
Ahoj Martine,

děkuji za odpov ěď, byť po více jak 14 dnech...

Jen bych chtěl říci, že nemám nijak velkou potřebu o nich diskutovat. Aby sis to špatně nevyložil -
nemám nic proti diskusi, je základem této práce. Ale jen potud, pokud je brána vážně a jako prostředek
k hledání cíle. To jsi ale mnohokrát popřel a tímto mailem v tom trendu pokračuješ i v dobách, které
jsou velmi složité pro většinu obyvatel města.

Ber to tak, že byly sděleny návrhy na zmírn ění dopadů současné krize, oblasti  k úpravě výdajů v rámci
rozpočtu 2021 dop ředu, abyste je mohli při případně zapracovat do návrhu rozpočtu; zkrátka buď je
nějak využijete nebo ne.

S pozdravem

Ing. Bc. Robert Zeman
zastupitel / councillor

Velké náměstí 3, 383 01 Prachatice, Czech Republic
www.prachatice.eu
mobil: +420 602 931 196

mmaly@mupt.cz

zastupitele@prachatice.eu tajemnik@mupt.cz
RE: Rozpočet 2021 - možná opatření pro zmírnění dopadů krize na občany a firmy Prachatic

Vážení zastupitelé Ing. Bc. Roberte Zemane a Mgr. Jusufe Traore,

chápu Vaše obavy z  budoucnosti.  Dle možností  se  již  nyní  snažíme zajistit  určitou  formu pomoci
v  některých  oblastech.  Na  sch ůzi  Rady  města  dne  26.10.2020  byla  schválena  další  pomoc
podnikatelům provozujícím svou podnikatelskou činnost v nemovitostech v majetku města Prachatice.
Usnesení č 1562/2020 zní:

Rada města po projednání a hlasování schvaluje v souvislosti s krizovým opatřením Vlády ČR č. 1021
účinným ode dne 14.10.2020 v souvislosti s výskytem koronaviru - ozna čovaného jako SARS CoV-2
na území České republiky, snížení  nájemného o 50% nájemcům nebytových prostor ve vlastnictví

Firefox https://mail.mupt.cz/webmail/

1 z 4 30.11.2020 10:36

Clic
k t

o buy N
OW!PD

F-XChange Product

w
w

w.tracker-software
.c

om Clic
k t

o buy N
OW!PD

F-XChange Product

w
w

w.tracker-software

.c
om

http://www.tracker-software.com/buy-now
http://www.tracker-software.com/buy-now


města Prachatice za období od října 2020 do doby zrušení omezujících opat ření bránících provozování
podnikatelské činnosti. O část nájemného za období červenec, srpen, září 2020 ve výši 50% se nájemci
mohou přihlásit v rámci výzvy č. 2 programu COVID-Nájemné vyhlášené MPO ČR (viz p říloha č. 1)
Žádost je nutné podat prostřednictvím webových stránek . O snížení nájemného z prostor
sloužících k podnikání rozhodne Rada města na základě jednotlivých žádostí, které zájemci o snížení
nájemného podají na Finanční odbor MěÚ Prachatice v termínu do 30.11.2020. Tato podpora se týká
pouze nájemců nebytových prostor, kte ří neměli závazky po splatnosti vůči městu Prachatice ke dni
31.12.2019.

O dalším průběžném způsobu zajišťování pomoci potřebným, řešení krizové situace a činnosti stálé
pracovní  skupiny  krizového  štábu,  jste  informování  každý  týden  ve  svodce  zasílané  tajemnicí
krizového štábu paní Petrou Popovou.

Beru rovněž na vědomí vaše další uvedené podn ěty k zamyšlení a potřebu o nich diskutovat. Vhodnou
příležitostí je příprava rozpočtu města na rok 2021 v jehož rámci připravujeme mnohokrát osvědčené
společné  pracovní  jednání  zastupitelů  nad jeho návrhem. Pokud toto jednání s ohledem na vývoj
situace nebude možné zajistit přímou fyzickou účastí, budeme se snažit připravit toto jednání on-line
formou v druhé polovině měsíce listopadu.

S pozdravem

Ing. Martin Malý
starosta města

Velké náměstí 3, 383 01 Prachatice
www.prachatice.eu
tel.: +420 388607217
fax: +420 388313567
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----- Původní zpráva -----

Odesilatel: Robert Zeman (robert.zeman@centrum.cz

Rozpočet 2021 - možná opatření pro zmírnění dopadů krize na občany a firmy Prachatic

Vážene kolegyně a kolegové.

Dovoluji se na Vás obrátit s přáním a žádostí o zamyšlení, jak budeme společně reagovat krizi související s covid
19.

Vím, že jste většinove kromě kolegy Traoré a kolegyně Stemberkove nepodpořili odpuštění nájmu v červnu.

Dnes se nám ale vrací a především roste krize, která se dotkne většiny našich občanů.

Proto jim pomoci máme dva důvody - ekonomický a lidský, psychologický.

Budeme připravovat rozpočet na rok 2021.

Zkusme jej připravit tak, aby počítal s plošnou slevou 2-3 nájmů, odpuštěním poplatků za odpad, odpuštěním
placení za družinu... Lze se dopočítat dopředu, připravit na výpadek příjmů.

Sami zcela jistě najdete další oblasti, které stojí za zvážení rozmyslet.

Opět navrhuji plošný systém, možnost např. skrze webové rozhraní vybrat oblast odpuštění, identifikaci žadatele
a doplnění žádosti, proč o odpuštění požádal... Vyhovělo by se všem žadatelům - občanům, firmám Prachatic a
zároveň by se oblast odpuštění a motivy zverejnily kvůli veřejné kontrole.

Plošný systém umožní jednodušší administraci, ktera by jinak byla náročná.

Neni jasné, zda pomůže i stát, snad ano. Ale my můžeme pro naše občany udělat alespoň něco. Mnohdy
nepůjde o velké částky, ale právě o to, že nám nejsou lhostejní. Jejich osudy, situace.

Půjde z hlediska rozpočtu o miliony, desítky milionů, které můžeme oželet a nezatizime budoucnost.

Vážené kolegyně a kolegové, jsme samospráva. Vše máme jen ve svých rukou. V dobrém i zlem.

Co dnes zažíváme, jsme četli v románech z oblasti scifi. Nejde o běžnou správu našeho města.

To je důvod, proč o tom přemýšlím, píšu, přál bych si, abychom se dokázali společně připravit na blízkou
budoucnost našich občanů alespoň tím, co můžeme rozhodnout my sami.
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Určitě se rád zapojim do řešení detailů a přípravy systému a jsem k dispozici k jakékoliv diskusi.

S přátelským pozdravem Robert Zeman, zastupitel
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