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O SLEVIJ NAJEMNEHO - NEBYTOVY
-ZADOST

Program "Antivirus II"
elektľonická verze

dle usnesení ZastupitelsWa města č'.zÎý1l2020l920ze dne 2.11.2020 a

dle usneseníRADY města č.RM/2020/I430 ze dne 1.12.2020

r; žĺołľĺ1Lľłrrucr;
Typ žadatele: Právnická ncoha

01702891
Název: Ateliér KoKPTT. snolek
Email: Telefon
łonesl žłołlĺte
obec: Hradec Králové PSC: 50002
Uce Č.p.' č.o.: 13

Doručovacíadresa se lišíod adresy žadatele Np

z; nłrĺlłľsÍulouvł

Číslonájemní smlouvy ĺoî7R14ĺ4qą
Obec: Hrarlec Králové PSC: 50002
Ulice: třírla Karla TV č.p., 493 č.o' 13
Čßlonebytového prostoru 1493501
Účet náimu nebytového prostoru ateliery multikulturního centra-galerie, vzdělávací a kreativní činnostĺ

r; veŘonÁ rooeoRA DE MINIMIs

peněžitá pomoc poskytnutá na základě tohoto programu je považována za podporu ,,de minimis"
dle Nařízení komise (EU) č.1407l20L3, o použitíčlánků107 a 10B Smlouvy o fungování Evropské
unle na

podporu de minim le kterého nesmísouhrn Všech
částku 0.000 EUR za .Za

as mp niky 1 . Vzh tomu,
poskytovatel pod pory je povinno spl ítétopodmínky, prosíme Vás
uvedeného čestnéhoprohlášení.

Žadatel (nájemce) prohlašuje, že jako účetnĺ
kelenrlářní rnk

období používá
Žadatel (nájemce) prohlašuje, že t\ltrNí nrnnn'ien q iinúmnnrlnilĺem

ł; rŘrouĚĺ ŽÁoosTr - PRoGRAM "ANTIVIRUs tI"



Nájemce

Typ malobchodního prodeje zbožía služeb qnnlek

Uzavření provozovny z důvoduvládních opatření

I8.I2.2020 17.n\ )n)1
Provozovna byla uzavřena na ploše (m2) 7Ęn Ęq

čstnépľohlášení a závazek žadatele (nájemce)

čestnépľohlášenía závazekžadatel e (nájemce)

a) čestně. prohlašuji, žeýšeuvedenéúdaje, které jsem uvedl sám za sebe nebo jakoprávnické jsou zástupceosoby,pravdivé,

b) čestně pľohlašuji,.žežadatel.(nájemce) nebyl ke dni 31. 12.2OIg dlužníkemStatutárního městaHradce Králové ani jím založených ńebo źYízenýchorganizacĺ čispolečńóití,

města Hradec Králové, kteý uvedené prostory
emný smlouvy zá za účelem 'maloobchodního

to zavazuji, žev rozsahu, v jakém mi na základě

9j':gľ!Lĺ:ľŞ!yęř.ej1ěním tohoto formuláře v plném.znění ve smyslu zákona č.34ol2oL5 Sb., ozvláŠtníchpodmínkách účinnostiněkterých s1|uv, uveřejňování těó to smluv u o Ęistru smluú(zákono registru smluv). Zároveň prohíašuji, žeťento formulář neobsańuie ziaĂaóř,ăńoańĺtu:emství,

e) žadatel bere na vědomí, žefinančníčástka slevy na základě tétožádosti je považována zapodporu de minimis dl_e NařÍzeníłomise(EU) č.I4o7 l2ol3 ze dne la. prosínc'e zđrsô článků107 a 10B Smlouvy o fungování ńóužitíEvropské unie na podporu de minimis.

Potvrzuji, žeodesláním formuláře souhlasím s v1iše uvedenými body
m

V: Hrarlri l(rálnrló Dne: )â î7)îD1

?u ĺtd üşeł,uełl îłť-ą''ü^í p ocbylsc,ľ,W
hbu Pfu* đ,v,-ú(s.l Ł0l.r



Spľáva nemovitostí Hradec Králové, příspěvková or8anizaces]Ilrr< Kydlinovská I52t,soo02 Hradec Králové, telefon 495 774 tlIe-mail
info@snhk.cz, www.snhk.cz

Správa nemovitostí Hradec Králové lČ64811069, DlČczu811o69, Bankovní spojení 27-315ozo217 to1oo
oíBĐlace aFánav obóodnĺm re'střĺku vedeném l(E'slcim sdeh v Hradcĺ Kľálďé v oddilu Pr, vlož{€ 5ĺ

VÁŠDoPls zN:
ZE DNE:

AteliérKoKPIT' spolek
NAšE zN: 022{5/2021/SNHK
VYŘlzUJE: Doležalová Monika
TELEFON: 500 02 Hradec Králové
E-MAIL:

DATUM: 13.09.202'l

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/2o21t1oo1 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 ë,. zMĺ2o2ol920 ze dne 2.11'2020 a na základě Vámi podané Žádosti
poskytnutí slevy na nájemném za nebytový prostor č'501, Karla lV' 493, 5oo 02 Hradec Králové'
V příloze Vám zasíláme opravný daňový doklad (dobropis)'
Nemáte-li uhrazené závazky z nájemnéhoza výšeuvedený nebytový prostor, bude schválená sleva pouŽita
na dluŽné nájemné nebo sluŽby'
Pokud máte uhrazeny veškeľézávazky,bude Vám sleva poukázána na Váš účet.

Splátkový kalendář _ daňový doklad na rok 2021 zilstává v platnosti.

S pozdravem

lng. Jaroslava Bernhardová
ředitelka


