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První pomoc podnikatelům

za učelem zmir'iéni ekonomickych dopadu ve sféře podnikani drobných podnikatelu púsobiclch na uzemi měsia Ostravy vzniklých v

dusledku krizovych d mlmolddnvch opatreni prijatych organy verejne moci České republiky v souvislosti s rozšiřenim epidemie

onemocněm COVID 19.

Podavam tuto žádost o pěnéžitou pomoc
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Základní informace o žadateli
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Jmeno a příjmem ' Obchodni firma

Fatalerr Production s.r.o.

Pravni farma

[I l2] — Společnost s ručením omezeným

 

 

' Sídlo

Nazev ulice Čislo

Strma 357

Obec PSČ

Vřesina 74285

Provozovna

Vyberte provozovnu

Plynarm „554 7„ Ostrava. 70200

Nazev ulice Čislo

Plynární 1634 7

Obec PSC

Ostrava 70200

Převažující podnikatelská činnost
 

Prode; kvasneho lihu. konzumniho lihu a hhovm
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Kontaktní informace

 

Emallova' adresa Telefoní c'lslo

Číslo bankovního účtu

Pvedélsh C1530 učtu Kód banky

2200792558 2010

Peněžitá pomoc 2 výzvy 20 tis.
 

Žadatel obchází! penežltou pomoc 2 Vyzw .20 (is.

A n 0

Ne

Podmínky žadosti
 

Posledm zdaňovac= období, za ktere žadatel podal danove přiznana

ZÚiL'

Celkové příjmy

Pocet celych mészcu. ve kterých zadaxel vykonaml Svou podmkatolskou c'mnml

1234§673910H 12
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Varianta peněžité pomoci

 

40 000 Kč zbez nutnosti doložem daňového pr'lznanfl

7UL10L1~ lL-U' 000 Kč (pro zadatelc s anmy nad 0 mil. KC rok, mimo dolozst (lanúve pil/nami

Předpokládana vyše penězize pomocn

70000

DC; Jed podam žadostn

Uplně u/aw'enl dvou paovozoven. Ota-wem" bude možne v omega-nem režnnu az v 09 2020 v dUSICdKu zrušení

kontraktu S9 zahrnniťmmi lnTPrDV'PTV - hddphnl produkce.

Daňové přiznání

 K Žádosti dokládám daňnve přnznnm za rok

2019
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P ro h | a s e n i

Čestné prohlašují r'žadatel prohlašuje lv případě žadatele pravnické osobyi, že

i, veskere informace uvedené v této žádosti o peněžitou pomoc jsou pravdivé a odpovídají skutečností,

2. jsem osoba vykonavajicí vykonava (v případě Žadatele pravnicke osoby) minimalně od 31. 12. 2019 podnikatelskou (innost v

souladu se zákonem c', 455 1991 Sb.. o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisu, kteraje uvedena v této žádosti

(dale jen „podnikatelska c'innost').

na zaklade krizovych a mimoradnych opatření orgánu verejne mom Ceske republiky v souvislosti s rozšířením epidemie onemocnění

COVID l9 byla tato podnikatelska c'innost vyslovně zakazana po dobu delsi než do 20. 3. 2020.

U
J

4. ve vztahu k teto podnikatelské činnosti nebylo živnostenskemu úřadu oznámeno přerušeni provozovani živnosti;

5. je splněna podminka pusobnosti na uzemi města Ostravy. tedy;

a. prov020va'ní živnosti v provozovně umístěné na území města Ostravy anebo

b. adresa sídla na uzemi města Ostravy a vykon převažujíCI casti podnikatelske Činnosti na území i'iěsta Ostravy lz pohledu

celkových příjmu):

6. I pr'es nastalou negativni ekonomickou situacn jsem zachovaltai zachoval (v pripade žadatele právnické osoby) v ramci vykonu teto

podnikatelské činnosti pracovni mista obsazena zaměstnanci v pracovním poměru;

7. splňuii splňuie Iv případě Žadatele právnické osoby) podmínku bezdlužnosti ke dni 14. 3. 2020 vuči statutárnímu městu Ostrava

ivc'etne jednotlivych mestských obvodu) a nejsem-"neni lv prípadě žadatele pravnicke osoby) v insolvenčním řízení;

8. přiložena kopie daňového přiznani včetně příloh l_je—ll přiložena) odeVida Zcela poslednímu daňovemu přiznani podanemu

příslušnému finančnímu uřadu.

Zavazuy sei'zadatel se zavazuje [V pripade zadatele pravnicke osobyi, že

i, v případě potřeby poskytnu poskytne iv případě žadatele pravnicke osoby) statutarnímu městu Ostrava nezbytnou součinnost za

ucelem oveření informací rozhodných pro poskytnutí oenezite pomoci. a to take, pokud jde o overeni skutečnosti relevantních pro

posouzení ekonomicke situace u spravce daně.

2. po nasledujici období minimálně 2 let od obdržení peněžité pomocu dle této výzvy nepřemistíin nepřemístí (v prípade Žadatele

pravnicke osoby) o své vuli adresu provozovnu anebo sídlo mimo uzemí města Ostravy.

Zprošt'uji jakožto daňový subjekt mlčenlivosti/žadatel jakožto daňový subjekt zprošt'uje mlčenlivosti iv pripade žadatele pravnicke

osobyl (dle ust. § 52 odst. 2 zákona č. 280 2009 So.. daňového řádu. v platném znění)

Spravce dane

l-inancni mad pro MSk. uzemni pracovíSte Ostrava llI.

Nazev ulice Číslo

Opavska bl 77 74A

Obec PSČ

Ostrava 708 00

pro účely žadosti o poskytnuti peneííte pomoci za ucelem 7mirneni ekonomickych dopadu ve stére podnik ]Hl drobných podnikatelu

pUsobícich na uzemi města Ostravy vzniklych v dusledku krizových a mimořádných opatreni přijatých organy verejné mocí České

republiky na ochranu obyvatelstva ak prevenCi nebezpeči vzniku a rozsiření onemocnění COVID— l 9 a následné kontroly udaju

uvedených v žádosti rozhodných pro poskytnutí penez'ite pomom. o jejímž poskytnutí rozhoclUje Rada nebo Zastupitelstvo statutarního

mesta Ostrava. na adrese Prokešovo namesti 8, Ostrava. a to výslovně i v době po poskytnutí peněžite pomoci na zaklade žádostí, a to

v rozsahu skutečnosti relevantních pro posouzen" ekonomické Situace danoveho subjektu v období kalendar'niho roku

20l9

Za tímto učelem je správce daně oprávněn poskytnout statutaininiu městu Ostrava. které poskytuje peněžitou pomoc. na jeho vyžádání

veskere potrebne intormace a dokumenty ze spisu daňoveho subjektu, ato zejmena pokud jde o daňové přiznání k dani 7 příjmů

fyzických pravnickych osob 2a zdaňovací období

2019

ajeho prilohy.
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Podepisující osoba

 

line'no Pr'íimen: F_inkce

lir': Ramik Jednatel

Nazev ulice Číslo

Obec PSČ

Svym podoisem potvrzuií

* Pečlive Jsem se seznamilíai s obsahem Vyzvy ÝUU us. a s obsahem DrOhlÉŠCHl a položil vsechny potrebne

dokumenty ke schvaleni

Pov.nne přith\. které JSGln JIŽ přiložil

" Oboustranna koo:e obcanskeho prukazu osou y podepísuiíci (h zadost

Souhlas se zpracováním osobních údajů

 

Ja.

Jiří Ramík, naroze a s bydlištěm na adrese

 

uděluji tímto níže uvedenému správu souhlas se zpracovanim mych osobnich udaju v rozsahu e»mailova adresa a telefonní čislo ve

spojení s mym Jmenem. Učelem zpracovani uvedených osobních Udaju je rychla a efektivni komunikace při poskytování penézíte

pomoU podnikatelum za účelem zmírnění ekonomickych dopadu v 50uwslosti s rozšířením epidemie onemocnění COVlD—lů..

Dále tímto uděluji níže uvedenemu spravc: souhlas se zpracováním mych osobních udaju v rozsahu oboustranné kopie občanského

prukazu. Účelem zpracovani osobnich udaju na olJCanskeni prukazeje overeni identity Žadatele, administrace žádostí a zabraneni

podvodnym žádostem o peněžitou pomoc poskytovanou podnikatelum za účelem zmírnění ekonomickych dopadu v souwslosti s

rozšířením epidemie onemocneni COVlD—l9.

Spravcem mych osobnich udaju Je statutárni mesto Ostrava. sídlem Prokešovo namesti 8. 729 SU Ostrava. IČO 0084545 I.

Jsem si vědom svých práv ve vztahu k ochrane osobních udaju ve smyslu nařízení Evropskeho parlamentu a rady (EU) 20l 6 679 o

ochraně fy2ickych osob v souvnslosti se zpracovanim osobnich udajů a o volném pohybu těchto udaju a byljsem informován, že bližší

informace o mych právech Jako subjektu udaju, Jakož | o možnostech JleCh uplatnění. naleznu na strance usum. mimvi i z v sekci

GDPR.

Kontaktni udaje správce" stututarni město Ostrava. adresa Prokešovo namesti 8, 729 30 Ostrava. e—mdll umi.; 3:; with": : 7.

Kontaktní udaje pověřence pan Martin Krupa, e—mail m,.:zi-r nur.: 'tlullil umim i tel. kontakt '420 7‘24 356 825.

Osobní udaje ve stanoveném rozsahu nebudou poskytovany dalším příiemcum.

Zpracování vyse uvedenych osobních údaju bude probíhat po dobu administrace žádosti a následné budou uloženy po dobu nejdéle

deset; let.

Tento souhlas poskytuji dobrovolné ajsem Sl vědom. že Je) mohu kdykoli odvolat. a to dorLiCenirn pisemneho oznámení na adresu

správce _ statutárního města Ostravy. Odvolánírn souhlasu není dotčena zákonnost zpracovaní založená na souhlasu před jeho

odvolanim.
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