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Vážený pan
Josef Viktora
starosta města
Kutná Hora

Vážený pane starosto, vážení členové městské rady,

na podnikatele a živnostníky dopadly současná vládní nařízení spojená s pandemií koronaviru a jejich
podnikání je na pokraji kolapsu. Nucené uzavření provozoven živnostníků a drobných podnikatelů
přivádí tyto subjekty do ekonomicky neřešitelné situace, která se dotýká nejen jich samotných, ale i
jejich zaměstnanců a rodin. Dotýká se také bezprostředně všech obyvatel a návštěvníků města, kteří
jinak přijdou o značnou část infrastruktury v centru i v okrajových částech města, o menší lokální a
specializované obchody a služby, restaurační a kavárenské provozovny, večerky apod. a běžný
občanský a společenský život ve městě tak bude celkově omezen.
Už dnes se, dle našeho zjištění, na Úřadu práce v Kutné Hoře nově hlásí velké množství čerstvě
nezaměstnaných, živnostníky a OSVČ nevyjímaje. Nechceme-li mít v horizontu dvou až tří měsíců
zcela vylidněné město, plné prázdných výloh zkrachovalých provozoven a ulic bez lidí a bez života, tak
právě teď přišel čas na to, aby radnice Kutné Hory ukázala podnikatelům vlídnou tvář a pomohla jim
v době, kdy je toho nejvíce zapotřebí.
Jménem Okresní hospodářské komory Kutná Hora a v zájmu všech podnikatelů, živnostníků i
obyvatel Kutné Hory, Vás ke zmírnění tvrdosti dopadu vládních opatření, zejména na malé
živnostníky a drobné podnikatele, žádáme abyste v Radě města dali hlasovat o návrhu na prominutí
tříměsíčního nájemného (bez energií) všem podnikatelům a živnostníkům, kteří mají provozovny
v nebytových prostorách pronajatých od města Kutná Hora, a to s účinností od 1.3. do 30.6.2020.
Věříme, že v této věci rozhodnete rychle a správně - podobně, jak se děje v jiných městech republiky.
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