
22.11.21 10:57 Návrh usnesení ZM 29.11.2021

https://ejednani.nmnm.cz/wgj/service?action=cz.vera.web.server.action.tisk.novy.Tisk 1/2

Město Nové Město na Moravě
N Á V R H  U S N E S E N Í

19. Zastupitelstva města

konaného dne 29.11.2021

Dispozice s majetkem - prominutí nájemného v souvislosti s opatřeními COVID-19 - Bufet
sportovní hala

V souvislosti s vládou ČR vyhlášeným nouzovým stavem byl omezen provoz některých provozoven. V této době město pronajímalo společnosti
Pubandco s.r.o. prostory bufetu ve sportovní hale, a to od 01.09.2020 do 31.01.2021. Smlouva byla ukončena dohodou ke dni 31.01.2021 s tím, že
měl nájemce neuhrazený nájem ve výši 58.080 Kč vč. DPH se splatností do 30.06.2021. Část dlužného nájemného byla uhrazena z důvodu podání
žádosti o dotace z programu COVID - nájemné.
Nájemce po výzvách k uhrazení dlužného nájmu nyní přichází s žádostí o prominutí dlužného nájemného.
 
RM a ZM je nyní předkládán materiál k projednání prominutí nájemného.

 

§85 písm. f) zákona o obcích
 

I. Zastupitelstvo města schvaluje
prominutí části nájemného za pronájem bufetu Sportovní haly Nové Město na Moravě ve výši 36.300,- Kč
vč. DPH za období 01.10.2020 - 31.01.2021 nájemci Pubandco s.r.o., IČ: 07162103, Nové Sady 988/2,
Staré Brno, 602 00 Brno, a to v souvislosti s uzavřením provozu nařízeném Vládou ČR (Covid-19).

Stanislav Marek
 místostarosta

Předkladatel: Stanislav Marek

Schvalovatel: Ing. Radek Fila

Zpracovatel: Ing. Radek Fila

Vyjádření: S ohledem na dobu uzavření provozovny odbor SMM a RM na své 49.
schůzi doporučily prominutí nájemného.

Na vědomí:



22.11.21 10:57 Návrh usnesení ZM 29.11.2021

https://ejednani.nmnm.cz/wgj/service?action=cz.vera.web.server.action.tisk.novy.Tisk 2/2

Předpokládaná doba trvání: 00:05

Text důvodové zprávy: Nájemné bylo ze strany nájemce zaplaceno následovně:
1) září 14.520 Kč vč. DPH - 100%
2) říjen 7.260 Kč vč. DPH - 50%
3) listopad 7.260 Kč vč. DPH - 50%
4) prosinec 7.260 Kč vč. DPH - 50%
5) leden 0 Kč vč. DPH - 0%
Restaurace byly uzavřeny od 14.10.2020 do 03.12.2020 a dále od
18.12.2020 do konce nájmu.
Nájemce čerpal podporu z programu COVID - nájemné ve výši
50 %, a to pouze za 4Q roku 2021.

Materiál obsahuje: Příloha - č. 1 - žádost o prominutí nájemného ze dne 21.10.2021
(Veřejná) 

 
Materiál projednán:

Přizváni:

https://ejednani.nmnm.cz/wgj/priloha

