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Podávám tuto žádost o pénéžnou pomoc
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Základní informace o žadateli

;mfin ) a přijmení Obchodní firma

': MQRLUP 8.1.».

F'dmiforma

ŠDUlÍÝ'l'lSI S lllCQllllll DINO/(WWW?

Sídlo

Název ulice Číslo

Opavska GPŠOQQ

Obec PSČ

Ostiava 70800

Provozovna

Vyberte provozovnu . ' ' „ _ V Mir „__v.

. &' ' „na M6 i. Ostmva. 70200

./v ' ' . l~Hy.>‘7"U‘1’:0U Jf-(leriv na Olen "si! '4'\.

Název ulice Číslo

_ „„
lOb ]

Obec PSČ

”straw 70POO

Převažující podnikatelská činnost

/ polili—(Ju ( vlktiwyi li [iriiiiiu

V\Vmba. HIM hm! (1 xIIJ/lw iiouxvdeiiv \ lilllíllldíll l až 5 zivnostenského Zákona

[uhm/vrw\MHuwH/H[rrmer-I, pmhM.1mu-mv» ~ „hmm- HUM/UK wrié, pokud Je zapsána
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Kontaktní informace

Číslo bankovního účtu

Uc't't určený k vašemu podnlkttrn

Předčíslí Číslo účtu Kód banky

111» 398491111317 \,\1 \\

Peněžitá pomoc z výzvy 20 tis.

Žadatel obdržel peněžitou pomoc 2 Výzvy 20 tte

Ano

'Ne

Podmínky žádosti

Poslední zdaňovací období, za které žadatel podal daňové přižněn

2018

 

— za poslední zdanovaci obdobi .; vvčwt “\w/ rtf/w

_ nebo celkové příjmy za rok 2019 u žmtatelv, Mon mm tv , “h_t!r*|'.KtttiČttltt181thttť 2019 a prozatím daňové přiznání nepodal

— nebo vlkove přtlmv za období od 1.12 Zítl“ :/ .“a _ Jm » .1 . . .‘wiw ktvry z ihajl1 podnlkatclskou cmnost v období od 1.12.2019 do 31.121019

Vc'etné propojených osob Noemi překročit 1- "v“ "v" a vrut-wmv ~- „Kn. Dříjí'm mum’ hvt vétšt než 15 000 Kč

Přitom v prvním měsíci se nezapočítává, pokud 7 mate. .kavn m: * , |? are,—hkou činnost pouze v Čáxti tohoto měxíce.

Počet celých měsíců, ve kterých žadatel vykonával svou podnikatelskou činnost

123456789101112

_ v posledním zdaňovacím obdobi ‘JI/ vvšet

— něhu v mm» 201‘; (platí pro Žadateli—, ktery {111mm;,-,\1v1-1«.:1v1-~ C""Iu';1» : ne 2019 a prozatim daňové přiznání nepodal)

» noho v období od l_tz ZHN do zu * [(IA’UHHHIDIM1111111).“ uw w „hw podnikatelskou ČIHHOŠI \: tomto období)
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Varianta peněžité pomoci

'40 000 Kč (bez nutnosti doložení daňového přlznáni)

- 7O OOO — 100 000 Kč (pro žadatele s příjmy nad 6 ml. KČ/ rok, nutno doložit dano-Je pfrzmrm

Předpokládaná výše peněžité pomoci

70000

Důvod podání žádosti

\\)n1

Umvíená provozovrm od 3 u . , 'v u nwlww ' „kiam bozi dal. Ud smtu |som HQUUSLII .Iyldnml

podpormmlmo program amlvirus m nvm Mum putxka s fimc‘mmi problemy nwdmtatvk tmmm m

poluytl beznych vydaju.

FA.“ 330 znaku

Daňové přiznání

K žádosti dokládám daňové přiznám za rok

2018

Kv [m proxlm přwhvžte— Im umu fmrmularv
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Prohlášení

Čestné prohlašují žadatel prohlaŠUje (v případě Žadatelé prawn ke osoby). že

l. veškeré informare uvedené v teto žádosti o peněžitou pom/,t jsou pravdivé a odpovídají skute-římsu

2 jsem osoba vykonávajífí vykonava l/ případě Ždtltitew . r.)vfírt ke osoby) minimálně od Kl ‘w j H" :mjv :. ítwlsk r 't*li',' V

souladu se zákonem Č, 455 Wll Sb, :> živnostertskt—rtt l)(ullllkfllll, ve lnéní poldějšít h předpisu, ktv m. lt' J." firm ;. lí ::) indust)

(dále jen „podnikatelska c'tnnost“).

3. na základě krizových a mimořadnych opatření organu vvrejtín moci Ceske republiky v soum.‘ mt: t. ili/sirur ím upl'z-lmw ‘;V]l'H]l,lr]0

COVID lg byla tato podmkatetska činnost valrwrte zam/„ na po zlobu delší než do zo % v

4. ve vztahu k této podnikatelske cinnosti tte-rwlo žív'ms'r'tr ,rv'nu uřídu oznámeno DŘ'lUŠt'lll jrtwo/omríí živností

5. je splněna podmínka působnosti na u/ev't ")ěal x 031m.» voy

a provozování živnosti v provozovně um stene na tom rnesla rístrttvy anebo

b adresa sídla na uzemi města Ostravy .; vykor orc—„izujr - r113: podnikatelské činnosti na uzemi města Ostravy r2 pohíndu

celkových příjmů),

b. i přes nastalou negativní ekonomii ‘Mm.’ t „ira jam ,' tt .: ilt'a);ztir howl (v případě žadatele pravnícke osoby) v mum vykonu Inn

podnikatelské Činnosti pracovní místa obsazen.) 1.,i'tie-tr_u.r- vprurovním poměru

7. splňují splňuje (vpřípadě žadatele prawwkw mam palm tiku bezdlužnosti ke dni la. £ 1010 vůči statutárnímu městu Ustrtivti

(včetně jednotlivýr h městskýt h obvodu) a mjsern rwrí „ ;f'p.ítlě žadatele právnické osoby) v insolvenčním řízení,

o. přiložena kopie daňového přiznání vtetne prítoh (je .v ; ulruvrm) odpovídá zcela poslednímu daňovému pří/nými podaněmu

příslušnému finančnímu uřadu

Zavazuji se žadatel se zavaztije (; případě žadatele DIA/HK ke osoby: že

1

„_ v případě potřeby poskytnu poskytne „ „zr-padě- žadatel právnícko osoby) statutárnímu městu Ostrava nezbytnou součinnost za

účelem ověření informací rozhodných p'o poskyt'wní prežite potvoru a to také, pokud jde o ověření skutecnosti relevantních prt

posouzení ekonomické situace u spravte t: mě,

2. po nasledující období (miniritalne ; let od a'ídrznri' rts—nwm“ pomoci) dle této výzvy nepřemístím mepřemísti (v případě žadatele

právnické osoby) o své vu1. adm! u provoz m. mob" 'iu», mimo území města Ostravy.

Zprost'uji jakožto daňový subjekt mlčenlivostt Žtili'v'l „íkííito daňový subjekt zprošt' uje mlčenlivosti (v případě žadatele právnické

osoby) (dle ust. § 52 odst, 2 zakona č. 28) zlifí'c at m» who řádu. v platném znění)

Správce daně

Moravskozlezký kraj Ostrava Ill

označení příslušného finančního uřadu

Název ulice Číslo

Opavska 6| 77» 74A

Obec PSČ

Ostrava 708 13

pro účely: „žádosti o poskytnutí peněžité pomoci za ucíolwn zmírnění ekonomických dopadů ve sféře podnikání drobných podnikateli

působících na uzemi města Ostravy vzniklých v dusledku kn/ w'yCh a mimořádných opatření přijatých orgány veřejné moci České

republiky na ochranu obyvatelstva a k preveno whwowu vzniku a rozšíření onemocnění COVlD 19 a následné kontroly údajů

uvedených v žádosti rozhodnyth pro poskytnutí peněžite pwnoci, o jejímž poskytnutí rozhoduje Rada nebo Zastupitelstvo statutárníl

města Ostrava, na adrese Prokešovo naměatí iw Ustmva, tí t Jýslovně i v době po poskytnutí peněžité pomoci na základě žádosti", a

v rozsahu skutecnosti rr—It—vantrííth pro pmnuzwn mumnmu xv situace daňového subjektu v období kalendářního roku

20l8

Za tímto ucelem jt- swam“ dane opravném poskytnout statutárnímu městu Ostrava, které poskytuje peněžitou pomoc, najeho vyžád

veskere potřvlJrjí- ínlormatí— .! dokumenty ze spisu daňového subjektu, a to zejména pokud jde o daňové přiznání k dani z příjmů

fylítkýth pram” kyt h mm» m zdaňovací obdobi

8018

a jeho přílohy  
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PodepisujICI osoba

Za žadatele právnickou osobu Žádost a Drohlusení podepisuje »sr ha umítvnéna právnickou osobu zastupovat.

Jméno Příjmení Funkce '

Josef Bad tna Jednatel

(tlak wii [itav'íit kiíii ll\ 'i ' &'

Wima ; MaŠ—sika v

Svým podpisem potvrzuji

Pečlivě jsem se seznámilía) s obsahem vým „„ IIS.(1$ObS€ll'l€m Prohlášení & přiložil všechny potřebné

dokumenty ke schvaleni

Povinné přílohy, které jsem již přiložil

Oboustranná kopie občanského prukazu osob v rodepísujícíich žádost

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Já,

Josef Baďura, narozen .1 '. ln ?líŠ'ff' n 1 adrese

 

uděluji tímto níže uvedenému správci suuntas se zprav min-n mých osobních údajů v rozsahu e—mailová adresa a telefonní číslo ve

soojení s mým jménem. Učelem zpra<ováni uueovmth “,e-ch Udall) je rychlá a efektivní komunikace při poskytování peněžité porn

DOdnikatelům za účelem zmírnění ekonovrrrkýdí (lupatla u <,! uvísřosti s rozšířením epidemie onemocnění COVID l9,

Dále tímto uděluji níže uvedenému správr' sciuhlas Sf'zpr11'n-J.m1"1 mých osobních údajů v rozsahu oboustranné kopie občanského

průkazu. Účelem zpracování osobních ualaju na ohc'dmkwu "HUM/K: ír— 'Jvéření identity žadatele, administrace Žádosti a lahránční

podvodným žádostem o peněžitou pomoc p(MkVÍOvdflU'u ; „ikatelum 7a účelem zmírnění ekonomických dopadu v souwslosti s

rozšířením epidemie onemocnění COVID lu

Správcem mých osobních údaju Je statutarnt mest/i tístrgta. sídlí “i Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451.

Jsem sr vědom svých práv ve vztahu k onhraneosnflvudn1111de ve ',r'iyslu nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 20lb/679 o

ochraně fyzrckých osob v souwslosti sv zpracovanírv— 1 wbnít l: údaju a o volném pohybu těchto údajů a byl Jsem informován, že bltžš

informace o mych právech ldkt) subjektu uda'u |xlkíiÍ ()"1'32í1(\'—,'(-'(h_jejlch uplatnění, naleznu na stránce www.ostiavat [ v sekci GD

Kontaktní údaje spráwe statutární město ()slrdvd adresa i*mkešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, e—mail. [)OSIéli/(DOSÍTCM/AXL

(ontaktní udaje pověřence pan Martin Krupa .. malí in Mm »'upa'fvgclprropavacz, tel. kontakt: *420 724 356 825.

Osobní udaje ve stanoveném rozsahu nebudou poskytován. dalším příjemcům.

Zpracování výše uvedených osobnírh udaju bude probíhat pí, ; .bu administrace žádostí a následně budou uloženy po dobu nejdéle

deseti let

Tento souhlas poskyIUJI dobrovolně a jsem si vědom 2’1; Jel mohu kdykoli odvolat, a to doručením písemného oznámení na adresu

správre _ statutarního města Ostravy. ()dviilanim v-„ouhtasti není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu před jeho

odvoláním.

 

. 01.052020

 


