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TISKOVÁ ZPRÁVA
Mariánskohorská radnice pomůže místním podnikatelům
Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky poskytne živnostníkům a podnikatelům,
kteří podnikají v obecních nebytových prostorech, úlevu na nájemném po dobu tří měsíců.
O opatření na zmírnění dopadů koronavirové pandemie na tuto skupinu rozhodli radní
obvodu v pondělí 20. dubna.
Kvůli přísným karanténním opatřením proti šíření koronaviru mají kadeřnictví, prodejny,
restaurace a celá řada dalších provozoven nulové nebo minimální příjmy. Dál ale musí
vyplácet mzdy zaměstnancům, platit úvěry a další náklady. Adresná pomoc tedy zamíří
k více než čtyřicítce podnikatelů v obecních nebytových prostorech Mariánských Hor a
Hulvák.
„Chceme co nejvíce pomoci podnikatelům v době nouzového stavu, kdy nemohou
podnikat a dostávají se do obtížné situace. Zároveň je v této náročné době nechceme
zatěžovat různými formuláři a potvrzeními. Podnikatelé a živnostníci proto nemusí nic
vyplňovat. Místní firmy známe, víme, jak měly a mají otevřeno. Rada jednohlasně
schválila dodatky k nájemním smlouvám a nabídneme možnost slevu čerpat automaticky
všem. Pro získání slevy postačí dodatek pouze podepsat a vrátit jej zpět na radnici,“
vysvětlil starosta Patrik Hujdus s tím, že těm, kteří již své nájmy zaplatili, bude patřičná
část vrácena zpět.
Výše slevy na nájemném je následující:
- 100% sleva z nájemného po dobu tří měsíců bude poskytnuta těm, kteří museli z důvodu
nařízení vlády zavřít své provozovny
- 75% sleva z nájemného po dobu tří měsíců bude poskytnuta těm, kteří zavřeli, ale
částečně svou činnost mohli vykonávat (například prodej přes výdejní okno)
- 50% sleva z nájemného na dobu tří měsíců bude poskytnuta všem ostatním drobným
podnikatelům a živnostníkům
„Slevu poskytneme všem, víme, že nájemné je pouze část pomoci, ale chceme
podnikatele v této době alespoň nějak podpořit. A to i ty, kteří své provozovny mohli
nechat otevřené. Byli svým zákazníkům k dispozici, riskovali zdraví své i svých
zaměstnanců a museli se vypořádat se spoustou nečekaných problémů. Naší snahou
je jim v této situaci vyjádřit podporu, myslím, že si to zaslouží,“ uzavřel starosta.
Současně radnice podnikatelům odložila platby tří měsíčních záloh na služby až do
celoročního vyúčtování.
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