TISKOVÁ ZPRÁVA

Zastupitelstvo schválilo finální postup pro odpouštění nájmů

22. 7. 2020 – Zastupitelstvo městské části Brno-střed dnes schválilo postup promíjení
nájemného u nebytových prostor lidem a organizacím, jež byli nuceni omezit provoz kvůli
nouzovému stavu a COVID-19. Městská část jim úpravou pravidel umožní žádat
kompenzaci od státu a odpustí jim zbývající část nájemného tak, aby mohli dosáhnout
až na 100% slevu.
Kompenzace se týká podniků, které byly nuceny na základě krizových a mimořádných opatření
přerušit nebo výrazně omezit provozování stravovacích a dalších služeb a maloobchodního
prodeje v domech svěřených městské části Brno-střed.
„Rada městské části Brno-střed navrhla a zastupitelstvo schválilo takové řešení, abychom našim
nájemcům pomohli dosáhnout na maximální možnou slevu z nájemného, tedy 100 %. Podmínky
jsme upravili tak, aby si nájemci mohli včas žádat o kompenzaci ve vládním programu COVID
– Nájemné a my jim pak promineme nájemné nad rámec vládního programu do výše celého
nájemného, což považuji za ideální variantu. Za radnici mohu říct, že se žadatelům budeme
snažit vyjít maximálně vstříc a pomoci jim s vyřízením žádostí,“ upřesnil starosta městské části
Brno-střed Ing. arch. Vojtěch Mencl.
100 % slevy z nájemného nebytových prostor je složeno z:
30% sleva z nájemného, kterou poskytne městská část Brno-střed
50% kompenzace v rámci vládního programu COVID – Nájemné
20% odpuštění nájemného ze strany městské části Brno-střed
„Protože chceme našim nájemcům pomoci, svolali jsme mimořádné zastupitelstvo, abychom
podmínky schválili co nejdříve. Jsem rád, že si kolegové napříč politickými stranami našli čas a
přišli. Schválením postupu dáváme našim nájemcům jistotu, že je nenecháme na holičkách,“
doplnil Mencl.
Postup schválený zastupitelstvem obsahuje všechny náležitosti, které je potřeba splnit, aby si
nájemce mohl podat žádost a na slevy z nájmu dosáhnout.
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