
 

 

Městská část Praha 9
 

12. Rada městské části
ze dne 22.06.2020

 
USNESENÍ

č. Us RMČ 318/20
 

přijetí opatření ke zmírnění ekonomických důsledků šíření nemoci
COVID-19 pro nájemce nebytových objektů a prostor MČ Praha 9

 
Rada městské části

 
1. bere na vědomí
 že ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo výzvu pro program podpory

podnikatelů postižených celosvětovým šířením onemocnění COVID-19 způsobeného
virem SARS-CoV-2 pod názvem ,,COVID – Nájemné“ v jehož rámci ČR hodlá
poskytnout podporu nájemcům  prostor určeným k podnikání postiženým
mimořádnými opatřeními při epidemii koronaviru SARS CoV-2.

 
2. souhlasí
 1.1.  se záměrem MČ Praha 9 na poskytování slevy na nájemném ve výši 30-50%

v celém rozhodném období dotčených tří měsíců, tj. duben, květen, červen, dle
programu ,,COVID – Nájemné“, pokud nájemce podá žádost na slevu nájemného do
31.08.2020, bude RMČ schvalovat uzavření dohod o poskytnutí slev. Toto usnesení se
nevztahuje na nájemce, kteří mají vůči městské části dluh anebo jsou s ní v soudním
sporu.
1.2. s prodloužením splatnosti plateb do 31.12.2020 na nájemné za období květen až
srpen 2020 za pronájem těch nebytových prostor a pozemků ve vlastnictví hlavního
města Prahy, svěřené správě MČ Praha 9, které k podnikání užívají fyzické a právnické
osoby, na jejichž podnikání se vztahoval zákaz maloobchodního prodeje a prodeje
služeb v provozovnách, v důsledku mimořádných opatření při epidemii ve smyslu
§ 1 odst. 2 z.č. 210/2020 Sb. bez následného účtování úroků a jednostranného
ukončení nájmu prostor sloužících k podnikání pouze z důvodu, že se nájemce dostal
do prodlení s platbou za nájemné (nevztahuje se na platby za služby) mezi 12.
březnem 2020 a 30. červnem 2020.



1.3.  s předloženým návrhem usn. ZMČ P9 k materiálu „Přijetí opatření ke zmírnění
ekonomických důsledků v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu na území ČR z
důvodu COVID – 19 pro nájemce nebytových prostor MČ Praha 9“

 
3. ukládá
 1. uvolněnému členu RMČ Praha 9

1.1. předložit materiál na zasedání ZMČ
 

 realizovat usnesení
 Zodpovídá: JUDr. Jana Nowakova Těmínová Termín: 23.06.2020
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Ing. Jan Jarolím Mgr. Tomáš Portlík

starosta MČ Praha 9 místostarosta MČ Praha 9
 


