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 9. schůze Rady města Kuřimi konané dne 14.04.2021
Věra Fialová, Brno – žádost o slevu na nájemném
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 Věra Fialová, se sídlem Kšírova 483/243, 619 00 Brno, IČO 18141544 je nájemcem místností č.
3, 4, 6, 7 umístěných ve II. nadzemním podlaží objektu č. p. 950 v ul. Jungmannova, který je součástí
pozemku parc. č. 1818, vše v obci a k. ú. Kuřim. Do 31.03.2021 byla paní Fialová nájemcem i
místnosti č. 5, Dodatkem č. 8 k Nájemní smlouvě č. 77/2006 byl pronájem místnosti č. 5 ukončen.
Dne 29.03.2021 požádala paní Fialová o prominutí nebo snížení nájemného a souvisejících plateb za
služby a energie. Jak paní Fialová uvádí, v důsledku opatření proti nemoci Covid-19 významně
poklesly zakázky, paní Fialová musela omezit činnost a zaměstnance ponechat doma. Od začátku
roku 2021 je provozovna de facto mimo provoz, nevyužívá služby a nečerpá energie. Proto také
ukončila nájem místnosti č. 5.
Paní Fialová by za 1. čtvrtletí roku 2021 měla na nájemném (za místnosti č. 3, 4, 5, 6, 7) městu uhradit
částku ve výši 30.010 Kč, na paušálním poplatku za služby částku ve výši 17.482,08 Kč vč. DPH. Dle
sdělení odboru finančního (dále jen OF) paní Fialová již uhradila fakturu za užívání internetového
připojení ve výši 1.270,50 Kč vystavenou v lednu 2021.
Vzhledem ke skutečnosti, že paní Fialová hradí za využívání služeb (studená voda, teplá užitková
voda, elektrická energie, teplo, úklid společných prostor, využívání nádob pro svoz komunálního
odpadu) fixní paušální poplatek, který se za kalendářní rok nevyúčtovává, navrhuje odbor
majetkoprávní (dále jen OMP) paní Fialové prominout úhradu tohoto paušálního poplatku za 1. čtvrtletí
roku 2021 ve výši 17.482,08 Kč vč. 21% DPH.

Návrh na usnesení:
RM
schvaluje
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prominutí úhrady paušálního poplatku za služby za 1. čtvrtletí roku 2021 ve výši 17.482,08 Kč vč.
21% DPH paní Věře Fialové, se sídlem Kšírova 483/243, 619 00 Brno, IČO 18141544, která byla
nájemcem místností č. 3, 4, 5, 6, 7 umístěných ve II. nadzemním podlaží objektu č. p. 950 v ul.
Jungmannova, který je součástí pozemku parc. č. 1818, vše v obci a k. ú. Kuřim.
Termín plnění: 30.04.2021
Zodpovídá: Alena Janoušková - referent - byty
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