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Progľam''Antivirus II"
elektronická verze

dle usnesení Zastupitelstva města č.zÎýll2ozol920ze dne 2.11.2020 a

dle usneseníRADY města č.ŘÎÝll2oŻo/I43Oze dne L.I2.2O20

ĺ;žłonrĺ1lľłrĺucr1
Typ žadatele: trvzirk Á ncnhe naânilzriíaí

Ič: 767ĘRĘ?n DIC:
Název fĺrmy:
Titulpřed: Jméno: ]nancľa
Přfimení: Smotlachová
Email:
łongsł

obec: Hrarlpr Králavé PSč: Ęnnn?
Ulice: č.p.' č.o':

Doručovací adresa se lišíod adresy firmy I\ta

z; ľłreuľÍsulouvł

číslonájemní smlouvy č"I0092l09lIl2L6
Obec: Hradec Králové PSč: 50003
Ulice: Ceskoslovpnçkő armÁdv č.p.' 216 c.o.: 41
číslonebytového prostoru Ęn4
Účel ná1mu nebţového prostoru kncmetirk\i ęalnn

s; vrŘĺ:ľÁ roonoRA DE MINIMIs

Ę:nĚřiţípomoc poskytnutá na základě tohoto programu je považována za podporu ,,de minimis''
dle Nařízeníkomise (EU) č.1'407l2ot3, o použatíčientůĺoza rog Smlouvy o rlngoűání Evro|ské
unie na

podporu de min podle kteréhonesmí souhrn
kem kročit
uje as mp k tomu,

poskytovatel podpory je povin spl í tétopodmínky, prosíme Vás
uvedeného čestnéhoprohláše nt

Žadatel (nájemce) prohlašuje, že jako účetní
používá V>lanA4Yní ,nl,období

Žadatel (nájemce) prohlašuje, že NENÍ nronoipn c iinúmnnrlnikem



4) PŘEDMĚT ž ÁDosTI  - PRoGRAM "ANTIVIRUs tt"

Nájemce

Typ malobchodní ho prodeje zbož í  a služ eb kosmetické  qlllž hv

Uzavření  provozovny z dů vodu vládní ch opatření

od

od:

)) 'lî  )^ )(| Do

Do:

o) 'l) )î )n
)'1 1) )n)n 02.0s.202L

Provozovna byla uzavřena na ploš e (m2)

č estné  prohláš ení  a závazek ž adatele (nájemce)

č estné  prohtáš ení  a záv azekž adatete (nájemce)

a) č estně. prohlaš uji, ž e ýš e uvedené  ú daje, které  jsem uvedl sám za sebe nebo jako zástupce
právnické  osoby, jsou pravdivé ,

b) č estně prohlaš uji, ž e ž adatel (nájemce) nebyl ke dnĺ  31. 12. ŻoI9 dluž ní kem Statutární ho města
Hradce Králové  anijí m založ ených nebo zří zených organizací  č i společ ností ,

c) jako nájemce prostor Ve Vlastnictví  města Hradec Králové , Keý uvedené  prostory
zcela nebo zč ásti dále podnají m dle podmí nek nájemný smlouvy zá za ú č elem maloobchodní ho
prodeje nebo prodeje služ eb V provozovně, se tí mto zavazuji, ž e v rozsahu, v jaké m mi na základě
té to ž ádosti bude městem Hradec Králové  sleva nájemné ho za už í vání  předmětné ho
nebytové ho prostoru, poskytnou slevu nájemné ho sým podnájemců m provozují clm v prostoru v
podnájmu maloobchodní  prodej nebo prodej služ eb V provozovně. V pří padě nesplnění  tohoto
závazku sleva nájemné ho zaniká (podmí nka rozvazovací ) a nájemce se zavazuje celou pů vodně
poskytnutou slevu uhradit městu způ sobem uvedeným ve ýzvě města, do 15 dnů  ode dne, kdy k
tomu bude městem vyzván,

d) souhlasí m s uveřejnění m tohoto formuláře v plné m znění Ve smyslu zákona č . 340/2015 Sb., o
zvláš tní ch podmí nkách ú č innosti někteých smluv, uveřejňování  těchto smluv a o registru smluv
(zákon o registru smluv). Zároveň prohlaš uji, ž e tento formulář neobsahuje ž ádná obchodní tajemství ,

e) ž adatel bere na vědomí , ž e finanč ní  č ástka slevy na základě té to ž ádosti je považ ována za
podporu de minimis dle Naří zení  komise (EU) č . 1407lz0I3 ze dne 18. prosince 2013 o použ ití  č lánků
107 a 10B Smlouvy o fungování  Evropské  unie na podporu de minimis.

PoWrzuji, ž e odesĺ ání m formuláře souhlasí m s ýš e uvedenými body

M

V: Hrarlci Králové Dne: 21 .o€r.2o21
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Správa nemovitostí Hradec Králové, příspěvková organizace!5NHK Kydlinovská 1521,500 02 Hradec Králové, telefon 495774 Llte-mail
ĺnfo@snhk.cz, www.snhk.cz

spráVa nemovitostí Hradec Králové lč6481 1 069, Dlř, czu81 1 069, Bankovnĺ spojení 27-3 1 502 0217 t 01 oo
&gĐiace al6ánä v oh.hodnim relstříku vedenéň XEJshih fldeń v Hřadcl Králďé v odđluPr, vlđkâ5í

VÁŠDoPls zN:
ZE DNE:

Joaneta Smotlachová, Hanišová LenkaNAŠEzN: 022,t5/202'tlSNHK
VYŘlzUJE: Doležalová Monika
TELEFON: 500 03 Hradec Králové
E.MAIL:

DATUM: 13.09.2021

Sleva z náiemného - Pľooľam"Antivirus l!"

Statutární město Hradec Králové zastoupené Správou nemovitostí Hradec Králové, příspěvková organizaceVám sděluje, žena základě usnesení Rady města Hradec Královéč.RM/2o21t1-oo1'ze dne 1Ź.8'2021
schvaluje V souladu s usnesením Rady města Hradec Králové č.RM/2o2ot143o ze dne 1'12.2o2o aZastupitelstva města Hradec Králové ě,. z1\nĺ2o2otg2o ze dne 2.11'2o2o a na základě Vámi podané Žádosti
poskytnutí slevy na nájemném za nebytový prostor ě. 5o4, csA 216, 5oo 03 Hradec Králové.
V příloze Vám zasÍláme opravný daňový doklad (dobropis).
Nemáte-li uhrazené zâvazky znájemnéhoza výšeuvedený nebytový prostor, bude schválená sleva pouŽita
na dluŽné nájemné nebo služby.
Pokud máte uhrazeny vešker ézávazky, bude Vám sleva pouk ázána na Váš Úěet.
Splátkový kalendář - daňový doklad na rok 2021 zŮstává v platnosti.

S pozdravem

lng' Jaroslava Bernhardová
ředitelka


