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První pomoc podnikatelům

za účelem zmírnění ekonomických dopadů ve sféře podnikání drobných podnikatelů působících na Území města Ostravy vzniklých v

důsledku krizových a mimořádných opatření přijatých orgány veřejné moci Ceské republiky v souvislosti s rozšířením epidemie

onemocnění COVID 19.
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Podávám tuto žádost o pěněžitou pomoc

|C0

87368048

Lze podat pouze jednu Žádost na jedno ICO

Základní informace o žadateli
 

jméno a příjmení | Obchodní firma

Anna Stošková

Právní forma

[1 01] — Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku

 

Sídlo

Název ulice » Číslo

Na Zátiší 68/2

Obec PSČ

Vřesina 74720

Provozovna
 

Vyberte provozovnu

Rudná 3'l iZi/“l 14, Ostrava, 70030

Pouze provozovny. kteréjsou vedcny na územi Ostravy

„Název ulice Číslo

Rudná 3114/ll4

Obec PSČ

Ostrava ' 70030

Převažující podnikatelská činnost

? pohledu celkových příjmu

 

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách i až 3 živnostenského zákona

Zobrazeny jsou pouze předmčty podnikání vedené k vybrané provozovnu, pokud je lapsana
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ŠŠŠÝŠTŠÁŠWÉĚ'

Kontaktní informace

o
-

.
-

 

 

Emaiiová adresa
Telefoní číslo

Číslo bankovního účtu

Účet určený k vnirfmu podnikám

Předčíslí Číslo účtu
*

Peněžitá pomoc 2 výzvy 20 tis.

 

 

Žadatel obdržel peněžitou pomoc z Výzvy 20 tis.

Ano

/

“Ne

Podmínky žádosti

 

Poslední zdaňovací období, 2a které žadatel podal daňové přiznání

2019

Celkové příjmy

za poniizcdrn zdaňovmí ohzzioijí (viz.. výše) bez mezer

* [who celkové příjmy za rok ?„O'i 9 u žadatele který zahájil podniinttciskcm činnost v roce ZOH) & prm—ratímdaňové přiznám nepodai

mono m období od i.iz.nou-3(102912020u žadatele, který zahání podmkarelgknu činnost v období od ili 2.2019 dn 'ši.i2.?0i9

(Leškovó přijrw vrietni' propwenýizh osob riepmkl ačují iB mii. Kc. Průměrný mbsíťní prijem musí být větší než iS 000 Kč

Finem v prvnim nx’rsici sn riezzzpočliúvá. pokud Adam! vykonava! podnikatelskou činnost pouze v části tohoto rnesíte.

, e

Počet celých měsmu, ve kterých žadatel vykonával svou podnikatelskou činnost

i234567891011i2

v nos. minim zcianovacim obdobi (vu.. výše)

nebo \; at>/„e 730W iplaií pro řadntoim který uhájil podnikatelskou Činnost v roce R(iišš a prozatmnianové přiznání rmpociai)

nebo v szyb(i('>1>;'ofi ii | ).Zi) | ŠJ ulo 29.27.2(12011'liutípi'ožaciatele. který Zahájí! podnikateiskou ČÍiH'iiZiSI v tomto období)
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Varianta peněžité pomoci
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40 000 Kč (bez nutnosti doložení daňového přiznání)

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

Předpokládaná výše peněžité pomoci

70000

Důvod podání žádosti ,

Dobriden‘ „ , „ „ , , ,.
jelikoz mam dve provozovny / FR cesvtovniil<avncelare/ provozovnyjsvou uzavvrene, poptavka polzajezdgch *

bohuzel není:—% a tím padem nejsou zadne příjmy. Nechci propoustet zamestnance a tyto penize pouziji
!.... El..... I n1„__.lYl„.::

Max 250mm;

Daňové přiznání

K žádosti dokládám daňové přiznání za rok

20l9

Kopii p: osím přiložte na konci i'orniulai'e

httpstllpomocostramcz
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72607597
tíšašěěšávlíšu!

P ro h l á š e ní

Čestné prohlašují /žadatel prohlašuje (v případě žadatele právnické osoby). že

1. veškeré informace uvedené v této žádosti () peněžitou pomocjsou pravdivé a odpovídají skutečnosti;

2. jsem osoba vykonávající/vykonává (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 předpisů, kteráje uvedena v této žádosti

_ (dále jen „podnikatelská činnost);

3. na základě krizových a mimořádných opatření orgánů veřejné moci České republiky v souvislosti s rozšířením epidemie onemocnění

COV1D19 byla tato podnikatelská činnost výslovně zakázána po dobu delší než do 20. 3. 2020;

4. ve vztahu k této podnikatelské činnosti nebylo živnostenskému úřadu oznámeno přerušení provozování živnosti;

5. je 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 převažující části podnikatelské činnosti na území města Ostravy (2 pohledu

celkových příjmů);

6. i přes nastalou negativní ekonomickou situacijsem zachoval(a)/zachova| (v případě žadatele právnické osoby) v rámci výkonu této

podnikatelské činnosti pracovní místa obsazená zaměstnanci v pracovním poměru;

7. 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;

8. přiložená kopie daňového přiznání včetně příloh (je—Ii přiložena) odpovídá zcela poslednímu daňovému přiznání podanému

příslušnému finančnímu úřadu.

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

1. v případě potřeby poskytnu/poskytne (v případě Žadatelé 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 správce daně;

2. po následující období (minimálně 2 let od obdržení peněžité pomoci) dle této výzvy nepřemístím/nepřemístí (v případě žadatele

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

Zprošt'uji jakožto daňový subjekt mlčenlivosti/žadatel jakožto daňový subjekt zprošt' 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 Hlučín

f)Z?*.-1Čt*t“i príslušného finančního úřadu

Název ulice Číslo

Čs. armády 52/1

Obec PSČ

Hlučín 748 01

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

působících na území města Ostravy vzniklých v důsledku krizových a mimořádných opatření přijatých orgány veřejné moci Ceské

republiky na ochranu obyvatelstva a k prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVlD—1 9 a následné kontroly údajů

uvedených v žádosti rozhodných pro poskytnutí peněžité pomoci, ojejímž poskytnutí rozhoduje Rada nebo Zastupitelstvo statutárního

města Ostrava, na adrese Prokešovo náměstí 8, Ostrava, a to výslovně iv době po poskytnutí peněžité pomoci na základě žádosti", a to

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

2019

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

veškeré potřebné informace a dokumenty ze spisu daňového subjektu, ato zejména pokud jde o daňové přiznání k dani z příjmu

fyzických / právnických osob za zdaňovací období

2019

a jeho přílohy.
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Podepisupcr osoba

Aa žadatele právnickou osobu zadost a Pi ohlášení pndepasugo osoba opi „avnená právnickou osobu zaštítímvat.

Jméno Příjmení Funkce Datum narození

Anna Stošková .978

plati plo pr aivnickoai os. napr. 01.04.2020

Název ulice Číslo

Obec PSČ

Vřesina 747 20

Svým pod pisem potvrzuji

v Pečlivě jsem se seznámil(a) s obsahem Výzvy l 00 tis. a s obsahem Prohlášení a přiložil všechny potřebné

dokumenty ke schválení

Povinné přílohy, které jsem již přiložil

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

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů
 

Já,

Anna Stošková, naroz .l 978 a s bydlištěm na adrese- Vřesina, 747 20

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

spojení s mým jménem. Učelem 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 údajůje statutární město Ostrava, sídlem Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČO: 0084545 l.

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

ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a byljsem informován, že bližší

informace o mých právechjako subjektu údajů, jakož io možnostechjejich uplatnění, naleznu na stránce www.ostrava.cz v sekci GDPR.

Kontaktní úd aje správce: statutární město Ostrava, adresa: Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, e—mail: posta©ostrava.cz.

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

Osobní údaje 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 a jsem si vědom, že jej mohu kdykoli odvolat, a to doručením písemného oznámení na adresu

spravce — statutárního města Ostravy. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu před jeho

odvoláním.

   

13.05.2020
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