalům, obec počítá se 
zajištěním správce z řad obyvatel sídliště Zámeček 

 
• Opravy a údržba bytového fondu v r. 2013 

o odvodnění BD čp. 613 
o rekonstrukce prázdných podkrovních bytů (izolace) 
o rekonstrukce střechy čp. 264 
o výměna vchodových dveří čp. 261-265 

 
• 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) – cca 2 mil./dům 

� v roce 2017 (po pominutí ohrožení obce z hlediska vratky dotací) obec 
plánuje požádat o poskytnutí dotace na opravu bytových domů;  

� v současné době jsou postupně prováděny opravy nejhorších 
podkrovních bytů – dochází k doplnění tepelné izolace, výměnám 
sádrokartonů; obec nabízí výměny bytů, popř. slevy z nájmů 

 
o parapety 

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

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

 
Další témata: 

• předzahrádky - obec vyzývá domy, které si zřídily květinové předzahrádky, aby si je 
rovněž udržovaly  

• údržba zeleně – domovní důvěrníci BD 618 a 610 poukazovali na neustálé sekání 
trávy v blízkosti jejich domů křovinořezem – ruší to klid 

• problematika dodavatelů energií – neustále probíhají podomní prodeje; obec 
přislíbila schválení nařízení obce, které by podomní prodej zakazovalo 

• špatný stav van - domovní důvěrníci BD v obci se dotazovali na možnost výměn, popř. 
renovace van, které jsou často již ve špatném stavu – bude předloženo radě obce 
k projednání 

• snížení předplaceného nájmu u BD čp. 261-265 – obec musí podle dotačních 
podmínek byty v těchto domech pronajímat minimálně po dobu 20 let – obec tak má 
možnost od roku 2022 byty prodávat do osobního vlastnictví, proto byla snížena výše 
předplaceného nájmu 

 
 
Schůzka byla ukončena v 18.10 hod. 
 
 
Zapsala: Lenka Bártlová, starostka 


