Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a rady (EU)
2016/679 , o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o
volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně
osobních údajů a aplikačních zákonů ČR).
Nejsou dotčena práva podle § 16 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení) oprávněných osob uvedených v § 16 a § 17 téhož zákona.
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Příspěvek do 11. schůze Rady města Kuřimi konané dne 12.05.2021
Hana Pavelková, Kuřim – žádost o prominutí nájemného
Obsah materiálu:

Důvodová zpráva

Materiál předkládá:

Mgr. Ing. Drago Sukalovský - starosta

Materiál zpracoval:

Alena Janoušková - referent - byty

Vedoucí odboru:

Mgr. Jana Viktorinová - vedoucí odboru

Důvodová zpráva:
Paní Hana Pavelková, se sídlem Na Loučkách 1221/1, 664 34 Kuřim, IČO 40402207 je nájemcem
nebytového prostoru č. 839/11, umístěného v I. nadzemním podlaží bytového domu č. p. 839 – 844
v ul. Bezručova čtvrť, který je součástí pozemku parc. č. 2125, vše v obci a k. ú. Kuřim. V nebytovém
prostoru provozuje kadeřnictví.
Vzhledem k přijatým opatřením v souvislosti s pandemií Covid-19 má paní Pavelková provozovnu
kadeřnictví již od 27.12.2020 uzavřenou. Dne 09.12.2020 přijala rada města na své schůzi toto
usnesení:
458/2020
RM schvaluje
uzavření Dodatku č. 4 ke Smlouvě o nájmu č. 193/2004 ze dne 06.09.2004 uzavřené s paní Hanou
Pavelkovou, se sídlem Na Loučkách 1221/1, 664 34 Kuřim, IČO 40402207, jehož předmětem je
poskytnutí další slevy z ročního nájemného ve výši 25 % z důvodu uzavření provozovny na základě
nařízení vlády.
Na základě tohoto usnesení byla paní Pavelkové poskytnuta sleva z nájemného formou snížení
nájemného v 1. čtvrtletí roku 2021. Jelikož má paní Pavelková provozovnu uzavřenou i v měsíci
dubnu, požádala dne 12.04.2021 o prominutí platby nájemného za měsíc duben 2021. Vzhledem k
tomu, že paní Pavelková nájemné za duben již uhradila, navrhuje OMP poskytnout paní Pavelkové
slevu z nájemného za měsíc květen 2021 ve výši 100 %.
S ohledem na skutečnost, že se epidemiologická situace v ČR i nadále zlepšuje, je pravděpodobné,
že v dalších týdnech bude docházet k rozvolňování přijatých opatření a obchod a služby se budou
postupně otevírat a vracet k běžnému provozu.
OMP současně navrhuje, aby již nebyly poskytovány slevy hromadně více nájemcům, ale posuzovány
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na základě individuálně přijaté žádosti od nájemce.

Návrh na usnesení:
RM
schvaluje
uzavření Dodatku č. 5 ke Smlouvě o nájmu č. 193/2004 ze dne 06.09.2004 uzavřené s paní
Hanou Pavelkovou, se sídlem Na Loučkách 1221/1, 664 34 Kuřim, IČO 40402207, jehož
předmětem je poskytnutí slevy z nájemného za měsíc květen 2021 ve výši 100 % z důvodu
uzavření provozovny kadeřnictví na základě nařízení vlády.
Termín plnění: 31.05.2021
Zodpovídá: Alena Janoušková - referent - byty
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