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Podávám tuto žádost o pčnčžltou pomoc
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Základní informace o žadateli

Jmeno a přijmení l Obchodní firma

Kateřina Uřidllova

Právní forma

[I 01} - Fyzncká osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku

Sídlo

Nazev ulice

 
Cislo

náměstí Družby
1234/15

Obec
PSČ

Ostrava
70800

Provozovna

Vyberte provozovnu

 
namesti Družby 1234 15, Ostrava. 70800

Nazev ulice Čislo

náměstí Družby 1234/15

Obec PSČ

Ostrava 70800

Převažující podnikatelská činnost

 
Vyrolm, obchod d služby neuvedeno v píílolmch l až 3 živnostenskeho zákona
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Kontaktni informace
 

Emailová adresa Telefoní číslo

Číslo bankovního účtu

Hm „„U w k „.. mu „mnam

Předčísll Číslo účtu Kód banky

 

 

Peněžitá pomoc 2 výzvy 20 tis.
 

Žadatel obdržel peněžitou pomoc z Výzvy 20 tis.

Ano

'Ne

Podmínky žádosti
 

Poslední zdaňovací období. za které žadatel podal daňové přiznání

201 9

Celkové příjmy
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Varianta peněžité pomoci
 

40 000 Kč (bez nutnosti doložení daňového přiznání)

' 70 000 — 100 000 Kč (pro žadatele s příjmy nad 6 mII, Kču rok, nutno doložit daňové přiznání)

Předpokládaná výše peněžité pomocl

70000

Důvod podání žádosti

V návaznogti na slituaci kýlem COVID— 1’9 :1 omezení a nařízení ze sprany vlády ml byl významně omezen provoz &

poklesly trzba prave z duvodu omezem pohybu |id| z titulu nařlzenl vlady.

M.” .“m .‘Imku

Daňové přiznání
 

K žádosti dokládám daňové přiznání za rok

2019

hum, Irwnmw „planu rm umu Immuluw
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Prohlášení
 

Čestné prohlašujl [žadatel prohlašuje (v případě žadateli- právnické osoby), že

1. veškeré informace uvedené v této žádosti o peněžitou pomoc jsou pravdive a odpovídají skutečnosti,

2. jsem osoba vykonávající/vykonava (v případě žadatele právnické osoby) minimálně od 31. 12. 2019 podnikatelskou činnost v

souladu se zákonem č. 455/1991 Sb.. o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisu. ktera Je uvedena V M0 "dos"

(dále jen „podnikatelská Činnost).

w . na základě krizových a mimořádných opatření orgánů veřejné moci Ceské republiky v souvnslosti s rozšířením epidemie onf‘momf‘m

COVID 19 byla tato podnikatelská činnost výslovně zakázána po dobu delší než do 20. 3. 2020,

4. ve vztahu k této podnikatelské činnosti nebylo živnostenskěmu ůřadu oznámeno přerušení provozování živnosti

5.1e splněna podmínka působnosti na území města Ostravy, tedy

a. provozování živnosti v provozovně umístěné na území města Ostravy anebo

b. adresa sídla na území města Ostravy a výkon převažuncí části podnikatelské činnosti na území města Ostravy (z pohledu

celkových příjmů),

6. i přes nastalou negativní ekonomickou Situaci jsem zachova|(a)/zachoval (v případě žadatele právnické osoby) v ramci výkonu teto

podnikatelské činnosti pracovní místa obsazená zaměstnanci v pracovním poměru.

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

(včetně jednotlivých městských obvodů) a nejsem/není (v případě žadatele právnické osoby) v insolvenčním řízení.

. přiložená kopie daňového přiznání včetně příloh (|e-Ii přiložena) odpovídá zcela poslednímu daňovému přiznání podanému

příslušnému finančnímu úřadu.

Zavazuji se/žadatel se zavazuje (v případě žadatele právnické osoby). že

\
1

c
o

1. v případě potřeby poskytnu/poskytne (v případě žadatele právnické osoby) statutárnímu městu Ostrava nezbytnou součinnost za

účelem ověření informací rozhodných pro poskytnutí peněžité pomoci. a to také. pokudjde o ověření skutecnosti relevantních pro

posouzení ekonomické situace u správce daně;

2. po následUJící období (minimálně 2 let od obdržení peněžité pomoci) dle této výzvy nepřemistim/nepřemistí (v případě žadatele

právnické osoby) o své vůli adresu provozovnu anebo sídlo mimo území města Ostravy.

Zprošť uji jakožto daňový subjekt mlčenlivosti/žadatel jakožto daňový subjekt zprošť uje mlčenlivosti (v případě žadatele právnické

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

Správce daně

Finanční úřad Ostrava 111

, M,., »a „in

Název ulice Číslo

Opavská 61 77

Obec PSČ

Ostrava 708 00

pro účely: „žádosti o poskytnutí peněžité pomoci za účelem zmírnění ekonomických dopadů ve sféře podnikánídrobných podnikatelů

působících na území města Ostravy vzniklých v důsledku krizových a mimoradnych opatreni prijatych organy verejne moci Česke

republiky na ochranu obyvatelstva a k prevenci nebezpečí vzniku a rozsireni onemocneni COVID-19 a nasledne kontroly udaju . _

uvedených v žádosti rozhodných pro poskytnutí peněžité pomoci. ojejimz poskytnutí rozhodu1e Rada nebo Zastupitelstvovs'tatutarniho

města Ostrava, na adrese Prokešovo náměstí 8. Ostrava, a to výslovně i v době po poskytnutí peněžite pomoci na zaklade zadostť. a to

v rozsahu skutečností relevantních pro posouzení ekonomické situace daňového subjektu v období kalendářního roku

2019

Za tímto účelem je správce daně oprávněn poskytnout statutárnímu městu Ostrava, které poskytuje peněžitou pomoc. najeho vyžádání

veškeré potřebné informace a dokumenty ze spisu daňového subjektu, ato zejmena pokud jde o danove pnznam k dani z prumu

fyzických / právnických osob za zdaňovací období

2019

ajeho přílohy.
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PodepISUjICI osoba
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Jméno Příjmení Funkce Datum narození

Kateřina Uřidilová 1983

l ' l

Název ulice
_

Obec
PSČ

Ostrava 708 00

Svým podplsem potvrzuji

" Pečlivě Jsem se seznámil(a) s obsahem Výzvy 100 tis. a s obsahem Prohlášení a přiložil všechny potřebné

dokumenty ke schvaleni

Povinné přílohy, kteréjsemjiž přiložil

" Oboustranná kopie občanského průkazu osob,/y podepisující/ch žádos

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů
 

lá.

  

   
Kateřina Uřidilová. narozen 983 a s bydlištěm na adrese strava. 708 00

uděluji tímto níže uvedenému správci souhlas se zpracováním mých osobních údajů v rozsahu e—mailová adresa a telefonní číslo ve

spoiení s mým Jménem. Uc'elem zpracování uvedených osobních údajůje rychlá a efektivní komunikace při poskytování peněžité

pomoci podnikatelům za účelem zmírnění ekonomických dopadů v souvislosti s rozšířením epidemie onemocnění COVID-l 9.

Dále tímto uděluji níže uvedenému správci souhlas se zpracováním mých osobních údajů v rozsahu oboustranné kopie občanského

průkazu. Učelem zpracování osobních údajů na občanském průkaze je ověření identity žadatele, administrace žádosti a zabránění

podvodným žádostem o peněžitou pomoc poskytovanou podnikatelům za účelem zmírnění ekonomických dopadů v souvislosti s

rozšířením epidemie onemocnění COVID-l 9.

Správcem mých osobních údajů je statutární město Ostrava, sídlem Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČO; 00845451.

Jsem si vědom svých práv ve vztahu k ochraně osobních údajů ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 201 6/679 o

ochraně fy2ických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a byl jsem informován, že bližší

informace o mých právech jako subjektu údajů, jakož i o možnostech jejich uplatnění, naleznu na stránce www.ostrava.cz v sekci

GDPR.

Kontaktní údaje správce: statutární město Ostrava, adresa: Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, e—mail: posxa@ostrava.cz.

Kontaktnl údaje pověřence: pan Martin Krupa, e-mail: martin.krupa©gdpr-opava.cz, tel. kontakt: +420 724 356 825.

Osobni ůdaje ve stanoveném rozsahu nebudou poskytovány dalším příjemcům.

Zpracování výše uvedených osobních údajů bude probíhat po dobu administrace žádosti a následně budou uloženy po dobu nejdéle

deseti let.

Tento souhlas poskytuji dobrovolně ajsem si vědom, že jej mohu kdykoli odvolat, a to doručením písemného oznámení na adresu

správce — statutárního města Ostravy. Odvolánim souhlasu neni dotcena zakonnost zpracovani založená na souhlasu předjeho

odvoláním.

12.05.2020
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