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r_i Clslo uctu \od banky
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ležitá pomoc z výzvy 20 tis.
 

ro“/Lei oenežnou pomoc 2 Výzvy 20 Us.

: '1 minky žádosti
 

:-: zdanovaci obdobl. za které žadatel podal daňové priznani
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( meslcu, ve kterých zadatel vykonaval svou podnikatelskou cinnost
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_ _-. e j)!OhldSUjl „ížadatel prohlašuje (v případě žadatele pravnické osoby). že

\ „. (* iniormace uvedené v této žádosti o peněžitou pomoc jsou pravdivé a odpovídají skutecnosti

| „„ osoba vykonavajicí/vykonava (v pripade žadatele pravnicke osoby) minimalne od 31. 12. 2019 podnikatelsl ou cinnost

— uladu se zakonem Č. 455/1991 Sb.,o živnostenském podnikani. ve znění pozdějších předpisu. ktera je uvedena v teto zadosti

i ale jen „podnikatelská Činnost').

l.! /ak|adé krizových a mimořádných opatření organu veřejné mocr České republiky v souvislosti s fOZŠlřGHIlTl epidemie onemocneni

«NIL? 19 byla tato podnikatelská činnost výslovně zakazana po dobu delší než do 20. 3. 2020

~' \ .izzahu k této podnikatelské činnosti nebylo živnostenskému uřadu oznámeno přerušení provozovaní živnosti

] splněna podmínka pusobnosti na území města Ostravy, tedy“

provozování živnosti v provozovně umístěné na území města Ostravy anebo

adresa sídla na území města Ostravy a výkon převaŽUjící casti podnikatelské činnosti na uzemi města Ostravy LI pohledu

celkových příjmu).

w I *řes nastalou negativní ekonomickou situaci jsem zachoval(a)/zachoval tv případě žadatele pravnické osoby) v 'dHlCl výkonu této

podnikatelské Činnosti pracovní místa obsazena zaméstnancr v pracovním poměru,

splňují/splňuje (v případě žadatele právnické osoby) podmínku bezdlužnosti ke dni 14. 3. 2020 VUČI statutarnínu městu Ostrava

(.cetne jednotlivých městských obvodu) a nejsem/neni (v případě žadatele právnické osoby) v insolvenčním řízer I.

5 j Moi-3nd kopie daňového přiznání vc'etně příloh (jefli přiložena) odpovídá zcela poslednímu daňovému při/nani podanemu

I {wingnemu finančnímu Uřadu.

? 1\ „fuji se/žadatel se zavazuje (v případě žadatele právnické osoby), že

\ :)řipadě potřeby poskytnu/poskytne (v případě žadatele pravnicke osoby) statutárnímu městu Ostrava nezbytnou souc'innost za

i_elem ověření informaci rozhodných pro poskytnutí peněžité pomoc. a to také. pokud jde o ověřéni skutečnosti relevantních pro

; souzení ekonomické situace u správce daně;

_ 1“ nasledující období (minimálně 2 let od obdržení peněžité pomoci) dle této výzvy nepřemistíminepřemísti (v případě žadatele

j'avrucke' osoby) o své vuli adresu provozovnu anebo sídlo mimo území města Ostravy.

Po) i\z'uj.: jakožto daňový subjekt mlčenlivosti/žadatel jakožto daňový subjekt zprošt'uje mlčenlivosti (v Dřlpdt.Č žadatele

„\ < osoby) (dle ust. § 52 odst. 2 zákona Č. 280/2009 Sb., daňového řádu, v platném znění)

(1' [Line

“*) ll pracovište Ostrava l

. „ui—(e Cislo

; «(1

”~10 J

PSC

i< „i fill) 59

J _ s cely: „zadosti o poskytnutí peněžité pomoct za účelem zmírnění ekonomických dopadu ve sféře podnikani drobných podnikatelu

icich na území města ()straw vzniklých v dusledku krizových a mimořádných opatření přijatých organy veřeme moci Ceske

wglikv na ochranu obyvatelstva a k prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění (ÍOVIDf19 a nasledne koniroly udaju

( rivi h v žadosti rozhodných pro poskytnutí peněžité pomocu ojejímž poskytnutí rozhoduje Rada nebo Zastupitelstvo statutarního

'leulvd na adrese Prokešovo náměstí 8, Ostrava, a to výslovně ) v době po poskytnutí peněžité pomoci na lalslddé zadostrl a to

.sl) skutecnosti relevantnich pro posouzení ekonomické situace daňového subjektu v období kalendařniho roku

'110 ilc'elem je spravce dané opravnen poskytnout statutarnímu mestu Ostrava, ktere poskytuje peněžitou pomoc. najeho vyzadaní

nl re potřebné informace a dokumenty ze spisu daňového subjektu. a to zejmena pokud jde o danove priznani k dani ? prijmu

./ tych „ pravnických osob za zdaňovací období
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l Buínoch Jednatel

(íslo' u‘Ice
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PSL

.)(zdpísem potvrzuji

al.-vě Jsem se seznamílttm s obsahem Vyzvy 10O tís a s obsthem Prohl.tseni a prllm Il wrim,

r íkumenty ke schválení
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"w - me prilohy, které jsem již přiložil

M_ístranna kopíe občanského prukazu osob/y podepísující/ch žádost

íhlas se zpracováním osobních údaju

Eluíríoch, naroze s bydlištěm na adrese

.l_f lít ‘mm níže uvedenému spravcí souhlas se zpracováním mych osobních údaju v rozsahu efmaílova adresa a elefonní císlo w

íí— mym Jmenem. Učelem zpracovaní uvedených osobních údaju je rychla a efektívnt komuníkace pří poskytoxant penězíte

(\ Íl')dllll(dlelum za účelem zmírnění ekonomických dopadu v souvíslostí s rozšířením epídentíe onemocnění ( )VIU IQ

. una) uděluji níže uvedenému spravcí souhlas se zpracovanim mých osobních UdJJU v rozsahu oboustranně kopne občanskeho

l zu Utelem zpracování osobních údaju na občanském prukazeje ověření identity žadatele, admíntstrace zadostí a zabranění

. »dnym )adostem o peněžítou pomoc poskytovanou podníkatelum za účelem zmírnění ekonomíckych dopadu \ souvíslostí s

'ií'š'nlln epidemic onemocnění COVlD—19,

mych osobních údaju je statutární město Ostrava, sídlem Prokešovo náměstí 8. 729 30 Ostrava, IČO 008-15451
„„ iw

l )* \v'tl/JlH svych prAv ve vztahu k ochraně osobních údaju ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a rady «ELI 3016 67‘) o

l 'y'líkaLll osob v souwslostí se zpracováním osobních údajuua o volném pohybu těchto ledle a byl Jsem Informovan že bllŽŠI

" í m» m mych pravech Jako subjektu udaju jakož | o možnostech JGleh uplatnění naleznu na strance. „ . .“ v sekcí

. erixIHl udaje správce: statutarní město Ostrava, adresa Prokešovo namestí 8, 720 30 Ostrava, e—maíl „wara * t

t:.tktní údaje pověřence: pan Martín Krupa, e-—maí| martm l-mm [Jaw „parta ! /. tel. kontakt 7420 724 356 825.

» u tdaíe ve stanovenem rozsahu nebudou poskytovany dalším příjemcum.

vyse uvedených osobních udaju bude probíhat po dobu admínístrace žadostí a nasledne budou uloženy no dobu nejdele

* . í'r '.ts [)(]Sl—(VIUJI dobrovolné a Jsem si vědom, 2010} mohu kdykoli odvolat, a to doručením písemneho oznamení na adresu

: , . «lammrmhn mesta ()stravy ()dvolaním souhlasu není dotčena zakonnost zpracovaní založena na souhlasu pred Jeho
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