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Rada města Milevska 

podklad pro schůzi rady č.  20             dne 09.11.2020                           OISM242004R 

  

„Aktualizace smluv – Služby Města Milevska“ 
 

 

Důvodová zpráva 

OISM: Na základě žádosti jednatele společnosti Služby Města Milevska, spol. s r.o. ze dne 

27.10.2020 Vám předkládáme k rozhodnutí novou nájemní smlouvu, která nahrazuje stávající 

nájemní smouvu ze dne 15.09.2015 č. Sml 0219/2015 z důvodu  vyjmutí budovy veřejného 

WC na autobusovém nádraží a areálu sběrného dvora Dukelská, protože zde neprobíhá 

podnikatelská činnost, spíše veřejná služba, dále je do smlouvy přidán další pozemek (70m2, 

které jsou součástí oploceného areálu SMM, jedná se o pruh pozemku podél ul. Karlova – 

nesoulad oplocení a parcelní hranice).  

Dochází k výpočtu nového nájemného, stávající nájemné je přepočteno podle m2 a druhu 

budovy, přičemž dochází k vyjmutí areálu sběrného dvora Dukelská ul. a přidání  70m2 

areálu Karlova 1012. Výsledná částka je již upravena na cenovou hladinu 2021 (předpoklad 

3% inflace), tak aby první valorizace ceny mohla proběhnou až v roce 2022, součástí smlouvy 

je rovněž opravený návrh výčtu povinností nájemce 

Vzhledem k vyjmutí areálu sběrného dvora Dukelská ul. z nájmu Vám předkládáme 

k rozhodnutí novou smlouvu o výpůjčce na areál sběrného dvora v ul. Dukelská, jehož 

provozování je veřejnou službou.  

ORR: Na základě žádosti jednatele společnosti Služby Města Milevska, spol. s r.o. ze dne 

27.10.2020 Vám předkládáme k rozhodnutí novou Smlouvu o zajištění provozu a údržby 

veřejných WC na autobusovém nádraží v Milevsku a dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo 38/2007 

ze dne 18.12.2003, kterým se z obsahu této smlouvy vyjímá provoz veřejných WC na 

autobusovém nádraží. U nové smlouvy o zajištění provozu a údržby veřejných WC na 

autobusovém nádraží v Milevsku dochází k úpravě ceny na cenovou hladinu 2021(předpoklad 

3% inflace) a předpokládá vzhledem k epidemiologické situaci zachování obslužného 

provozu. 

OŽP:  

Na základě žádosti jednatele společnosti Služby Města Milevska, spol. s r.o. ze dne 

27.10.2020 Vám předkládáme k rozhodnutí  novou smlouvu o svozu odpadu z odpadkových 

košů na dobu neurčitou z důvodu valorizace cen na cenovou hladinu roku 2021(předpoklad 

3% inflace) zajištění svozu odpadu odpadkových košů 3x týdně při zajištění svozu stávajícím 

vozidlem, protože se uvažuje přičlenění svozu odpadkových košů do svozu komunálu.  

Dále Vám na základě žádosti jednatele společnosti Služby Města Milevska, spol. s r.o. ze dne 

27.10.2020 předkládáme k rozhodnutí dodatek č. 2 ke smlouvě na „Svoz tříděného odpadu – 

skla“ ze dne 31.05.2011 z důvodu valorizace cen na cenovou hladinu roku 2021(předpoklad 

3% inflace). 

 

 

 

 

 


