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První pomoc podnikatelům
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Jméno a prijmeni \ Obchodní firma

FRERE s.r.o.

Pravni forma

[112] — Společnost s ručením omezeným

 

 

Sidlo

Název ulice
Cislo

Českoýovenskéarmády
208/49

Ubec

Psg

Osnava
71500

Provozovna

Vyberteáprovoýzovnu ' *_* i _ *

Československé armády 208/49, Ostrava, 71500

Nazev ulice

Lisio

Českoýovenskéarmády
208/49

Obec
PSČ

Ostrava

71500

Převažující podnikatelská činnost

 

Hostinská činnost
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Kontaktni informace

Číslo bankovního účtu
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273419798 0300

Peněžitá pomoc 2 výzvy 20 tis.

Zadatel obdrzel penezitou pomoc 2 Výzvy 20 tis.
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Podepisujici osoba
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Pr'wiiive paní.—:“ v.?víí' není I," I’vmzj'

Souhlas se zpracovani:;osobniI’CII udaju  
la.

Patrik Gajdošík. narozen- 5 bydlištěm naadrese—

uděluji timto niže uvedenemu spravci souhlas se zpracovanim mých osobnich udaju v rozsahu efmailova adresa a teleionni Čislo ve

sp0jeni s mýmjmenem. ličelem zpracovani uvedených osobnich udaju je rýchla a efektivni komunikace pri poskytovani penezite

pomoci podnikatelum za učelem zmirnéni ekonomických dopadu v souvislosti s rozsirenim epidemie onemocneni COVIDvl9.

 

Dale timto uděluji nize uvedenému spravci souhlas se zpracovanim mých osobnich údaju v rozsahu oboustranne kopie obcanskeho

prukazu Ucelem zpracovani osobnich udaju na obcanskem prukazeI oveřeni identitý žadatele, administrace Žádosti a zabraneni

podvodným zadostem o penézitou pomoc poskytovanou podnikatelum za ucelem zmirneni ekonomických dopadu v souvislosti s

rozSirenim epidemie onemocneni COVlD— 19.

Správcem mych oso bnich Udaju je statutarni město Ostrava Sidlem Prokešovo nam esti 8 7‘29 30 Ostrava. WOODS-15451.

lšem si vědom svých práv ve vztahu k ochraně osobnich udaju ve smyslu narizeni Evropského parlamentu a rady (Elli 2016 679 o

ochraně fýZických osob v souvislosti se zpracovanim osobnich udaju a o volném pohybu techto udaju a byl jsem informovan. ze blizsi

informace o mých právech jako subjektu udaju jakož i o možnostech jejich uplatněnu naleznu na stránce ni.—.v; —=„: ;: v sekci

GDPR

Kontaktní údaje správce: statutarnl město Ostrava adresa Prokešovo namesti8,29 3O Ostrava e mail: „ V =*.:

Kontaktní údaje pověřence: pan Martin Krupa, efmail rmrtin l'ilj'il MIICII ansi {7‘ tel kontakt +420724356 825.

Osobni udaje ve stanovenem rozsahu nebudou poskytovaný dalším prijemcum.

Zpracovani výse uvedených osobnich udaj u bude probíhat po dobu administrace žádosti a nasledne budou uloženy po dobu nej dele

deseti let

Tento souhlas poskytuji dobrovolné ajsem si védom že jej mohu kdýkoli odvolat a to doruc'enim písemného oznameni na adresu

spravce ~ statuta'rmho města Ostravy. Odvolanim souhlasu neni dotčena zakonnost zpracovani založena na souhlasu před jeho

odvolanim
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stně prohlašují i'žadatel prohlašuje tv případe žadatele právnické osoby). že

veškeré informace uvedené v této žádosti o peněžitou pomoc JSOU pravdive a odpovídají skutecnosti.

jsem osoba vykonávajícwvykonavá iv případě žadatele pravnicke osoby) minimalne od 31. 12. 2019 podnikatelskou cinnost v

souladu se zákonem Č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání. ve znění pozdějších předpisu, kteráje uvedena v této žádosti

(dále jen „podnikatelská Činnost)

na základě krizovych a mimořádných opatření organu veřejně mom Ceske republiky v souvislosti s rozšířením epidemie onemocnění

COVlD 19 byla tato podnikatelská činnost výslovně zakázána po dobu delší než do SO 3. 2020.

ve vztahu k této podnikatelske Činnosti nebylo živnostenskému uřadu oznámeno přerušeni provozovaní živnosti;

je splněna podminka pUsobnosti na uzemí města Ostravy, tedy;

a provozování živnosti v provozovně umístěné na území města Ostravy anebo

bv adresa sídla na uzemi města Ostravy a vykon převažující casti podnikatelske Činnosti na tizemi města Ostravy (Z pohledu

celkových příjmu):

i přes nastalou negativni ekonomickou situaci jsem zachovaliailzachoval (v případě žadatele právnické osoby) v ramci vykonu teto

podnikatelské Činnosti pracovní místa obsazená zaměstnanci v pracovním poměru;

splňujii'splňuje (v případě žadatele právnické osoby) podmínku bezdlužnosti ke dni 14, 3. 2020 vuci statutárnímu městu Ostrava

(včetně jednotlivých městských obvodu) a nejseminení (v případě žadatele právnické osoby) v insolvenčním řízeni.

přiložená kopie daňoveho přiznání včetně priloh (je 'll přiložena) odpovida zcela poslednímu daňovému přiznání podanemu

prislusnemu finančnímu úřadu.

vazuji se/žadatel se zavazuje (v případě žadatele právnické osoby), že

v případě potřeby poskytnuíposkytne (v případě žadatele právnické osoby) statutárnímu městu Ostrava nezbytnou součinnost za

účelem ověření informací rozhodných pro poskytnutí peněžité pomoci, a to také pokud jde o ověření skutečností relevantních pro

posouzení ekonomické situace u spravce daně

po následujio obdobi (minimálně 2 let od obdrženi peněžite pomoci) dle této vyzvy riepřemistím *nepřemisti iv případě žadatele

pravnické osoby) o své vuli adresu provozovnu anebo sídlo mimo uzemi města Ostravy,

'ošťuji jakožto daňový subjekt mlčenlivosti/žadatel jakožto daňový subjekt zprošt'uje mlčenlivosti (v případě žadatele

vnicke osoby) (dle ust. § 52 odst. 2 zákona &. 28052009 Sb, daňového řádu. v platném znění)

 

ucely: „žádosti o poskytnut) penežite pomoci za účelem zmírnění ekonomickych dopadu ve sféře podnikaní drobnych podnikatelu

obících na území města Ostravy vzniklých v dusledku krizových a mimořádných opatření přijatých orgány veřejné moci České

ubliky na ochranu obyvatelstva a k prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVlD—l9 a následně kontroly údaju

dených v žádosti rozhodných pro poskytnutí peněžité pomocí 0 jejímž poskytnutí rozhodee Rada nebo Zastupitelstvo statutárního

ata Ostrava, na adrese Prokešovo namesti 8‘ Ostrava a to výslovně | v době po poskytnutí peněžite pomoc na základě žádosti? a to

izsahu skutecnosti relevantních pro posouzení ekonomicke situace daňového subjektu v období kalendarního roku

018

ímto účelem je správce daně oprávněn poskytnout statutárnímu městu Ostrava, ktere poskytuje peněžitou pomoc na jeho vyžádání

(eré potřebné informace a dokumenty ze spisu daňoveho subjektu. ato zejména pokud jde o danove přiznání k dani z přijmu

ckych \ pravnických osob za zdaňovací období

318

ho přílohy.
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Varianta peněžité pomoci

Předpokiádaná vyše peněžite pomoci
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ROSEaUFaCE Dyla na zakiadé nařlzenivlady uzavřena. Prosnrwtedy ofinančnívýpornoc.
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K žádosti dokládám daňové přiznání za rok
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