OHK byla položena následující otázka:
Zastupitelé města schválili principy dohody Města Mladá Boleslav, společnos Škoda Auto i Okresní
hospodářské komory Mladá Boleslav (OHK MB), týkající se mimo jiné snížení daně z nemovitos ,
počínaje rokem 2018. Jakou úlohu hrála OHK MB v jednáních, která tomu předcházela?
Odpověď:
Významnou. Stala se iniciátorem jednání, které vedly ke schválení principů dohody mezi městem,
Škodou Auto a OHK MB.
Důvodem této inicia vy bylo, že zastupitelstvo na svém zářijovém zasedání zvýšilo koeﬁcient daně
z nemovitos . Reakce na toto zvýšení byla z řad podnikatelské veřejnos velmi nega vní, a to
nejenom pro skokový nárůst nákladů jednotlivých ﬁrem a potažmo životních nákladů občanů, ale
zejména z důvodu, že tato závažná změna nebyla předem projednána ve veřejné diskusi. Tato
skutečnost zapříčinila značně napjatý vztah mezi zástupci jednotlivých ﬁrem a vedením radnice.
Za této situace přišlo představenstvo OHK MB s návrhem konstruk vního řešení, který spočíval
v písemné žádos o opakované projednání zvýšení daně z nemovitos na některém z příš<ch jednání
zastupitelstva Města Mladá Boleslav, kterému by měla předcházet ak vní diskuse podnikatelské
veřejnos , a to formou rozhovorů u kulatého stolu. Tato žádost byla poslána již koncem září 2015 jak
na vedení města, tak jednotlivým zastupitelům. Cílem těchto jednání bylo vyslechnout si názory a
věcně navrhnout společně se zástupci vedení města kompromisní řešení, které by z důvodu zvýšení
daně mírnilo dopady do ekonomiky ﬁrem, ale také zohlednilo potřeby města.
Bez ohledu na to, že první reakce vedení města k jednání ve věci snížení daně byla spíše odmítavá, tak
představenstvo OHK MB zorganizovalo a řídilo několik schůzek, kterých se na pozvání zúčastnili
náměstci města, zástupci podnikatelů vč. společnos Škoda Auto, zastoupené členem představenstva
panem Bohdanem Wojnarem, kde také jednoznačně deklarovala, že jako člen OHK MB požaduje
snížení daně, ale zároveň jí záleží na dobrých vztazích s městem.
Výsledkem řady jednání byl návrh na vytvoření výboru i dohody na spolupráci města se Škodou Auto a
OHK Mladá Boleslav, který byl také v této podobě 31.3.2016 zastupiteli města schválen. Předsedou
výboru se stal pan Robin Povšík, členy náměstkové vedení města a mimo dalších členů zastupitelstva
také zástupci Škody Auto a OHK MB.
Představenstvo OHK MB děkuje všem zastupitelům i zúčastněným zástupcům ﬁrem za konstruk vní
přístup k řešení celé situace, která vedla ke kompromisu, který sníží daně ﬁrmám i občanům tohoto
města a navíc, jak pevně věříme, povede k narovnání vztahů mezi vedením města, společnos< Škoda
Auto i ostatní podnikatelskou veřejnos<.

