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Program "Antivirus II"

elektronická verze

dle usnesení Zastupitelstva města č.zÎv1l2o2}l92oze dne 2.11.2020 a

dle usnesení RADY města č.RMlŻo20lL43O ze dne 1.12.2020

ĺ;žĺołrt1lľłrruce;
Typ žadatele: Drárrnirlĺá ncr ha

Ič: n7R46?6? DTC
Název:
Email: Telefon:
łonrsł

obec: r.,]'radar VrÁlawÄ PSČ: Ęonn7
Ulĺce: č.p., č.o.; 11

Doručovacíadresa se lišíod adresy žadatele

z; ľnrruľÍslłtouvł

čísloná;emní smtouvy 1nÂ?Ę/'nlĺ /'ĺĘo
Obec: Hrarlpr KrÁlavá Ęnnn?
Ulice: Vplkénáměqtí č.p., tsg č'o.: 7
Číslonebytového prostoru ?n1
Účel náimu nebţového prostoru Prov oz ování i lalské reçta t l race

s; veŘerľÁ roonoRA DE MINIMIs

Peněžitá pomoc poskytnutá na základě tohoto programu je považována za podporu ,,de minimis"
dle Nařízení komise (EU) č.L407l20I3, o použitíčlánků107 a 10B Smlouvy o fungování Evropské
unie na

podporu de minimis, podle kterého nesmí souhrn Všech zve
ntm ikem částku 200.000 kse

as tomu,
poskytovatel podpory je povinno í tétopodmínky, prosíme Vás
uvedeného čestnéhoprohlášení.

Žadatel (nájemce) pľohlašuje,že jako účetní
období používá kalenrlářní rnk

Žadatel (nájemce) prohlašuje, že NFNí nrnnnĺen c iinr?m nnrlnilĺpm

ł1 rŘrouĚr äoosTl - PRoGRÂM "ANTIvrRUs Ir"



Nájemce

Typ malobchodního prodeje zbožía služeb Hostinská činnost

Uzavření provozovny z důvoduvládních opatření

od 14.10.2020 Do nt 1 I lntn
od 18.12.2020 Do: ?n nĘ
Provozovna byla uzavřena na ploše (m2) 'n'1ĺ

59.4

čestnéprohtášení a Żávazek žadätele(nájemce)

čestnéprohlášení a závazekžadatele ( náj emce)

a) ţesţě.prohlašuji, žeýšeuvedenéúdaje,které jsem uvedl sám za sebe nebo jako zástupce
právnické osoby, jsou pravdivé,

b)čestněprohlašuji,žežadatel (nájemce)nebyl kedni 31. I2.2olgdlužníkemStatutárníhoměsta
Hradce Králové ani jímzaložených nebo zřízených organizací čispolečností,

c) jako nájemce nebytoých prostor ve vlastnictvíměsta Hradec Králové,Keý uvedené prostory
zcela nebo zčásti dále podnajím 'dlepodmínek nájemný smlouvy zá za účetemmaloobchodního
prodeje nebo prodeje služebV provozovně, se tímto zavazuji, žev rozsahu, v jakém mi na základě
této žádosti bude městem Hradec Králové posţftnuta sleva nájemného za užŇání předmětného
nebytového prostoru, poskytnou slevu nájemného sým podnájemcům provozujíclm v prostoru v
podnájmu maloobchodní prodej nebo prodej služeb V provozovně. V případě nďsplnění'tohoto
závazku sleva nájemného zaniká (podmínka rozvazovací) a nájemce se zavazuje celou původně
posţĺtnutouslevu uhradit městu způsobem uvedeným ve ýzvě města, do 15 dnůode dne, kdy k
tomu bude městem vyzván,

d) souhlasím s uveřejněním tohoto formuláře v plném znění ve smyslu zákona č.34ol2ol5 Sb., o
zvláštních podmínkách účinnostiněkterých smluv, uveřejňovánítěchto smluv a o registru smluv
(zákon o registru smluv). Zároveň prohlašuji, že tento formulář neobsahuje žádná obchodní tajemstvĹ

e) žadatel bere na vědomí, že finančníčástka slevy na základě tétožádosti je považována za
podporu de minimis dle Nařízeníkomise (EU) č.1407lŻ013 ze dne 18. prosince 2013 o použitíčlánků
107 a 10B Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis.

Potvrzuji, žeodesláním formuláře souhlasím s ýše uvedenými body
m

V: Hradci Králové Dne: 16.06.2021

żą*ď6"wc'z-, {ę;łr1ľ;ŕeŕ=łrş
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spřáva nemovltostí Hľadec Kľálové,příspěvková or8anizaceS1{HT( Kydlinovská 1521, 500 02 Hradec Králové, telefon 495 774 LLIe-mail
info@snhk.cz, www,snhk.cz

správa nemovitostí Hradec Králové
lČ,64811069, Dlč, czu81 1069, BankovnÍ spojeni 27 -315o2oz17 t o1ooorgďiee apsána v ohchodním rejstřiku vedeném xEJskýh sdeń v Hradcl krátďé v odďlu Pr, Vtožka 5ĺ

VÁš DoPls zN
ZE DNE:

NOZI FOOD s.r.o.
NAŠEzN: 022{5/202{/SNHK
uŕŘlzuJE: Doležalová Monlka
TELEFON: 50002 Hradec Králové
E-MAIL:

DATUM 13.09.2021

Sleva z náiemného - Proqľam "Antivirus tl''

Statutární město Hradec Králové zastoupené Správou nemovitostí Hradec Králové, příspěvková organizaceVám sděluje, žena základě usnesení Rady města Hradec Královéč.RM/2o21l1'oo1 ze dne ú'a'zozl
schvaluje V souladu s usnesením Rady města Hradec Králové č.RM/2o2ot143o ze dne 1.12'2O2o aZastupitelstva města Hradec Králové č,'z\nl2o2otg2o ze dne 2.1 1'2o2o a na základě Vámi podané Žádosti
poskytnutí slevy na nájemném za nebytový prostor č.5o1 , Velkénáměstí '159, 5oo 03 Hradec královéV příloze Vám zasíláme 'opravnýdaňový doklad (dobropis).
Nemáte_li uhrazené závazky z nájemnéhoza výšeuvedený nebytový prostor, bude schválená sleva pouŽita
na dlužnénájemné nebo sluŽby.
Pokud máte uhrazeny veškerézávazky, bude Vám sleva pouk ázána na Váš úěet.

Splátkový kalendář - daňový doklad na rok 2021 zťlstává v platnosti.

S pozdravem

lng. Jaroslava Bernhardová
ředitelka


