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Rada města Milevska 

podklad pro schůzi rady č. 15 dne 08.08.2018 OISM151805R 

 

 

Žádosti Městské knihovny v Milevsku 

 

Zpracovatel: Marcela Heroutová, 26.07.2018         …………………………. 

Důvodová zpráva 

Městská knihovna v Milevsku má v čp. 1 nám. E. Beneše ve výpůjčce prostor č. 104 a 105 

za účelem provozování knihovny a s tím spojené služby a kulturní a vzdělávací aktivity. 

Vzhledem k tomu, že svoji činnost stále rozšiřuje, žádá v té souvislosti i o rozšíření předmětu 

výpůjčky – půdní prostory o výměře 70 m
2
. V tomto případě jde o zákonnou výjimku 

z povinnosti zveřejnit záměr změnit smlouvu proto, že jde o smlouvu pro právnickou osobu 

zřízenou obcí a nebo (od novely č. 106/2016 Sb.) pro právnickou osobu založenou obcí nebo 

pro právnickou osobu, kterou obec ovládá. OISM doporučuje vyhovět  žádosti.                                 

Dále knihovna žádá o souhlas s umístěním Biblioboxu (výška 117,5 cm x šířka 75 cm 

x hloubka 75 cm) pro samoobslužné vracení knih 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 365 dní 

v roce, na vlastní náklady ve společné vstupní chodbě. Dle zjištění je ale v jiných městech 

převážně umisťován právě mimo budovu, kde sídlí knihovna, aby splňoval účel. Proto 

knihovna navrhla umístění na chodník vedle vchodu do budovy. Návrh OISM umístit 

Bibliobox na chodník do rohu budov ČSOB a prodejny Jitexu žadatel nepřijal, ale doplnil 

žádost o změnu umístění na chodníku před budovou čp. 1, vpravo od vchodu až na rohu 

budovy čp. 1. Záborem bude dotčen chodník města s parc.č. 1602/9 v k.ú. Milevsko. 

S odkazem na Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2011, o místním poplatku za užívání veřejného 

prostranství čl. 7 Osvobození a úlevy odst. (2) písm. a) jsou od poplatku osvobozeny 

organizace zřízené nebo založené městem  Milevskem.                                                                                                            

Dalším požadavkem je souhlas s pevným uchycením informační tabule (délka 200 cm x šířka 

100 cm) pro pozvánky na zajímavé akce celého regionu na stěnu v prostorech společné 

chodby pro tři uživatele nebytového prostoru. Stanovisko OISM: společné prostory – 

obzvlášť vstupní chodba – mají být společné pro všechny nájemce prostor objektu, ve kterém 

se nachází. Společné prostory se mohou používat pouze k účelu, ke kterému jsou určeny a tak, 

aby nedocházelo k omezování práv ostatních uživatelů nebytových prostor. Místo není 

vhodné pro umístění propagačních  materiálů.                                                                                      

Budova čp. 1 je kulturní památkou, proto byly výše uvedené požadavky konzultovány 

s odborem regionálního rozvoje – památky.                                                                                                                      
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