ZÁPIS
ze 111. schůze Rady městské části města Brna, Brno-střed,
konané v úterý dne 13.04.2021 od 14.00 hod.
v zasedací místnosti rady
------------------------------------------------------------------------------Přítomno na začátku jednání: 10
celkem: 10
Omluvena: Mgr. Marie Jílková

K bodu 1 - Zahájení
Schůzi zahájil a řídil starosta pan Ing. arch. Vojtěch Mencl. Schůze byla schopná
usnášení.
RMČ BS na 111. schůzi, konané dne 13.04.2021,
stanovuje
ověřovatele dnešního zápisu: Ing. Roman Kotěra a Ing. Ivo Komárek
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Bořecký
pro

Dumbrovská
pro

Jílková
omluvena

Komárek
pro

Kotěra
pro

Landa
pro

Mandát
pro

Mencl
pro

Oulehlová
pro

Schwab
pro

Vaníček
pro

schvaluje
navržený program:
1.
2.
3.
4.

Zahájení
Opatření na podporu nájemců nebytových prostor
Různé - informace, zprávy členů rady
Závěr

Mencl Vojtěch, Ing.arch.
Kotěra Roman, Ing.

Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Program byl přijat.
Bořecký
pro

Dumbrovská
pro

Jílková
omluvena

Komárek
pro

Kotěra
pro

Landa
pro
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Mandát
pro

Mencl
pro

Oulehlová
pro

Schwab
pro

Vaníček
pro

K bodu 2 - Opatření na podporu nájemců nebytových prostor
Usnesení RMČ/2021/111/02 Opatření na podporu nájemců nebytových prostor
RMČ BS na 111. schůzi, konané dne 13.04.2021,
souhlasí
na základě žádostí nájemců doručených MČ BS nejpozději do 31.05.2021 (formulář
žádosti tvoří přílohu č. 1 tohoto materiálu), kteří byli v důsledku vyhlášeného
nouzového stavu od 05.10.2020 a následujících krizových opatření vlády ČR
souvisejících s prevencí šíření nákazy koronaviru SARS Co V-2 dotčeni úplným nebo
výrazným omezením provozu
s poskytnutím slevy z nájemného (bez služeb) ve výši 50 % nájemcům nebytových
prostorů (prostorů sloužících podnikání) v objektech svěřených městské části Brnostřed (s výjimkou parkovacích či garážových stání), kteří ke dni 01.01.2021
vykonávali v provozovnách umístěných v těchto prostorech podnikatelskou činnost a
současně na základě usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření ze
dne 23.12.2020 č. 1376 a následujících usnesení vlády České republiky o přijetí
krizových opatření přerušili v provozovnách provoz stravovacích služeb či
maloobchodní prodej či prodej a poskytování služeb anebo provoz stravovacích služeb
či maloobchodní prodej či prodej a poskytování služeb výrazně omezili (tj. zboží a
služby prodávali nebo nabízeli mimo provozovnu, tj. přes výdejní okénka či prodejem
zboží s sebou bez vstupu do provozovny), a to za období květen až červenec 2021,
s tím, že splnění uvedených podmínek nájemce doloží čestným prohlášením
(obsaženým v žádosti, která tvoří přílohu č. 1 tohoto materiálu),
doporučuje
ZMČ BS schválit na základě žádostí nájemců doručených MČ BS nejpozději do
31.05.2021 (formulář žádosti tvoří přílohu č. 1 tohoto materiálu), kteří byli v důsledku
vyhlášeného nouzového stavu od 05.10.2020 a následujících krizových opatření vlády
ČR souvisejících s prevencí šíření nákazy koronaviru SARS Co V-2 dotčeni úplným
nebo výrazným omezením provozu
slevu z nájemného (bez služeb) ve výši 50 % nájemcům nebytových prostorů
(prostorů sloužících podnikání) v objektech svěřených městské části Brno-střed
(s výjimkou parkovacích či garážových stání), kteří ke dni 01.01.2021 vykonávali
v provozovnách umístěných v těchto prostorech podnikatelskou činnost a současně na
základě usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření ze dne 23.12.2020
č. 1376 a následujících usnesení vlády České republiky o přijetí krizových opatření
přerušili v provozovnách provoz stravovacích služeb či maloobchodní prodej či prodej
a poskytování služeb anebo provoz stravovacích služeb či maloobchodní prodej či
prodej a poskytování služeb výrazně omezili (tj. zboží a služby prodávali nebo
nabízeli mimo provozovnu, tj. přes výdejní okénka či prodejem zboží s sebou bez
vstupu do provozovny), a to za období květen až červenec 2021,
s tím, že splnění uvedených podmínek nájemce doloží čestným prohlášením
(obsaženým v žádosti, která tvoří přílohu č. 1 tohoto materiálu),
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doporučuje
ZMČ BS uložit Odboru bytovému ÚMČ BS administrovat žádosti nájemců o slevu z
nájemného ve smyslu tohoto usnesení,
doporučuje
ZMČ BS uložit tajemníkovi ÚMČ BS informovat žadatele a SNMČ BS o poskytnutí
slevy z nájemného v případě splnění podmínek dle 1. části tohoto usnesení, a
doporučuje
ZMČ BS uložit tajemníkovi ÚMČ BS informovat ZMČ BS o přehledu poskytnutých
slev z nájemného dle tohoto usnesení.
Termín: ihned
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký
pro

Dumbrovská
pro

Jílková
omluvena

Komárek
pro

Kotěra
pro

Landa
pro

Mandát
pro

Mencl
pro

Oulehlová
pro

K bodu 3 - Různé - informace, zprávy členů rady
Nebyly předneseny.

K bodu 4 - Závěr
Starosta pan Ing. arch. Vojtěch Mencl ukončil schůzi RMČ BS.

Ing. arch. Vojtěch Mencl
starosta MČ BS

Mgr. Martin Landa
1. místostarosta MČ BS

Ověřovatelé: Ing. Roman Kotěra a Ing. Ivo Komárek
Zapsala: Miroslava Válková
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Schwab
pro

Vaníček
pro

