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Program''Antiviľus II"
elektronická verze

dle usneseníZastupitelswa města č.zlr{|l2ozol92} ze dne 2.11.2020 a

dle usneseníRADY města č.Rlvll2020ll43} ze dne 1.12.2020

1) ŽADÂTEI (NArEMcE)

Typ žadatele: Fvzická osnha nnrlnikai írí

IC: n2?4ąqĘq
Název firmy: Eva Draslarová

'lncaf

Příjmení: Heicman
Email:
łonĺsn Inuy

obec: \/rlcnlzá n:rl l rham 50331
U ce: L.p.: U.o.:

Doručovacíadresa se lišíod adresy firmy ĺ\lp

z; ľł:ruľÍslłLouvł

číslonáiemnísmlouvy 1057!r8/u2t6
Obec: Hrarlpr Králnvó ? PSC: Ęnnną
Ulice: í_ocknclnrrpnclu Á armÁdĺl č.p.' 216 č.o.: 4I
čßlonebytového prostoru Ę1?
Účel náimu nebţového prostoru kncmefirké qlr lihv

s1 vrŘerľÁ rooronl DE MINIMIs

Peněžĺtápomoc poskytnutá na základě tohoto programu je považována za podporu minimis''
dle Nařízení komise (EU) č.1407lŻ0I3, o použitíčlánků107 a 108 Smlouvy o fungov',ádneíEvropské
unie na

se
iky 1 . Vzhledem k tomu, žeměsto jako

poskytovatel podpory je povinno ověřĺt splněnítétopodmínky, prosíme Vás o vyplnění nÍže
uvedeného čestnéhoprohlášení.

Žadatel (nájemce) prohlašuje, že jako účetní
ValenrlÁţní ralzobdobí používá

Žadatel (nájemce) prohlašuje,že NENÍ oroooien s iiným nodnikem



4) PŘEDMĚÍ žÁDosTI - PRoGRAM "ANTIVIRUS II"

Nájemce

Typ malobchodního prodeje zbožía služeb lzncmoľirlzÁ cll l)hrr

Uzavření provozovny z důvoduvládních opatření0lJ 13, /t0. 2oto po 0J.42. loło 7J
od )7 1) )n)î Do nŕl nĘ ?n'ĺ
Provozovna byla uzavřena na ploše (m2) Ę?'

čestnéprohlášení a závazek žadatele (nájemce)

čestnéprohI ášen ía závazek žadatel e (náj emce)

a) čestně prohlašuji, žeýšeuvedenéúdaje, které jsem uvedl sám Za sebe nebo jako zástupce
právnické osoby' jsou pravdivé,

b) čestně prohlašuji, žežadatel (nájemce) nebyl ke dni 31. 12.20t9 dlužníkemStatutárního města
Hradce Králové ani jím založených nebo zYízených organizací čispolečností,

c) jako nájemce nebytoých prostor ve vlastnictvíměsta Hradec Králové, kteý uvedené prostory
zcela nebo zčásti dále podnajím dle podmínek nájemný smlouvy zá za účelemmaloobchodního
prodeje nebo prodeje služebV provozovně, se tímto zavazujit žev rozsahu, v jakém mi na základě
této žádosti bude městem Hradec Králové posĘrtnuta sleva nájemného za užívánípředmětného
nebytového prostoru' poskytnou slevu nájemného sým podnájemcům provozujícímv prostoru v
podnájmu maloobchodní prodej nebo prodej služeb V provozovně. V případě nesplnění tohoto
závazku sleva nájemného zaniká (podmínka rozvazovací) a nájemce se zavazuje celou původně
poskytnutou slevu 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 zněníve smyslu zákona č.340l20L5 Sb., o
zvláštních podmínkách účinnostiněkterých smluv, uveřejňovánítěchto smluv a o registru smluv
(zákon o registru smluv). Zároveň prohlašuji, že tento formulář neobsahuje žádná obchodnítajemství,

e) žadatelbere na vědomí, že finančníčástka slevy na základě této žádosti je považována za
podporu de minimis dle Nařízeníkomise (EU) č.1407lŻ0L3 ze dne 18. prosince 2013 o použitíčlánků
107 a 10B Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis.

PoWrzuji, že odesláním formuláře souhlasím s ýše uvedenými body
tr

V: Hradci Králové Dne: 29.07.202I

Za urşa'ł*ld"rľ^z'ő
płŁ6p çLu-łl?s' ĺ ;L0ł'|



Správa nemovitostí Hľadec Králové, příspěvková or8anizace

!51{lrK Kydlinovská 752L,5o002 Hradec Králové, telefon 495 774 t7Ie-mail
info@snhk.cz, www,snhk.cz

Správa nemovitostí Hradec Králové lčó481 íoó9, Dlč' cz6481 1 069, Bankovní sPoj en í 27 -315oŻoŻ17 t 01 oo&gfuĺee aFiiha v oh.hodnim Ąstňţu vedenémKE'sĘjh Wdeń v Hľô&ĺKrálwé v oddĺlu Př' vložlG 51

VÁŠDoPls zN:
ZE DNE:

Eva Draslarová
NAŠEzN: 022{ 5/202ílsNHK
VYŘlzUJE Doležalová Monika
TELEFON: 503 31 Vysolá nad Labem
E-MAIL:

DATUM: 13.09.2021

Sleva z nálemného - Prooľam ''Antiviľus ll"

Statutární město Hradec Králové zastoupené Správou nemovitostí Hradec Králové, příspěvková organizace
Vám sděluje, žena základě usnesení Rady města Hradec Králové ě. RM/2o21t1oo| ze dne ú'a.zozl
schvaluje V souladu s usnesením Rady města Hradec Králové č'RM/2o2ot143o ze dne 1'12.2o2o a
Zastupitelstva města Hradec Králové é,'zÍ\ĺ|l2o2olg2oze dne 2.1 1.2o2o a na základě Vámi podané Žádosti
poskytnutíslevy na nájemném za nebytový prostor ë' 512, ČsRzĺ6,5oo 03 Hradec Králové.
V příloze Vám zasíláme opravný daňový doklad (dobropis)'
Nemáte-li uhrazené zâvazky z nájemnéhoza výšeuvedený nebytový prostor, bude schválená sleva pouŽita
na dlužnénájemné nebo sluŽby.
Pokud máte uhrazeny Veškerézávazky, bude Vám sleva pouk ázána na Váš účet.

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

S pozdravem

lng. Jaroslava Bernhardová
ředitelka


