
Město Nové Město na Moravě

N Á V R H  U S N E S E N Í
26. Rady města

konané dne 29.6.2020

Žádost o prominutí nájemného za reklamní poutače Vesna Liberec s.r.o. - COVID-19

V souvislosti s vládou ČR vyhlášeným nouzovým stavem byl omezen provoz některých provozoven. S ohledem na situaci vyvolanou pandemií Covid-
19 byla městu doručena žádost vlastníka 6 ks reklamních poutačů umístěných na sloupech veřejného osvětlení na ul. Brněnská, ul. Žďárská, ul. 
Nečasova, ul. Křičkova a ul. Soškova v  Novém Městě na Moravě o odpuštění/snížení nájmu za určité období případně slevy na ročním nájemném za 
rok 2020. 

RM je předkládán materiál k projednání, prominutí nájemného za dobu vyhlášeného nouzového stavu není doporučováno ke schválení.

§ 102 odst. 3) z. o obcích

I. Rada města schvaluje
prominutí nájemného ve výši 10.890 Kč vč. DPH za období 12.03.2020 - 17.05.2020 pro nájemce Vesna 
Liberec, spol.s r.o., se sídlem Husova 5/25, 46001 Liberec, IČ 46711350, a to v souvislosti s vyhlášením 
nouzového stavu vládou ČR (Covid-19).

Stanislav Marek
místostarosta

Předkladatel: Stanislav Marek

Schvalovatel: Mgr. Zuzana Koudelová

Zpracovatel: Marcela Popelková

Vyjádření: Odbor SMM nedoporučuje schválit předložený návrh usnesení, a to s 
ohledem na skutečnost, že fakticky se jedná o reklamu na OD BILLA a 
prodejna BILLA v NMNM nebyla nouzovým stavem dotčena a byla v 
provozu. 

Na vědomí:

Předpokládaná doba trvání: 00:05

Text důvodové zprávy: Město Nové Město na Moravě, jakožto pronajímatel pronajímá, na 
základě Nájemní smlouvy ze dne 20.12.2011 6 sloupů veřejného 
osvětlení za účelem umístění reklamních poutačů patřících nájemci, a to 
pro obchodní řetězec BILLA.
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VESNA LIBEREC spol. s r.o. žádá o odpuštění či snížení nájmu za určité 
období, nebo nějakou slevu na ročním nájemném za tento rok viz příloha 
č. 1. z důvodu omezení objemu zakázek což má vliv na ekonomiku firmy. 
Případná úleva na nájemném je v jejich současné situaci velice 
podstatná.
Roční platba nájemného je dle Nájemní smlouvy ze dne 20.12.2011 viz. 
příloha č. 2 v celkové výši 43.560,00 Kč včetně DPH.
Výpočet výše nájemného k prominutí:
43.560 Kč / 12 měsíců = 3.630,00  Kč/měsíc x 3měsíce = 10.890,00 Kč 
včetně DPH za období vyhlášeného nouzového stavu vládou ČR (každý 
započatý měsíc nájmu 6 ks reklamních poutačů).

Materiál obsahuje: Příloha - Příloha č. 1 - Žádost o odpuštění/snížení nájmu (Veřejná)
Příloha - Příloha č. 2 - Nájemní smlouva Vesna Liberec (Veřejná)

Materiál projednán:

Přizváni:
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