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Program "Antivirus II"

elektronická verze

dle usnesení Zastupitelstva města č'.zĘl2020l920ze dne 2.11.2020 a

dle usneseníRADY města č.RM/2020/L430 ze dne 1.12.2020

r; žlołrĺ1lĺĺrrlłcr;
Typ žadatele: Právnická osoba

IC:
Název: ÂľoliÁr lŕńl(DTT cnnlek
Email: Telefon:
łontsłžĺołrrle
Obec: Hradec Králové PSč: Ęnnn?

Ulice:

Doručovacíadresa se lišíod adresy žadatele Nc

z; lĺłlĺunÍsulouvł

číslonáiemní smlouvy
Obec: lłrarler KrÁlavő Ęnno7

Ulice: třírĺaKarla TV č'p., 4g3 č.o': 1?

číslonebçového prostoru ĺ4q?Ęn7
Účel náimu nebytového prostoru ga|erie, ate|ier multiku|turního centra/ občerstvení,kreativní činnosti

s1 veŘĺrľÁ rooroRA DE MtNrMIs

Peněžitá pomoc poskytnutá na základě tohoto.pro..gp.n]u-j9_povgována za podporu,,de minimis"
ole ŇáŕĹänĺkomise(ÉÚič,ĺ'ąnllzots, o použitíčlánkůíoz a roe Smlouvy o fungování Evropské
unie na

podporu de m podle kterého nesmí souhrn Všech
nlm nikem částku200.000 EUR za .Za n podnik se

asn tomu,
poskytovatel PodPory je povinno splněnítétopodmínky,prosíme Vás
uvedeného čestnéhoprohlášení.

Žadatel (nájemce) prohlašuje, že jako účetníbalenĺ1Ářnírak
období použÍvá
Žadatel (nájemce) prohlašuje, že NtrNí .rnnnipn ç iinr7m norlnikem

ł1 nŘeoľrĚr äoosTl - PRoGRAM "ANTlvIRUs II"



Nájemce

Typ malobchodního prodeje zbožía služeb cnnlalz

Uzavření provozovny z důvodu vládních opatření

1R.1) )n)n 17.O5.)O)'l
Provozovna byla uzavřena na ploše (m2) 1'ĺÁ

čestnépľohlášení a závazek žadatele (nájemce)

čestnépľohlášenía závazekžadatele (nájemce)

a) jesJ1ţ prohlašuji, žeýšeuvedenéúdaje, které jsem uvedl sám za sebe nebo jakoprávnické osoby' jsou zástupce
pravdivé,

b) čestně pľohlašuji,.žežadatel.(nájemce) nebyl ke dni 3L. 12.2019 dlužníkemStatutárníhoHradce Králové ani jím městazaložených ńebo źřízenýchorganizacĺ ei spoleľńóitĺ,

města Hradec Králové,Keý uvedené prostory
emný smlouu1 zá za účelemmaloobchodního '

to zavazuji, žev rozsahu, v jakém mi na základě

d).souhlasím ş u.vgř.ejněním tohoto formuláře v plném znění ve smyslu zákona č.34o/ŻoL5Sb.,zvláštních podmínkách oúčinnostiľ
ěktęryę| sn1|uv, uveřejňovánĺt8ćnió;ńi';;;;đĹi'u smluv(zákono registru smluv). Zároveň prohĺašuji, žeťento formulář neobsahuje ziana ó"nčňoanii.iemství,

e) žadatel bere na vědomí,'.žefinančníčástkaslevy na základě tétožádostije považována zapodporu de minimis dl-e Nařízení]<omise (EU) č.I4o7/2oL3 ze dne ls. prosínc'e 2013 o
107 a ńóuĺtĺčlánků10BSmlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis.

Potvrzuji, žeodesláním formuláře souhlasím s ýšeuvedenými body
m

Hrerlri l(rálnrrá Dne: ?6 î7)n)1
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Správa nemovitostí Hradec Kľálové,příspěvková orBanizace

!51{lrK Kydlinovská 1521, 500 02 Hradec Králové, telefon 495 774 LLte-mail
inf o@snhk.cz, www.snhk.cz

Správa nemovitostí Hradec Králové lČ6Ą811069, Dlčczu811o6g, Bankovnĺ spojenÍ 27-3ĺ 502 oz17 to1oo
oŕgolaĆe apánâ v obďrďním rej*ňku Vedeném XrôJslśin ildeń v Hradci Xrálďé V oddflu Pľ, vložka 5í

VÁŠDoPls zN:
ZE DNE:

AteliérKOKPlT, spolek
NAŠEzN: 022í5/202{/sNHK
VYŘlzuJE Doležalová Monika
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 organizaceVám sděluje, žena základě usnesení Rady města Hradec Králové ě. RM/2o21l1oo1 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 ë,' z\lll2o2otg2o ze dne 2.1 1.2o2o a na základě Vámi podané Žádostiposkytnutíslevy na nájemném za nebytový prostor ć' 5o2, 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 dlužnénájemné nebo sluŽby.
Pokud máte uhrazeny Veškerézâvazky, bude Vám sleva pouk ázána na Váš účet'

Splátkový kalendář - daňový doklad na rok 2021 zÜstává v platnostĺ.

S pozdravem

lng. Jaroslava Bernhardová
ředitelka


