
o stEvu NA'EMNÉHo - NEBYToyŕ

Progľam''Antivirus II"
elektronická verze

dle usneseníZastupitelstva města č.zMlzozol92} ze dne 2.11.2020 a

dle usneseníRADY města č.RMl202olI43O ze dne 1.12.2020

r; žłonrel1ľłrrucĺ;
Typ žadatele: Prárrnirlzí ncnhr

Ič; DIč;
Název: Michal Havlovic
Email: Telefon:

ADRESA

Obec: Hradec Králové Psč 50311
Ulice: č.p.: zss č.o.: 20
Doručovacíadresa se lišíod adresy žadatele Ne

z; ľłreunÍsutouvł

číslonáiemní smlouvy 1 nnq?/no/í /? 1 Á
Obec: Hrarlpr Králnvó PSC: Ęnnn?
Ulice: československéarmárlv č.p. 216 c.o. 4L
číslonebytového prostoru 1ţ1ňç'Â)Â,4A1

Účel náimu nebytového prostoru prodej nábytku nového, použitého,osvětlovací techniky, koberců, aWhâVpnl

s; veŘerľÁ roorone DE MINIMIs

ł1 rŘroĺĺĚĺäoosTl - PRoGRAM "ANTtvIRUs u"



Nájemce

Typ malobchodního prodeje zbožía služeb prodej nábţku nového, použitého,osvětlovacíterhnikv
koherců_ a whavenĺ

Uzavření provozovny z důvoduvládních opatření

od 7) -10-?0'20 Do o).1) -)o)o
od: )7.1).?O20 Do: 0q.05.2021
Provozovna byla uzavřena na ploše (m2) 1)) 7R

čestnépľohlášení a závazek žadatele (nájemce)

čestnéprohlášen ía závazek žadatele ( nájemce)

a) čestněprohlašuji, že r,nýšeuvedené údaje, které jsem uvedl sám za sebe nebo jako zástupce
právnické osoby' jsou pravdivé,

b) čestně prohlašuji, žežadatel (nájemce) nebyl ke dni 31. Iz. z0I9 dlužníkemStatutárního města
Hradce Králové aniiím založených nebo zřízených organizacíčispolečností,

c) jako nájemce nebytorných prostor Ve Vlastnicwí města Hradec Kr ry
zćđanebó zčásti dále podnajím dle podmínek nájemný smlouvy zá
prodeje nebo prodeje služeb-v provozovně, se tímtozavazuji,žev adě
této žâaosti bude městem HradecKrálové poskytnuta sleva nájemného za užívání'předmětného
nebytového prostoru, poskytnou slevu nájem provozujícím..v-prostoru v
poahájmu m'aloobchodní pŕodej nebo prodej ípadě nesplnění tohoto
závazuu sleva nájemnéhozaniká (podmínka rozv zavazuje celou původně
poskytnutou slevu uhradit městu żpůsobemuvedeným ve ýzvě města, do 15 dnů ode dne, kdy k
tomu bude městem vyzván,

d) souhlasím s uveřejněním tohoto formuláře v plném znění ve smyslu zákona č.340/2015 Sb., o
zvláštních podmínkáćhúčinnostiněkterých smluv, uveřejňování těchto smluv a o ĺegistru smluv
(zákon o registru smluv). Zároveň prohÍašuji,že tento formulář neobsahuje žádná obchodnítajemství,

e) žadatel bere na vědomí, že finančníčástka slevy na základě tétožádosti je považována za
pôdporu de minimis dle ĺrlářízeníkomise(EU) č.L4o7l2ol3 ze dne 18. prosince 2013 o použitíčlánků
107 a 10B Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis.

Potvrzuji, že odesláním formuláře souhlasím s 4iše uvedenými bodyB
V: Hrarlci Králové Dne:



Spľáva nemovitostí Hradec Králové, příspěvková or8anizace

!51{r{r< Kydlinovská 1521,500 02 Hradec Králové, telefon 49s774 LI!e-mall
info@snhk.cz, www.snhk.cz

Správa nemovitostí Hradec Krátové lčó48ĺ 1 oó9, DlČ'czu81 1069, Bankovnĺ sPojen i 27 -315o2oz17 t o1oo
organifte BFáÉ v obchodnim rEstřiku vedenéłnKraJshjm soúdeń v Hradcl Kráţové v odditu Pr, v{ožła5ĺ

VÁŠDoPls zN:
ZE DNE:

Michal Havlovic
NAŠEzN: 022{5/202{/SNHK
VYŘlzUJE: Doležalová Monlka
TELEFON: 500 02 Hradec Králové
E.MAIL:

DATUM: 13.09.2021

Sleva z náiemného - Proqľam "Antivirus ll"

Statutární město Hradec Králové zastoupené Správou nemovitostí Hradec Králové, příspěvková organizace
Vám sděluje, žena základě usnesení Rady města Hradec Královéč.RM/2o2|t1oo1 ze dne ú.a'zozl
schvaluje V souladu s usnesením Rady města Hradec Králové č.RM/2o2ot14go ze dne 1.12'2o2o a
Zastupitelstva města Hradec Králové ě,. zMl2o2oĺ920 ze dne 2.11'2o2o a na základě Vámi podané Žádosti
poskytnutí slevy na nájemném za nebytový prostor č.526, csA z16, 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 dluŽné nájemné nebo sluŽby.
Pokud máte uhrazeny Veškerézávazky, bude Vám sleva pouk ázána na Váš úěet.
Splátkový kalendář - daňový doklad na rok 2021 zŮstává v platnosti.

S pozdravem

lng. Jaroslava Bernhardová
ředitelka


