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 5. schůze Rady města Kuřimi konané dne 17.02.2021
Úhrada nájemného z obecních prostor a pozemků - odklad
Obsah materiálu:

Důvodová zpráva

Materiál předkládá:

Mgr. Ing. Drago Sukalovský - starosta

Materiál zpracoval:

Mgr. Jana Viktorinová - vedoucí odboru

Vedoucí odboru:

Mgr. Jana Viktorinová - vedoucí odboru

Důvodová zpráva:
Účelem opatření je podpořit podnikatele, které mají s městem Kuřim uzavřenu smlouvu o nájmu
nebytových prostor a museli i v letošním roce z důvodu zavedení nouzového stavu na celém území
České republiky v souvislosti s výskytem koronaviru pozastavit nebo omezit svou činnost
v pronajatých prostorách. V souvislosti s pokračující pandemií koronaviru a zavedeného nouzového
stavu spolu s restriktivními opatřeními přetrvávají i v letošním roce problémy nájemců městských
prostor, kdy mají omezený či úplný zákaz provozu např. stravovacích zařízení, maloobchodního
prodeje a služeb v provozovnách a v této souvislosti požadují mimo jiné odklad splatnosti nájemného
(p. Synek).
Návrh na usnesení:
RM
schvaluje
neuplatnění nároku na úhradu zákonného nebo smluvního úroku z prodlení nebo smluvních
pokut za pozdní platby nájemného (pachtovného) nebo úhrad za služby v roce 2021 v souvislosti
s užíváním prostor a pozemků sloužících k podnikání, které jsou v majetku města Kuřimi, a to za
podmínky, že dlužné platby budou uhrazeny nejpozději do 31.12.2021.
Termín plnění: 31.12.2021
Zodpovídá: Alena Janoušková - referent - byty

Vytvořeno 30.03.2021 16:13:00
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