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Předmět zprávy

Pracovní skupina pro identifikaci zbytných nákladů a přiměřené ekonomické podpory občanům Prachatic

Projednáno

Projednáno:  ANO   NE

Usnesení

Zastupitelstvo města Prachatice

1) schvaluje

zřízení Pracovní skupiny pro identifikaci zbytných nákladů a přiměřené ekonomické podpory občanům Prachatic 

Důvodová zpráva

Přestože přesná definice aktuálních ekonomických dopadů COVID 19 na občany města Prachatice je více než 
náročná a stále netušíme, jaká bude situace nadále, již dnes můžeme hovořit o zřejmé paralýze odvětví jako 
jsou např. například maloobchod, sport, kultura, školství nebo stravování a ubytování, na něž jsou navázána další 
odvětví. Zavřené obchody znamenají pokles nových objednávek u výrobních firem v průmyslu, případně pokles 
dovozu.
 
Všechna odvětví samozřejmě rovněž logicky negativně zasahují nucené prázdniny pro školáky. Další negativní 
dopady může přinést panika a strach ochromující spotřebu domácností a firemní investice.
 
Z výzkumů rovněž vyplývá, že během prvního měsíce karantény vyčerpalo svoje finanční rezervy 34 procent a 
horších ekonomických dopadů se obává 49 procent lidí. Zcela bez úspor nebo s drobnou rezervou je aktuálně 41 
procent lidí. Na dno svých finančních možností ale podle výzkumníků společnosti Behavio dorazila více než třetina 
lidí.
 
Není pochyb o tom, že jakékoli výzkumy mohou být lehce zavádějící nebo nepřesné. Přesto je nepopěratelnou 
skutečností, že současná situace si žádá řešení. Mnohá města přestoupila k řešením, která mají pomoci nejen 
odvrátit kolaps, ale rovněž v co nejbližší době efektivně pomoci vrátit se k „normálnímu“ stavu.
 
Na základě výše uvedených skutečností navrhuji zřízení Pracovní skupiny pro identifikaci zbytných nákladů a 
přiměřené ekonomické podpory občanům Prachatic, která by se pod vedením starosty města Prachatice, za 
účasti vedoucího finančního odboru, členů finančního výboru a zastupitelů města, kteří by se chtěli skupiny 
účastnit, snažila nalézt nejvhodnější ekonomická opatření pro fyzické a právnické osoby žijící či působící ve 
městě Prachatice stejně jako pro město jako takové.
 
Tato skupina by následně své závěry představila na nejbližším jednání Zastupitelstva města Prachatice, z čehož 
tedy vyplývá, že sestavení a jednání této skupinu musí proběhnout v co nejkratší době.
 



Návrhy na možné body k projednání:
Snížení výdajů:
Snížení odměn všech neuvolněných zastupitelů na 0 Kč měsíčně včetně odměn za účast v komisích, výborech a 
radě města.
Stanovení počtu uvolněných zastupitelů na 2, tedy pozici starosty a místostarosty nebo na 3 se dvěma 
neuvolněnými místostarosty.
Maximální redukci příprav a zadání projektových dokumentací u projektů, které s největší pravděpodobností 
nebudou v krátkodobém horizontu realizovány.
Revize rozpočtu města Prachatice pro identifikaci zbytných výdajů.
 
Podpůrná opatření pro fyzické osoby:
Odpuštění/odložení platby nájmů u bytů v majetku města Prachatice po dobu…
Zřízení fondu pro řešení krizových situací fyzických osob z důvodu objektivního výpadku příjmů vlivem opatření 
vlády ČR.
 
Podpůrná opatření pro právnické osoby:
Odpuštění/odložení platby nájmů za nebytové prostory po dobu…
Odpuštění poplatku z pobytu do konce roku 2020.
Odpuštění poplatku za užívání veřejného prostranství s výjimkou organizování politických mítinků a reklamních 
akcí.
Poskytnutí finanční pomoci podnikatelům.
 
Jedná se samozřejmě pouze o návrhy. Pracovní skupiny by mohla přijít s jakýmikoli vlastními efektivnějšími 
návrhy.
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