
Starosta obce Rudoltice
RNDr.Oldřich Kolomý
Rudoltice 95
561 25

                                                                   V Rudolticích dne   29.01.2008
                             
Věc: Usnesení starosty č.j. sta/08/01/29/2

Určeno komu:
-zastupitelstvu obce - na vědomí
-zaměstnancům obce 
-široké veřejnosti, vyvěsit na úřední desku


   V souladu se zákonem o obcích č.128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dle § 102, odstavce 2, písmeno m, vydávám toto rozhodnutí ve věci týkající se dlužníků za nájemné v obecních bytech, a dále dlužníků za úklid v obecních bytech.
    Dluh za nájemné, včetně penále a smluvních pokut nebude nikomu prominuto.
    Dluh za úklid, včetně penále a smluvních pokut nebude nikomu prominuto.
    Jediným změkčením proti vyměřeným výměrům je to, že se posunuje termín úhrady jednotlivých plateb, a to následujícím způsobem:
-úhrada dlužného nájemného a částky za úklid   se posouvá do 15.3.2008
-úhrada za penále se posouvá do 15.5.2008
-úhrada za smluvní pokutu se posouvá do 15.6.2008
    Uvedené termíny jsou konečné, a chci k tomu zdůraznit to, že na každého, kdo je nedodrží, bude nahlíženo jako na neplatiče obce, se všemi příslušnými dopady. Pro neplatící obyvatele Zámečku to např. znamená automaticky neprodloužení nájemní smlouvy.
    Pokyny pro aparát obce: Odpovídat na všechny žádosti o prominutí plateb za výše uvedené služby asi v tomto duchu: Nelze vyhovět Vaší žádosti, viz. usnesení starosty č…………. které přikládáme.
    Důvody k tomuto rozhodnutí:
Dlužná částka převyšuje 800000 Kč. Pro srovnání, prakticky za tuto hodnotu je třeba kobercový povrch na cyklostezku na Zámeček. Není možné preferovat poměrně úzkou skupinu neplatících obyvatel Zámečku, na úkor drtivé většiny řádně platících obyvatel celé vesnice. Myslím, že je třeba, aby si především tito neplatiči ze Zámečku uvědomili, že se buď zařadí mezi ostatní řádně platící občany, nebo se s nimi rozloučíme, zájemců o toto výhodné bydlení je daleko více, než máme bytů. Současně s tím chci neplatičům ze Zámečku připomenout, že obec není žádným zákonem, žádným předpisem, ani žádnou smlouvou, povinna někomu přidělit byt. Poskytnutí bytu je výhradně jen a jen v její kompetenci, a to se týká všech, jak nových zájemců, tak i těch, kterým se smlouva bude prodlužovat.

    






………………………………………………….
RNDr.Oldřich Kolomý
starosta obce

