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Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:
,r

1. Město Blatná, zast. starostou ing. Jiřím' Mikešem,
se sídlem tř. T.G.Masaryka 322, 388 01 Blatná
IČO: 250996
na straně jedné jako pronajímatel
.
a

2. Technické služby města Blatné s.r.o., zast. jednatelem Petrem Novotným,
se sídlem tř. T.G.Masaryka 322, 388 01 Blatná
IČO: 63250748

na straně druhé jako nájemce
tuto

Nájemní smlouvu
dle ust. \c 663 a násl. občanského zákoníku v platném znění
I.

Město Blatná je podle pravomocného kolaudačního rozhodnutí stavebního
odboru Městského úřadu v Blatné ze dne 7. 7. 1993 čj. 1677/93, které nabylo
právní moci dne 30. 7. 1993 výlučným vlastníkem skládkj' TDO v Němčicích
nacházející se na pp.č. 325/4 - osť. plocha o celkové yYměře 20.820 m2,
jejímž výlučným vlastníkem je Město Blatná dle ust. § 2 zák.č. 172/1991 Sb.
Tyto nemovitosti jsou zapsány na LV č. l pro k.ú. Hněvkov, obec Blatná
u Katastrálního úřadu ve Strakonicích.

m"
II.

Předmět nájmu a účel ná jmu
Pronajímatel přenechá nájemci do nájmu vlastní skládku TDO
a pp. č. 325/4 se všemi součástmi a příslušenstvím, tedy s oplocením, váhou Schneck
mobilní provozní buňkou a s objektem pro mytí a opravy strojů a zařízení,
a to za účelem řádného provozování skládky TDO v souladu s provozním řádem
skládky.
Nájemce je oprávněn spolu s předmětem nájmu užívat s dalšími osobami
příjezdovou komunikaci.

III.

·

Nájemné a jeho splatnost
Účastníci se dohodli, že nájemné s platností od l .l. 2003 bude činit 200,r KČ
za každou l tunu uloženého odpadu.
výši nájemného dle dohody účastníků vypočte vždy bezprostředně po uplynutí
příslušného měsíce nájemce dle evidence ukládání odpadů a vypočtenou částku
poukáže na účet pronajímatele, číslo účtu: 19-0680336359/0800 u ČS Blatná,
nejpozději do 20. dne následujícího měsíce.

Pro případ prodlení se zaplacením nájemného pronajímateli sjednávají
M

účastníci smluvní pokutu v dohodnuté výši, t.j. 0,05% z dlužné částky za každý
den prodlení.
V případě rozhodnutí zastupitelstva města Blatná o změně způsobu
skládkování nebo v případě rozhodnutí MěR o změně ceny za uložení 1 tuny
odpadu se účastníci zavazují neprodleně jednat o změně výše nájemného.
IV.

Poplatkv a finanční rezerva
Účastníci se dohodli, že nájemce bude od dodavatelů odpadu vybírat
a následně městu odvádět poplatek v sazbě I., a to ve výši stanovené zákonem.
, ., _. . Poplatek v sazbě I. bude .vybírán za každou tunu uloženého odpadu, vyjma
odpadu ukládaného městem. Znamená to, že poplatek v sazbě I. nebude vybírán
za komunální odpad občanů města Blatné a sloučených obcí ( viz. zák. 185/2001 Sb.
§ 46 a násl. )

r

výši poplatku vypočte dle dohody účastníků bezprostředně po uplynutí
příslušného měsíce, nájemce dle evidence odpadů a vypočtenou částku poukáže
na účet pronajímateli č. 19-0680336359/0800 nejpozději do 20. dne následujícího
měsíce.
Pro případ prodlení se zaplacením poplatku v sazbě I. prongímateli
sjednávají účastníci smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den
prodlení.
Nájemce je povinen na základě zákona 185/2001 Sb. § 49 vytvářet
finanční rezervu na rekultivaci a asanaci skládky. výše této finanční rezervy
je stanovena zákonem, a finanční prostředky v předepsané výši poukazuje nájemce
na vázaný účet č. 4193100267/0100 zřízený u KB Blatná.
Nájemné ze skládky, poplatek v sazbě I. i příspěvek do fondu finanční'
rezervy jsou součástí kalkulované ceny za ukládání odpadu.
V.
SlužbV
Nájemce se zavazuje ze svého platit elektrickou energii přímo dodavateli
dle skutečně spotřebovaného množství a případné všechny další poplatky spojené
s řádným provozováním skládky TDO.
VI.
Práva a povinnosti účastníků
Pronajímatel je zejníéna povinen:
- předat předmět nájmu nájemci ve stavu způsobilém k dohodnutému účelu užívání
a zabezpečit tomuto jeho řádné a nerušené užívání
- provádět opravy předmětu nájmu, které podle této smlouvy není povinen provádět
nájemce
- sjednat a platit pojištění předmětu nájmu
Nájemce je zejména povinen:
- zajišt'ovat bČžnou údržbu a drobné.opravy a úpravy-předmětu.nájmu včetně
zimní údržby příjezdové komunikace a revize váhy Schenck
- dodržovat požární, ekologické a bezpečnostní předpisy
- předat předmět nájmu po uplynutí doby nájmu
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- neprovádět stavební úpravy bez předchozího písemného souhlasu pronajímatele
- užívat předmět nájmu pouze ke sjednanému účelu
- urnožnit zástupcům pronajímatele a jeho pověřeným zaměstnancům přístup
do pronajatých prostor za účelem kontroly dodržování podmínek béto smlouvy
- provádět úklid pronajatých prostor na své náklady
- nájemce není oprávněn přenechat předmět nájmu do podnájmu bez předchozího
písemného souhlasu pronajímatele
- zajišt'ovat řádné uzamykání pronajatých prostor a zabezpečení proti přístupu
nepovolaných třetích osob
- dbát o to, aby předmět nájmu nebyl poškozován třetími osobami a v případě,
že se tak stane, toto ihned oznámit pronajímateli a poskytnout tomuto potřebnou
součinnost při uplatňování náhrady škody
- nahlásit včas pronajímateli potřebu oprav předmětu nájmu
- platit ve sjednaných termínech nájemné, a to řádně
VII.
Doba nájmu
Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou počínaje dnem 1. l. 2003.
Tuto smlouvu může vypovědět kterýkoli z účastníků bez uvedení důvodu, "
a to v jednoroční výpovědní lhůtě, která počne běžet prvním dnem měsíce
následujícího po oznámení písemné výpovědi druhému účastníku.
VIII.
Závaznost smlouvy
Tato smlouva je závazná i pro případné právní nástupce účastníků.
IX.
ZruŠující ustanovení
Touto smlouvou se dnem nabytí její platnosti ruší veškeré ustanovení
nájemní snúouvy ze dne 12. 2. 1996, včetně dodatků č.l ze dne 13. 3. 1998,
.
.. .- ..
dodatku č. 2 ze dne 8. 7. 1998 a dodatku č. 3 ze dne 16. l. 2002.
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X.

. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý
účastník obdrží jeden.

l

Nájem dle této smlouvy schválila Rada města Blatné svým usneseným č. 36/03
ze dne 10. 2. 2003. Případné změny a doplňky této smlouvy je možno učinit
pouze písemně.
Smlouva je platná ode dne podpisu oběma účastníky a účinná od l. l. 2003.
Ve všem ostatním se řídí tato smlouva příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku
v platném znění.
V Blatné, dne 10. 2. 2003.
nájemce:

pronajímatel:

4 MĚSTO
BLA

jEchnické SLUŽBY

r""

L &STA BLATNÉ s.r.o.
T. G. Masaryka 322
388 01 Blatná, tel. 383 422 541
IČO 632

\ __

~1"

m""' \

Město Blatná

Technické služby města Blatné s.r.o.

starosta města

jednatel TS

ing. jiří Mikeš

Petr Novotný

"

Dodatek č. 1
k nájemní smlouvě (dle ustanovení § 663 a násl. občanského zákoníku v platném znění) ze
dne 10. 2. 2003 uzavřené mezi smluvními stranami:
l. Město Blatná, IČO 00250996, zastoupené starostou Ing. Jiřím Mikešem, jako
pronajímatel na straně jedné
a

2. Technické služby města Blatné s.r.o., IČO 63250748, T. G. Masaryka 322, Blatná,
zastoupené jednatelem panem Petrem Novotným, jako nájemce na straně druhé
Obě smluvní strany se dohodly na změně Článku č. III. výše uvedené smlouvy (týkající se
skládky TDO v Němčicích na p.č. 325/4, k.ú. Hněvkov), který zní nově takto:

III.
Nájemné a jeho splatnost

Účastníci se dohodli, že nájemné s platností od l. l. 2003 bude Činit 200,- KČ za každou
l tunu uloženého odpadu. výše nájemného dle dohody účastníků smlouvy vypočte vždy
bezprostředně po uplynutí příslušného měsíce nájemce dle evidence ukládání odpadů a
vypočtenou Částku poukáže na účet pronajímatele vedený u Komerční banky, a.s. pobočka
Blatná Č.ú. 78-372130287/0100, variabilní symbol 3254 nejpozději do 20. dne následujícího
měsíce. Pro případ prodlení nájemce se zaplacením nájemného sjednávají účastnici smluvní
pokutu v dohodnuté výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. V případě rozhodnuti
zastupitelstva města Blatná o změně qpůsobu skládkování nebo v případě rozhodnutí MěR o
změně ceny za uložení 1 tuny odpadu se účastníci zavazují neprodleně jednat o změně výše
nájemného.
Ostatní články výše uvedené smlouvy nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti.
Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý účastník obdrží po
jednom vyhotovení a je platný ode dne podpisu oběmi smluvními stranami a účinný od l. 1.
2004.
L

V Blatné dne: .............................

· MĚSTO
BLATNÁ

LĽ
pronajímatel
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T. G. Mamry 32Í! °\"V1 \
388 01 Blatná, tel. S 4 541
IČO 632 50 748
02
nájemce

Dodatek č. 2
k nájemní smlouvě (dle ustanovení § 663 a násl. občanského zákoníku v platném znění)
ze dne 10. 2. 2003 uzavřená mezi smluvními stranami:
1. Město Blatná, IČO 00250996, zastoupené starostou Ing. Jiřím Mikešem,
jako pronajímatel na straně jedné
a

2. Technické služby města Blatné s.r.o., IČO 63250748, T.G.Masaryka 322, Blatná,
zastoupené jednatelem panem Petrem Novotným, jakoo nájemce na straně druhé
Obě smluvní strany se dohodly na změně článku č. III výše uvedené smlouvy a dodatku č. 1
týkající se skládky TDO v Němčicích na p.č. 325/4, k.ú. Hněvkov), který zní nově takto:

III.

Nájemné a jeho splatnost
Účastníci se dohodli, že nájemné s platností od 1. 1. 2005 bude Činit 100,- KČ za každou
1 tunu uloženého odpadu. výše nájemného dle dohody účastníků smlouvy vypočte vždy
bezprostředně po uplynutí příslušného měsíce nájemce dle evidence ukládání odpadů
a vypočtenou částku poukáže na účet pronajímatele vedený u Komerční banky, a.s. pobočka
Blatná č.ú. 78-372130287/0100, variabilní symbol 3254 nejpozději do 20. dne následujícího
měsíce. Pro případ prodlení nájemce se zaplacením nájemného sjednávají účastníci smluvní
pokutu v dohodnuté výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. V případě rozhodnutí
zastupitelstva města Blatná o změně způsobu skládkování nebo v případě rozhodnutí MěR
o změně ceny za uložení 1 tuny odpadu se účastníci zavazují jednat o změně výše nájemného.
Ostatní články výše uvedené smlouvy nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti.
Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý účastník obdrží po jednom
vyhotovení a je platný ode dne podpisu oběma smluvními stranami a účinný od 1. 1. 2005.

V Blatné dne 7. l. 2005
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Dodatek č. 3

k nájemní smlouvě ze dne 10. 2. 2003
1. Město Blatná, IČ 00250996, sídlem T. G. Masaryka 322, 388 11 Blatná, zastoupené
starostou panem Josefem Hospergrem, jako pronajímatel na straně jedné
a

2. Technické služby města Blatné s. r. o., IČ 63250748, se sídlem T. G. Masaryka 322,
388 01 Blatná, jednající jednatelem Ing. Pavlem Srbem, jako nájemce na straně druhé.
Účastníci se dohodli na změně článku č. III výše uvedené smlouvy týkající se skládky TDO
v Němčicích na p.č. 325/4, k.ú. Hněvkov, který zní nově takto:

III.
Účastníci se dohodli, že měsíční nájemné s platností od l. l. 2005 bude činit 100,-- KČ
:¢a kaŽdou l tunu uloženého odpadu (vyjma odpadu na technické zajištění skládky). výše
nájemného, dle dohody účastníků, vypočte vždy bezprostředně po uplynutí příslušného měsíce
nájemce dle evidence ukládání odpadů a vypočtenou částku poukáže na účet pronajímatele
vedený u Komerční banky, a. s., č. ú. 4198900247/0100, variabilní symbol 3254, ne/i'ozděii do
20. dne následu/i'cího měsíce. Pro případ prodlení nájemce se zaplacením nájemného
sjednávají účastníci smluvní pokutu v dohodnuté Yýši 0,05 % z dlužné částky za každý den
prodlení. Vpřípadě rozhodnutí Zastupitelstva města Blatná o změně a způsobu skládkování
nebo v případě rozhodnutí Rady města Blatná o změně ceny za uložení l tuny odpadu (vyjma
odpadu na technické zajištění skládky), se účastníci zavazujíjednat o změně výše nájemného.
Dohodnuté nájemné se s účinností od l. l. 2010 navyšuje o DPH ve výši stanovené dle
platné právní úpravy v měsíci, za kterýje nájemné účtováno.
Ostatní ujednání výše uvedené smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý účastník obdrží po
jednom vyhotovení.

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2010.

¢ĚS ŤO
V Blatné dne 27. 1. 2010
*4,
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pronajímatel
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TECHNICKÉ SLUŽÉ3Y
města BLATNE s.r.o.

_LG, MASARYKA 322. 388 01 BLATNÁ
. " ©./fax 383 422 541
,,,IČO: 63250748 ®Č: CZ63250748
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