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Rada města Milevska 

podklad pro schůzi rady č.  03          dne 07.02.2018                 OISM031807R  

 

„Souhlas k provedení stavebních úprav v čp. 1401, Libušina ul. Milevsko“  

 

Důvodová zpráva 

Podle nájemní smlouvy jsou nájemníci povinni předem oznámit jakékoliv stavební úpravy 

v pronajatém bytě a vyčkat na jejich odsouhlasení pronajímatelem. 

V domě čp. 1401, Libušina ul. nejsou řešeny koupelny bezbariérovým způsobem, nájemci ale 

z důvodu zhoršení zdravotního stavu tyto koupelny požadují.  

Dne  28.10.2017 požádala nájemnice p. Ludmila Kotápišová, byt č. 25, Libušina ul. Milevsko 

o povolení rekonstrukce koupelny v bytě č. 25, a to právě z důvodu zhoršení zdravotního 

stavu. Rekonstrukci by chtěla provést v dubnu 2018. OISM provedlo poptávkové řízení u 

SMM s.r.o., Karlova ul. 1012, Milevsko. Nabídková cena na kompletní práce je 31.500,- Kč 

bez DPH (s DPH 36.225,- Kč), což je cena, která je srovnatelná s cenami předchozích 

rekonstrukcí koupelen, prováděných jinými firmami. Rekonstrukce bude provedena v souladu 

s projektovou dokumentací Ing. P. Černého.  

Návrh Dodatku ke stávající nájemní smlouvě byl konzultován s právníkem  a po jeho 

připomínkách dopracován do přiložené konečné verze. 

 

OISM navrhuje následující postup: 

1) projednání žádosti p. Ludmily Kotápišové v RMM dne 07.02.2018, a to současně 

s návrhem Dodatku č. 1 k Nájemní smlouvě č. Sml 233/2006 ze dne 07.08.2006  

2) uzavření Dodatku č. 1 k Nájemní smlouvě č. Sml 233/2006 ze dne 07.08.2006  

3) p. Ludmila Kotápišová uhradí částku dle Dodatku č. 1 k Nájemní smlouvě č. Sml 233/2006 

ze dne 07.08.2006 

 4) OISM objedná rekonstrukci koupelny v bytě č. 25, Libušina ul. čp. 1401  Milevsko a 

zabezpečí kontrolu a převzetí prací  

5) OISM zabezpečí úhradu došlé faktury za rekonstrukci koupelny v bytě č. 25, Libušina ul. 

čp. 1401 Milevsko 

OISM doporučuje schválit žádost p. Ludmily Kotápišové, nájemnice bytu č. 25, Libušina ul. 

1401, Milevsko na rekonstrukci koupelny ze zdravotních důvodů. 

 

OISM navrhuje, aby v bytech, které se uvolní na základě ukončení nájemní smlouvy, byla 

provedena rekonstrukce koupelny na náklady města, a to hned po jejich předání nájemcem. 

Práce by byly dle potřeby zadávány SMM s.r.o. na základě objednávky s cenou dle cenové 

nabídky ze dne 23.1.2018, která by platila na celý rok 2018. Teprve poté by byl byt předán 

novému nájemci. V rozpočtu na rok 2018 je s rekonstrukcí koupelen počítáno. 

V případě, že o rekonstrukci požádá stávající nájemce bytu, navrhuje OISM stejný postup 

jako u p. Ludmily Kotápišové, tj. uzavření dodatku ke stávající nájemní smlouvě a 

financování 50 % město a 50 % stávající nájemce bytu. 

 


