Městská část Praha 9
2. Rada městské části
ze dne 26.01.2021

USNESENÍ
č. Us RMČ 45/21
schválení žádostí nájemců nebytových prostor ve vlastnictví HMP,
svěřené správě MČ Praha 9, na prominutí plateb nájemného v měsíci
listopadu a prosinci 2020
Rada městské části
1. schvaluje
1.1. prominutí plateb nájemného za pronájem nebytových prostor:
- Martinu Miškovičovi, IČO: 67758622, Jablonecká 322/72, Praha 9 – Střížkov,
- Danielu Preisovi, IČO: 45746184, Na Břehu 567/7, Praha – Vysočany,
- Radku Šindelářovi, IČO: 05831920, Jablonecká 322/72, Praha 9 – Střížkov,
a to za měsíc listopad 2020 ve výši 100% (50% za říjen 2020 a 50% za listopad 2020)
dle usnesení RMČ Praha 9 č. Us RMČ 570/20 ze dne 27.10.2020. Na podnikání těchto
nájemců se dle krizových opatření vlády ČR přijatých od 5. října 2020 vztahovalo
omezení nebo zákaz maloobchodního prodeje a prodeje služeb, nájemci nemohli v
důsledku těchto krizových opatření řádně a v plném rozsahu nebytové prostory užívat
k podnikání a v lednu 2021 splnili podmínku bezdlužnosti.
1.2. prominutí plateb nájemného za pronájem nebytových prostor Denise Malinovské,
IČO: 29137551, Sokolovská 608/12, Praha 9 - Vysočany, a to za měsíc listopad
2020 ve výši 100% (50% za říjen 2020 a 50% za listopad 2020) dle usnesení RMČ
Praha 9 č. Us RMČ 570/20 ze dne 27.10.2020 a za měsíc prosinec 2020 ve výši
50% dle usnesení RMČ Praha 9 č. Us RMČ 637/20 ze dne 1.12.2020. Na podnikání
nájemkyně se dle krizových opatření vlády ČR přijatých od 5. října 2020 vztahovalo
omezení nebo zákaz maloobchodního prodeje a prodeje služeb, nájemkyně nemohla
v důsledku těchto krizových opatření řádně a v plném rozsahu nebytové prostory
užívat k podnikání a v lednu 2021 splnila podmínku bezdlužnosti.

2. ukládá
1. vedoucímu OSM ÚMČ Prahy 9 z pověření

1.1. realizovat usnesení

Zodpovídá: Ing. Stanislav Goller

........................................
Ing. Jan Jarolím
starosta MČ Praha 9

Termín: 25.02.2021

........................................
Mgr. Tomáš Portlík
místostarosta MČ Praha 9

