
 

 

Městská část Praha 9
 

6. Rada městské části
ze dne 24.03.2020

 
USNESENÍ

č. Us RMČ 138/20
 

přijetí mimořádných opatření k podpoře podnikání v nebytových
prostorech a na pozemcích ve vlastnictví hlavního města Prahy,
svěřené správě MČ Praha 9, v souvislosti s vyhlášením nouzového
stavu na území České republiky (usnesením Vlády ČR ze dne 12.
března 2020 publikovaným pod č. 69/2020 Sb.) a se zákazem
maloobchodního prodeje a prodeje služeb v provozovnách (usnesením
vlády ze dne 14. března 2020, publikovaným pod č. 82/2020 Sb., a
dalšími navazujícími usneseními s tímto opatřením souvisejícími)

 
Rada městské části

 
1. schvaluje
 1.1. Vzdání se práva na platby nájemného 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 vztahuje zákaz
maloobchodního prodeje a prodeje služeb v provozovnách, a to po dobu, po kterou
nebudou moci v důsledku těchto krizových opatření nebytové prostory a pozemky  k
podnikání řádně a v plném rozsahu užívat, a to ve výši max. 100.000 Kč v jednotlivém
případě. Toto usnesení se nevztahuje na nájemce, kteří mají vůči městské části dluh
a nebo jsou s ní v soudním sporu.
1.2. Revokaci usnesení Rady MČ Praha 9 č. Us RMČ 61/20 ze dne 10.2.2020 „Postup
při uplatňování inflace za rok 2019 u smluv na pronájem nebytových prostorů,
pozemků, reklamních zařízení a antén“ tak, že se ruší bod 2. ve schvalovací části a
nahrazuje se tímto zněním:
„2. schvaluje
následující postup při uplatňování inflace za rok 2019 u smluv na pronájem
nebytových prostorů, pozemků, reklamních zařízení a antén:
- u smluv na pronájem reklamních zařízení a antén, které obsahují příslušnou inflační
doložku, uplatnit inflaci v plné výši



- u smluv na pronájem pozemků a nebytových prostorů, na které se vztahuje zákaz
maloobchodního prodeje a prodeje služeb v provozovnách (usnesením vlády ze dne
14. března 2020, publikovaným pod č. 82/2020 Sb., a dalšími krizovými opatřeními
Vlády ČR a Ministerstva zdravotnictví ČR), se inflační doložka neuplatní“.

 
2. ukládá
 2.1. starostovi MČ Praha 9

realizovat body 1.1. a 1.2. tohoto usnesení

2.2. ředitelům příspěvkových organizací zřízených MČ Praha 9 (ZŠ, MŠ, Divadlo
GONG) postupovat obdobně podle bodu 1.1. tohoto usnesení ve vztahu ke svým
nájemcům a podnájemcům

 
 realizovat usnesení
 Zodpovídá: Ing. Jan Jarolím Termín: 30.04.2020
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Ing. Jan Jarolím Mgr. Tomáš Portlík

starosta MČ Praha 9 místostarosta MČ Praha 9
 


