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Rada města Milevska 

podklad pro schůzi rady č. 21         dne 13.09.2021                            OŽP212102R 

 

Aktualizace smluv v oblasti odpadového hospodářství a údržby zeleně 

 

Důvodová zpráva  

Odboru životního prostředí byla dne 09.08.2021 doručena žádost společnosti Služby Města Milevska, spol. 

s r.o. (SMM) ve věci aktualizace některých smluv na úseku odpadového hospodářství města a smlouvy o 

zabezpečení veřejně prospěšných prací. Hlavním důvodem úprav těchto smluv je dlouhodobě přetrvávající 

nedostatečné finanční krytí skutečných nákladů spojených se zajištěním jednotlivých smluvních činností, dle 

jednatele společnosti SMM především tlak na zvýšení mezd zaměstnanců ve vazbě na konkurenceschopnost 

firmy na trhu práce.  
 

V případě smlouvy o zajištění svozu vytříděných složek komunálních odpadů – papír, plast, kov a nápojový 

karton (bod 1. návrhu usnesení) je navrženo uzavření dodatku č. 2, který by alespoň z větší části pokryl 

finanční náklady za činnosti vyplývající ze smlouvy (kalkulace skutečných nákladů viz Příloha P2).  
 

V případě smlouvy na svoz a odstranění směsného komunálního odpadu (bod 2. návrhu usnesení) je navrženo 

uzavření dodatku č. 2, který by zohlednil skutečné náklady dle zpracované kalkulace (viz Příloha P3). 
 

V případě smlouvy na sběr a svoz biologicky rozložitelného komunálního odpadu (bod 3. návrhu usnesení) 

v návaznosti k předložené nákladové kalkulaci (viz Příloha P3) je žádáno formou dodatku č. 1 o navýšení 

smluvní ceny na zajištění 1 svozu bioodpadu (Milevsko a obce územního obvodu).  
 

Jednatelem SMM je dále navrhována úprava nájemní smlouvy o užívání a provozu skládky Jenišovice, 

spadající doposud pod hospodářskou činnost (bod 4. návrhu usnesení), a to především z důvodu zvýšených 

nákladů při práci strojů v tělese skládky (horší manipulaci s odpadem v úložišti 3. etapy při formování tvaru) 

– blíže viz Příloha P4.  

 

Úpravu smluvní ceny žádá SMM rovněž v případě smlouvy na zabezpečení veřejně prospěšných služeb (bod 

5. návrhu usnesení), konkrétně ceny za provedení sečí na veřejných prostranstvích. Navrhováno je zohlednění 

inflace (viz Příloha P5).  

Ve všech dodatcích smluv je navržena účinnost od 01.01.2022. 

 

 

Jméno zpracovatele, datum vyhotovení:   Ing. Marie Vratislavská, 02.09.2021  


