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První pomoc podnikatelům

za udelam zmírněn. ekonomických dopadů ve sfeře podnikani drobnych podnikatelů působicach na uzemi města Omavy vzmklych v

důsledku knzovych a m-mořádných opatřeni ořuatych orgány veřejné moci Ceske republiky v souwslosn s rozšířením epidemie

onemocném COVID l9.

Pomoc podnikalelům - Prvni pomoc podnikatelům

OSTRAVA ! !!

Podium tuto žádost o pčnčžitou pomoc

uto

69192952

Základní informace o žadateli

jmeno a pigment Obchodrn firma

Marton Ondra

Právní forma

U 0‘1 - FYZkaé osoba Dodmkayci dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodnim rejstříku

 

 

 

Sídlo

Název ulice
Clslo

tř. 17. listopadu
2359/23

otm
PSC

Karvmá
7340i

Provozovna

vavrlv provozomu

Hcyrovskeho 1579 l,VOsirava. 70800 fl * ——V——__ 7— " ~ _"

im„ „m.),-\ m, ..... „„ _.„„_ .... „gv-"n lni'iq

Nut-v ulice
Čislo

Heyrovského
lS79/I

om
PSC

Ostrava
70800

Převažující podnlkatelská činnost

.' (=(-th rrlnmu’h cw Mu

Hostinská Činnost

' , „
.l"J.l I »...

 
www—wh Lu .Imnun .vue'u: \ abune Drmozuvně. pokud je zapsana

hIlDS ':pomoc OSUiVlCZ

1/5



1.' n JUN) Pomoc podntkatelúm - Prvnl pomoc podnikatelům

(1111t1111'11 OSTRAVA!!!

Kontaktní Informace

n.tl11v.1 mlu‘m
Telefoní číslo   

Číslo p_ankovního účtu

111 1—1 um ny 1- \ \lmml „minn—Attl

l'h'tIt'hll Chiu t'tt'tu , Kód banky

„líc—něžná pomoc 2 výzvy 20 tis.

  

 

 

 

 

Žadatel uhdržcl [.n—něžnou pomoc z Výzvy 20 (ls. Částka obdržená z Výzvy 20 tls. \

'
;

A"“ [18553 )

D N0
Částka bez mezer

Podmínky žádosti

Poslednllzdaňovocl období. za které žadatel podal daňové přlznání

[ 2018
J

 

Celkové pfl] my
  

 

\ . A | I . I II‘ Int“ I

nntm n-lhm' I‘llpnu ,'.1 mk .“111'1 u ).tdatt-Ir kit-fy „11.1th pudmkun-Iskuu (mnual v qu- 2019 .: prozatim daňuve přlszní nepodal

mvt-u .'.\ ulululn ml 1.l,'„ .‘(HHdu .““1.: 30:01:)mmwllnklmy uhnul putlntkatvlskou Cmnost v období od 1.12.2019 do 3|.l2.20|9

[vlk-tw tvfttmy vn Mm" |nupu|nttyth moh m-ph'kmt'ull 18 mil. Kt'. Průměrný mčsidm přucm musí být větši než IS 000 Kč

l'lnrm v „rytmu módu w nrlanuillJvJ, pokud ).ttlntt-I vykon.\v.t| pudntkntolxkou činnou pouze v ČáSll tohoto měsíce.

Počet celých měslců. ve kterých žadatel vykonával svou podnikatelskou činnost

123456789101112

» v umlo-tinlm .'t1.\ňuv.\rlm „unum (VII. vyšu)

, Iu‘bu v tuu' 2011) 1|l|.\l| [no manu-tu, kh'ly .“.tltňjH podnlknlclskou ('mnosl v roce 2019 a prozatím daňové přlznáni nepodal)

tu,-1m v ululuhl ml 1.18.101'ldu.").LJUIOthatIpruěntlatolu,ktury zah-1111 podnikatelskou činnost v tomto období)

https l/pomocoslrnva cz
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Varianta peněžité pomocí

0 40 000 Kč (bez nutnosti doložení daňového přiznání)

(91 70 000 - 100 000 KC (pro žadatele s příjmy nad 6 mil. KC/rok, nutno doložit daňové přiznání)

Předpokládaná výše peněžité pomoci

5 I 447

Důvod podání žádosti

Úhrada nájemného k

 

udržení provozovny pro znovuotevření restaurace po ukončení nouzovych opatrem 

U." .".i) ln... .

Daňové přiznání

K žádosti dokládám daňové přiznání za rok

2018

Kopu pro-Am přiložte na kontu íormular'r:

https I/pomoc owava cz
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Prohlášení

 

Cestne prohlašují žadatel prohlašuje \\ případě “uncle pramuke osobu že

I. \eškere ínfonvace uxedene v teto žadostí o peněhtou pomoc jsou pravd-se a odpovndau skutečností

:. jsem osoba nkonavancí \\kona\.\ tv případe žadatele pnlvmcke osoby) mínímalne od Sl. 12. 2019 podníkatelskou činnost v

souladu se zakonem c. 455 193“ Sb.. o čívnostenskem podn-kam. ve znění pozdějších píedpnsů. ktera je uvedena v teto zadost:

tdale jen .podmkateíska cínnost'l

>. na :.mme kmowch a mvmořadnych opatření organu velejne moc: Ceske repubhky v SOUVISlOSU s rozšířením coldem't onemocneni

COMO 19 b\la tato podníkatelska cínnost vyslome zakazana po dobu delší než do 20. 3. 2020.

4. se vztahu \ teto podmkateíske čmnosn nebylo innostenskemu uřadu oznameno přerušeni provozovaní živnosti

S. je splněna podmínka působností na u:emí města Ostravy. tedy

a protozomm innosti \ protozosne umístene na uzemí města Ostravy anebo

o adresa s-dla na uzemí města Ostravy a vykon převažující častí podmkatelske čínností na uzemí města Ostravy (: Dohltdu

celkonch pří_,mú\

6t ' přes nastalou negatnm ekonomíckou sítuací jsem zachovalíaí zachoval tv případe žadatele pravnícke osobyí v rámcn Výkonu m0

poomurelske cínnosn pracovní místa obsazena zamestnancu v pracovním poměru.

. Šolňujl splňuje \\ případe žadatele pratnícke osobyí podmínku bezdlužnostu ke dní 14. 3. 2020 vflén statutarnímu městu Ostrava

\\cetně _íednothnch mestsksch obvodůl a nejsem není ív případě žadatele pravnucke osoby) v ínsolvenčmm hzenr

& položena koa—e oaňm eho příznaní třetné příloh Ue-Ií příloženaí odponda zcela p05|edmmu daňovému přiznanl podanemu

příslušnemu hnanCmmu uřadu.

Zavazuju se, žadatel se zavazuje \\ případe žadatele pravnícke osoby). že

\. v případě potřeby poskytnu poskytne tv případe žadatele pravmcke osoby) statutárnímu městu Ostrava neszmo'U SOUČ'MQ“ za

ucelem oveření mřormaci rozhodných pro poskytnutí penežíte' pomoc:. a to také. pokudjde o ověření skutečností relevantn-ch DVD

posouzení ekonomícke sntuace u spravce daně.

2- DO “SledUJlCi Období (míníma'lne 2 let od obdržení peněžíte' pomoo) dle této výzvy nepřemístím ínepřemíilí (V případě žadatele

pravmcke osoby) o své vůlí adresu provozovnu anebo sídlo mímo území města Ostravy.

Zprošt' uji jakožto daňový subjekt mlčenlivosth žadatel jakožto daňový subjekt zprošt' uje mlčenlivosti (v případě žadatele právnrcke

osoby) \dle ust. š 52 odst. 2 zakona č. 280 2009 Sb.. daňoveho řadu. v platném znění)

Spravce daně

 

 

 
 

 

 
 

Karwna

„rac.-— >;__í-<-.c—_—-'Š—Í-'—0Í=Š.L—Í “ ' ' ““ m—

Nazev ulice * , » Číslo

. Zakladatelska * 97

Obec _ „ * __ PSČ

Emma 733 01
 

pro účely: .ža'doso o poskytnutí peněžíte pomoc: za učelem zmírnění ekonomických dopadů ve sféře podníkání drobných podmkatelů

působlClCh na území města Ostravy vzníklých v důsledku knzových a mimořádných opatření přijatých orgány veřejné moci České

republíky na ochranu obyvatelstva a k prevencí nebezpečí vzníku a rozšíření onemocnění COVlD—IQ a následné kontroly údajů

uvedených v žadostr rozhodných pro poskytnutí peněžité pomoo. ojejimž poskytnutí rozhoduje Rada nebo Zastupitelstvo statutárního

města Ostrava, na adrese Prokešovo náměstí 8. Ostrava. a to výslovně | v době po poskytnutí peněžíte' pomoc na zaklade žádoso'. a to

v rozsahu skutečnosn relevantních pro posouzení ekonomicke sntuace daňového subjektu v obdobi kalendářního roku

ZOýl &

Za tímto účelem je správce daně opravněn poskytnout statutárnímu městu Ostrava. které poskytuje peněžitou porno(_ najeho vyiadani

veškere potřebne ínformace a dokumenty ze spísu daňoveho subjektu. a to zejména pokud jde o daňové přiznání k dani z příjmů

fyznckých pravníckých osob za zdaňovací období

2018

a jeho přílohy.

nttsz/pomocosuavta 445
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Podepnsuiio osoba

Z.i howl» nmmtcknu mohu ).idosl a Pruhlnšnm podn-píku,.. (» nh.. opravnu-nn pravni. km: mohu [.ixiupnvai.

Jméno Příjmení Funkce Datum narození __
___A-_____ř_s_d__ Vi „ „ . , _, ,____ ,-___-.,_ ——— :

_ Martin l l Ondra | í 1 I980 )
\ z _ , ,

plnil pin “mum kitu m nap/. 01,04 JUJU
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Svým podpisem potvrzuji

E] Pečlivě Jsem se seznámilía) s obsahem Výzvy 100 tis. a s obsahem Prohlášení a přiložil všechny DOÍřané
dokumenty ke schválení

Povinné přílohy. ktere jsem již přiložil

El Oboustranná kopie občanského průkazu osob/y podepisující/ch žádost

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Já.

Martin Ondra. narozen.l 9>870mas bydlištěm na adres-karviná, 734 01

uděluji tímto níže uvedenému správci souhlas se zpracováním mých osobních údajů v rozsahu e-maílová adresa a telefonní číslo ve
spojení s mým jménem. Učelem zpracování uvedených osobních údajů je rychlá a efektivní komunikace při poskytování peněžité

pomoci podnikatelům za účelem zmírnění ekonomických dopadů v souvislosti s rozšířením epidemie onemocnění COVlD-19.

 

  

Dále timto uděluji níže uvedenému správci souhlas se zpracováním mých osobních údajů v rozsahu obousuanné kopie občanského
průkazu. Učelem zpracování osobních údajů na občanském průkazeje 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—i 9.

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

Jsem si vědom svých práv ve vztahu k ochraně osobních údajů ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o
ochrané fyznckých 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 | 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—mall: posta©ostrava.cz_

Kontaktní údaje pověřence: pan Martin Krupa, e-maíl' manin.krupa©gdpr—opava.cz, tel. kontakt: +420 724 356 825.

Osobni udaje 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. žejej mohu kdykoli odvolat. a to doručení

správce — statutárního města Ostravy. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování

m písemného oznámení na adresu

ř
odvoláním.

založená na souhlasu     

l2.05.2020

https./lpomocostravacz
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