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Program''Antiviľus II''

elektronická verze

dle usneseníZastupitelstva města č.zÎv1lzozol92}ze dne 2.11.2020 a

dle usnesení RADY města č'.RM/202O|I43O ze dne 1.12.2020

ĺ1žlołrrl1ľłrrucr;
Typ žadatele: Právnirká ncnh:

IC: ?Ę?6ĘnR? DIč:
Název: RÂDNTCF a q

Email
łonrsłžłołrele
obec: Hrarlpr KrálnwÄ PSč: Ęnnn?
Ulice: Č.p.' C.o,: 3_
Doručovacíadresa se lišíod adresy žadatele Np

z; nn:eunÍ sulouvn

ČĹsĺonájemnísmlouvy Wn 7/1/Ęn1
Obec; Hrarlec Králnvé PSC: Ęŕlnn?
Ulice: Velké náměctí č.p., r č.o.
číslonebçového prostoru
Účel náimu nebţového prostoru nronáĺem třptí ncnhă

s; vrŘoľÁ roononł DE MrNIMIs

Ę9něžiţ9pomoc poskytnutá na základě tohoto programu je považována za podporu ,,de minimis"
dle Nařízení komise (EU) č.L407l2oI3, o použitíč ĺĺntr1:07 a 10B Smlouvy o fungoüání Evropské
unte na

podporu de minimis, podle kterého nesmí souhrn Všech
kem částku .000 EUR za enas mp k tomu, město jako

poskytovatel podpory je povinno spl tétopodmínky, prosíme Vás o vypln ent nlze
uvedeného čestnéhoprohlášení.

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

Žadatel (nájemce) prohlašuje,že NENÍ oroooien s iinÝm oodnikem

ł; eŘeomĚr ŽÁoosTI - PRoGRAM "ANTIVIRUs II"



Nájemce

Typ malobchodní ho prodeje zbož í a služ eb

Uzavření  provozovny z dů vodu vládní ch opatření

nalerĺ e

qŔ ??

1) 1A )n)n
Provozovna byla uzavřena na ploš e (m2)

č stné  prohláš ení  a závazek ž adatele (nájemce)

V: VrÁlawÁ Dne: 1n nÁ ?n'ĺ

ą ł

č estné  pľ ohtáš ení  a závazekž adatete (nájemce)

a) prohlaš uji, ž e uýš e uvedené  ú daje, které  jsem uvedl sám za sebe nebo jako zástupce
právnické  osoby' jsou pravdivé ,

b) č estně prohlaš uji, ž ež adatel (nájemce) nebyl ke dni 31. 12.ł olg dluž ní kem Statutární ho města
Hradce Králové  ani j í m založ ených nebo zřÍ zených organizací  č i společ ností ,

c) jako nájemce nebytoých prostor ve vlastnictví  města Hradec Králové , Keý uvedené  prostory
jemný smlouvy zá za ú č elem maloobchodní ho
to zavazuji, ž e v rozsahu, v jaké m mi na základě
uta sleva nájemné ho za už í vání  předmětné ho
sým podnájemců m provozují cí m V prostoru V

b v provozovně. V pří padě nesplnění  tohoto
azovací ) a nájemce se zavazuje celou pů vodně

poskytnutou slevu uhradit městu způ sobem uvedeným ve ývě města, do 15 bnů  ode'dne, kdy k
tomu bude městem vyzván,

formuláře v plné m znění ve smyslu zákona č . 34ol2o15 Sb., o
kterých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv

prohlaš uji, ž e tento formulář neobsahuje ž ádná obchodní  tajemstvĹ

e) ž adatel bere na vědomí , ž e finanč ní č ástka slevy na základě té to ž ádosti je považ ována za
podporu de minimis dle Naří zení  komise (EU) č . L407l2ol3 ze dne 18. prosĺ nce 2013 o použ ití č lánků
107 a 10B Smlouvy o fungování  Evropské  unie na podporu de minimis.

Potvrzuji, ž e odeslání m formuláře souhlasí m s ýš e uvedenými body

E

ĄĄ 'Ł(* cLę/ t ĺ  
Tŕ ąľ e"ć 



n n lłlĺ rf ł0 ł 6, s f.l łł"1

_žÁoosr o slrvu ľn:elłľÉľ-oľEBYTotrý

Program "Antivirus II"
elektronická verze

dle usnesení Zastupitelstva města č.zĘl2o2ol92O ze dne 2.11.2020 a

dle usnesení RADY města č'.RMl2o2olI430 ze dne I.I2.ŻOŻO

11 žłołrr1lľłrrrrcĺ;
Typ žadatele: Právnirlĺá ncnha

IC: 2s26sog3 DIC:
Název: DÂFrNlTîtrl c
Email: Telefon:
łonesł

Obec Hradęc Králové Psc:
Ulice:

Doručovacíadresa se lišíod adresy žadatele Np

z; ľa:runÍsulouvł

číslonáiemní smlouvy \^/D ?/1 /Ęn1
Obec: Hrarlec Králnvé PSC: Ęnnn?
Ulice: Vplká námăctí č.p, t č.o':
číslonebytového prostoru
Účel nájmu nebţového prostoru oronáiem třetí osohě

s1 vĺŘerľÁ rooroRÁ DE MtNIMIs

Ę9něžiţţpomoc poskytnutá na základě tohoto programu je považována za podporu ,,de minimĺs''
dle Nařízeníkomise (EU) č.1407lzol3, o použatíľĺanrů107 a 10B Smlouvy o flngoúáníEvropské
unie na

podporu de min podle kterého nesmí souhrn Všech
kem stku 200.000 EUR za Za jeden

as tomu, město jako
poskytovatel podpory je povinno splněnítétopodmínky, prosíme Vás o vyplnění nÍže
uvedeného čestnéhoprohlášení,

Žadatel (nájemce) prohlašuje, že jako účetní
V>lanAíYn! ,nl,období používá

Žadatel (nájemce) prohlašuje,že NENÍ nronoien s iinÝm norlnikem

ł; rŘrolłĚr žÁoosTl - PRoGRAM "ANTIVIRUs II"



Nájemce

Typ malobchodní ho prodeje zbož í  a služ eb

Uzavření  provozovny z dů vodu vládní ch opatření

od i) 1^ )ń)n

lrncmafilza

Do

Do

n) 1) )n)n
Od: )7 .t) )n)n n? nĘ ?n7ĺ
Provozovna byla uzavřena na ploš e (m2)

č stné  pľ ohláš enĺ  a závazek ž adatele (nájemce)

V: Hrzĺ 1ri KrÁlawÄ

ĺ o 
'?

Dne: 1n n6 ?n?1

I .
0

č estné  pľ oh!áš ení  a závazekž adatele ( náj emce)

a) prohlaš uji/  ž e uvedené  ú daje, které  jsem uvedl sám za sebe nebo jako zástupce
právnické  osoby, jsou pravdivé  t

b) č estně prohlaš uji, ž e ž adatel (nájemce) nebyl ke dni 31. 12' 2oIg dluž ní kem Statutární ho města
Hradce Králové  anijí m založ ených nebo zří zených organizací č i společ ností ,

c) jako nájemce prostor ve vlastnictví města Hradec Králové , kteý uvedené  prostory
jemný smlouvy zá za ú č elem maloobchodní ho
tozavazuji, ž e v rozsahu, v jaké m mi na základě

nuta sleva nájemné ho za už í vání  předmětné ho
sým podnájemců m provozují cí m v prostoru v

b v provozovně. V pří padě nesplnění tohoto
] zovací ) a nájemce se zavazuje celou pů vodně

poskytnutou slevu uhradit městu způ sobem uvedeným ve ýzvě města, do 15ânů  ode'dne, kdy k
tomu bude městem vyzván,

d) souhlasí m s uveřejnění m tohoto formuláře v plné m znění ve smyslu zákona č .34ol2oL5 Sb., o
zvláš tní ch podmí nkách ú č innosti některých smluv, uveřejňování  těćnto smluv a o registru smluv
(zákon o registru smluv). Zároveň prohlaš ujĺ , ž e tento formulář neobsahuje ž ádná o-bchodní tajemství ,

e) ž adatel bere na vědomí , ž e finanč ní  č ástka slevy na základě té to ž ádosti je považ ována za
podporu de minimis dle Naří zení  komise (EU) č . 1407l20I3 ze dne 18. prosĺ nce 2013 o použ ití č lánků
107 a 10B Smlouvy o fungování  Evropské  unie na podporu de minimis.

PoWrzuji, ž e odeslání m formuláře souhlasí m s ýš e uvedenými body

m

Zą / lIĄ .eęetU ł <  p ł ",ra;  podł pe 4 uĺ
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o slevu ľłreuľÉHo-ĺrreYToyý

Progľam''Antivirus II''

elektronická verze

dle usneseníZastupitelsWa města č.zMl2o2Ol92Oze dne 2.11.2020 a

dle usnesení RADY města č,.RlÝil202oll43O ze dne 1.12.2020

ĺ;žlołrel(ľłrĺucr)
Typ žadatele: Dľirlnirlzi ^.^l...

IC: 25265083 DIC: î7
Název: QÂht\lTí'tr a c
Email:
Aonese

Obec Hradec Králové PSč:
Ulice:

Doručovacíadresa se lišíod adresy žadatele Ne

z; ľruĺlłľsÍľtl-ouvł

číslonáiemní smlouvy wp 2/1/501
Obec: Hraĺlcr KrÁlawÁ PSč: snnn?
Ulice: \/ollzÁ n{măcrí č,p., t Č.o.:
číslonebytového prostoru
Účel náimu nebţového prostoru nrnnáipm ľřptíncnhă

r; vrŘr:nÁ rooroRÂ 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
unie na

se
ky 1 . Vzhledem k tomu' žeměsto jako

poskytovatel podpory je povinno ověřit splnění tétopodmínky, prosíme Vás o vyplnění níže
uvedeného čestnéhoprohlášení.

Žadatel (nájemce) prohlašuje, že jako účetní
Ú;lanA4ţní rab

období používá
Žadatel (nájemce) prohlašuje,že NENÍ nronoien s iinlím norlnikem

ł1 rŘĺouĚĺžÁoosTl - PRoGRAM "ANTIvIRUs II"



Nájemce

Typ malobchodní ho prodeje zbož í  a služ eb

Uzavření  provozovny z dů vodu vládní ch opatření

od 14 1n )n)Í |

bar í nohoctinqtví \

Do

Do

n) 1) )n)n
od: lR: ') )n)î ?n nĘ 

'n?'|
Provozovna byla uzavřena na ploš e (m2)

č stné  pľ ohláš ení  a Žávazek ž adat€le (nájemce)

V: Hradci Králové Dne: 10.06.2021

ĺ no ĺ 4

č estné  prohtáš ení  a závazekž adatet e (nájemce)

a) č estně- prohlaš uji, ž e ýš e uvedené  ú daje, které  jsem uvedl sám za sebe nebo jako zástupce
právnické  osoby, jsou pravdivé ,

b) č estně prohlaš uji, ž e ž adatel (nájemce) nebyl ke dni 31. 12.2oI9 dluž ní kem Statutární ho města
Hradce Králové  anijí m založ ených nebo zří zených organizací  č i společ ností ,

c) jako nájemce nebytoých prostor Ve Vlastnictví města Hradec Králové , kteý uvedené  prostory
zcela nebo zč ásti dále podnají m dle podmí nek nájemný smlouvy zá za ú č elem maloobchodní ho
P| odeje nebo prodeje služ eb V provozovně, se tí mto zavazuji, ž e v rozsahu, v jaké m mi na základě
té to ž ádosti bude městem Hradec Králové  poslcytnuta sleva nájemné ho za už Í vání  předmětné ho
nebytové ho prostoru, poskytnou slevu nájemné ho sým podnájemců m provozují cí m v prostoru v
podnájmu maloobchodní  prodej nebo prodej služ eb V provozovně. V pří padě nesplnění  tohoto
závazku sleva nájemné ho zaniká (podmí nka rozvazovací ) a nájemce se zavazuje celou pů vodně
poskytnutou slevu uhradit městu způ sobem uvedeným ve lnýzvě města, do 15 dnů  ode dne, kdy k
tomu bude městem vyzván,

d) souhlasí m s uveřejnění m tohoto formuláře v plné m znění  ve smyslu zákona č . 34ol2ol5 Sb., o
zvláš tní ch podmí nkách ú č innosti některých smluv, uveřejňování  těchto smluv a o registru smluv
(zákon o registru smluv). Zároveň prohlaš uji, ž e tento formulář neobsahuje ž ádná obchodní tajemství ,

e) ž adatel bere na vědomí , ž e finanč ní č ástka slevy na základě té to ž ádostije považ ována za
podporu de minimis dle Naří zení  komise (EU) č . 1407lŻ0I3 ze dne 18. prosince 2013 o použ ití č lánků
107 a 10B Smlouvy o fungování  Evropské  unie na podporu de minimis.

Potvľ zuji, ž e odeslání m formuláře souhlasí m s ýš e uvedenými body

m

U fuotiuuu,' ei? (r,í  poďł .p eJ u.r



,łĺnľ/łołĺ-ĺz/roĺr

o slrvu ľł:runÉĺ-oľrnvroyŕ

Pľogram''Antivirus II''

eleKronická verze

dle usnesení Zastupitelstva města č.zţv1l2oŻol92} ze dne 2.11.2020 a

dle usnesení RADY města č.RMl202olL43O ze dne 1.12.2020

r; žłoeĺĺ1lľnremct;
Typ žadatele: Právnirlzá ncnha

IC: 2s26so83 DIC:
Název: RÁDNTCF a ç
Email: Telefon:
nonesł

obec: Hrarlpr KrálnrlÁ PSČ:
Ulice:
Doručovacíadresa se lišíod adresy žadatele t\tp

z; ľłrruľÍsulouvł

číslonáiemní smlouvy Wn 2/ĺ /Ęn1
Obec: Hraĺ1ec Králnvé PSC: Ęnnn"
Ulice: \/pllzá námăcľí č.p.' t č.o.: 3
číslonebçového prostoru
Účel náimu nebţového prostoru nrnnáipm třctí ncnhĚ

r; veŘrrľÁ rooeoRÁ DE MtNIMIs

Peněžitá pomoc poskytnutá na základě tohoto programu je považována za podporu ,,de minimis"
dle Nařízení komise (EU) č.t407l20t3, o použitíčlánků107 a 10B Smlouvy o fungování Evropské
unie na

podporu de minim le kterého nesmísouhrn Všech
ntm částku 200.000 EUR za

ate as lry1. tomu,
poskytovatel podpory je povinno spl í tétopodmínky, prosíme Vás
uvedeného čestnéhoprohlášení.

Žadatel (nájemce) prohlašuje, že jako účetní
kelpnĺlÁiníraVobdobí používá

Žadatel (nájemce) prohlašuje,že NENÍ oroooien s iinÝm oodnikem

ł1 nŘeolłĚr žÁoosTl - PRoGRAM "ANTIVIRUs It"



Nájemce

Typ malobchodní ho prodeje zbož í  a služ eb

Uzavření  provozovny z dů vodu vládní ch opatření

rl llł  rÁrna ŕ nnhnctincřrrí \

14'1o.)Ú(|

Provozovna byla uzavřena na ploš e (m2)

č stné  prohláš ení  a záYazek ž adatele (nájemce)

od

od:

Do

Do:

î ) 1) )n)n
?n nĘ 

'n?1
ÁŔ Áo

č estné  prohtáš ení  a záv azekž adatele (nájemce)

a) č estně prohlaš uji, ž e ýš e uvedené  ú daje, které  jsem uvedl sám za sebe nebo jako zástupce
právnické  osoby, jsou pravdivé

b) č estně prohlaš uji, ž e ž adatel (nájemce) nebyl ke dni 31. L2. 2oL9 dluž ní kem Statutární ho města
Hradce Králové  anijí m založ ených nebo zří zených organizací č i společ ností ,

c) jako nájemce nebytorných prostor ve vlastnictví města Hradec Králové , kteý uvedené  prostory
zcela nebo zč ásti dále podnají m dle podmí nek nájemný smlouw zá za ú č elem maloobchodní ho
prodeje nebo prodeje služ eb V provozovně, se tí mto zavazlj i, ž e v rozsahu, v jaké m mi na základě
té to ž ádosti bude městem Hradec Králové  poslqĺ tnuta sleva nájemné ho za už í vání  předmětné ho
nebytové ho prostoru, poskytnou slevu nájemné ho sým podnájemců m provozují cí m v prostoru v
podnájmu maloobchodní  prodej nebo prodej služ eb V provozovně. V pří padě nesplnění  tohoto
závazku sleva nájemné ho zaniká (podmí nka rozvazovací ) a nájemce se zavazuje celou pů vodně
poskytnutou slevu uhradit městu způ sobem uvedeným ve ýzvě města, do 15 dnů  ode dne, kdy k
tomu bude městem vyzván,

d) souhlasí m s uveřejnění m tohoto formuláře v plné m znění  ve smyslu zákona č . 340/2015 Sb., o
zvláš tní ch podmí nkách ú č innosti některých smluv, uveřejňování  těchto smluv a o registru smluv
(zákon o registru smluv). Zároveň prohlaš uji, ž e tento formulář neobsahuje ž ádná obchodní tajemství ,

e) ž adatel bere na vědomí , ž e finanč ní  č ástka slevy na základě té to ž ádosti je považ ována za
podporu de minimis dle Naří zení  komise (EU) č . L407l20t3 ze dne 18. prosince 2013 o použ ití č lánků
107 a 10B Smlouvy o fungování  Evropské  unie na podporu de minimis.

PoWrzuji, ž e odeslání m formuláře souhlasí m s ýš e uvedenýmĺ  body

m

Vl Hradci Králové Dne: 10.06.202I



Ct4u/ ąľ
^

xuupţc.ul efu/ |î"?.Inuł



Správa nemovitostí Hradec Kľálové,příspěvková or8ânizace

!51tIT{K Kydlinovská 1521, 500 02 Hradec Králové, telefon 495 774 Lt!e-mail
info@snhk.cz, www.snhk.cz

správa nemovitostí Hradec Králové lČ64811069, Dlčcz64811o6g, Bankovnĺ sPojen i 27.3150Ż0217 to1oo
organifte E!6áha v obchodním rejstň'lQ vedehém xraJsb'n $ůdeń v ľtřadci Krátďé v oddilU Pr' vtožkô 5ĺ

VÁŠDoPls zN:
ZE DNE:

RADNICE a.s.
NAŠEzN: 022{ 5/202ílsNHK
VYŘlzUJE: DoleŽalová Monika
TELEFON: 500 03 Hradec Králové 3
E.MAIL:

DATUM: l 5.09'202í

Statutární město Hradec Králové zastoupené Správou nemovitostí Hradec Králové, příspěvková organizaceVám sděluje, žena základě usnesení Rady města Hradec Královéč.RM/2o21t1ooţ ze dne 1Ť.8.2021
schvaluje V souladu s usnesením Rady města Hradec Králové č.RMi2o2ot143o ze dne 1'12.2o2O a
Zastupitelstva města Hradec Králové ě,' zÎ\Al2ozotg2Oze dne 2.'| 1.2o2o a na základě Vámi podané žádosti
poskytnutí slevy na nájemném za nebytový prostor ö' 5o1, Velké náměstí 1, 5oo 03 Hradec Králové.
V příIoze Vám zasíláme opravný daňový doklad (dobropis)'
Nemáte-li uhrazené zâvazky z nájemného za výšeuvedený nebytový prostor, bude schválená sleva použita
na dlužnénájemné nebo sluŽby.
Pokud máte uhrazeny vešker ézávazky, bude Vám sleva pouk ázâna na Váš Účet.

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

S pozdravem

lng. Jaroslava Bernhardová
ředitelka


