
Město Nové Město na Moravě

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

konané dne 16.11.2020

Vliv nouzového stavu do rozpočtu města a návrhy řešení

V souvislosti s vládou ČR opětovně vyhlášeným nouzovým stavem vzniká řada rizik a nejistot v ekonomické 
oblasti, s tím, že lze předpokládat další negativní ekonomické dopady na město, subjekty působící ve městě i 
občany. V návaznosti na opatření přijatá v 1. pololetí nejsou v současnosti navrhovány úspory v rozpočtu. Je 
navrhováno opětovně promíjet nájemné v nebytových prostorách v majetku města.

§ 102 odst. 3) z. o obcích

I. Rada města schvaluje
prominutí penále za pozdní úhradu nájemného za nebytové prostory podnikatelům, kteří po dobu Vládou 
ČR vyhlášeného nouzového stavu nemohli provozovat podnikání, a to za nájemné splatné v 
době nouzového stavu a měsíci následujícím po ukončení nouzového stavu, s tím, že o prominutí 
nájemného podnikatelé individuálně požádají město po skončení omezujících opatření.

II. Rada města deklaruje,
že město jako pronajímatel nebude po dobu nouzového stavu jednostranně ukončovat uzavřené nájemní 
smlouvy z důvodů neplacení nájemného ze strany nájemníků, jejichž činnost byla v nouzovém stavu 
omezena.

III. Rada města bere na vědomí
prodloužení splatnosti poplatku za komunální odpad a poplatku z pobytu ze strany správce poplatku - MěÚ 
Nové Město na Moravě

Michal Šmarda
starosta

Předkladatel: Michal Šmarda

Schvalovatel: Ing. Tomáš Vlček

Zpracovatel: Ing. Tomáš Vlček

Vyjádření: Fin doporučuje schválit předložený materiál

Na vědomí:
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Předpokládaná doba trvání: 00:10

Text důvodové zprávy: Zavedená opatření budou mít i opětovně krátkodobé dopady do rozpočtu 
města, které se projeví dopadem do daňových příjmů města. Vzhledem 
k  mírnému zpoždění se propad příjmů projeví až na přelomu roku 2020 
a 2021 z tohoto důvodu není navrhováno žádné opatření v rozpočtu roku 
2020.  Návrh rozpočtu na rok 2021 již vychází z letošní plnění daňových 
příjmů, předpokládaný propad daňových příjmů by ho neměl ohrozit.
Ke zmírnění dopadů na obyvatele a podnikatele ve městě může město a 
jeho orgány:
- promíjet nájem nebytových prostor těm podnikatelům, kteří nemohou 
dle UV ČR a nařízení MZ ČR vykonávat činnost
- posunout splatnost poplatku za komunální odpad a poplatku z 
pobytu  (již realizováno správcem poplatku s prodloužením do 
30.03.2021)

Materiál obsahuje:

Materiál projednán:

Přizváni:
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