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Pľogram''Antivirus II''

elektronická verze

dle usnesení Zastupitelstva města č.zĘlzlŻol9ŻOze dne 2.11.2020 a

dle usnesení RADY města č.R|Ąl2o20/I43O ze dne 1.12.2020

ĺ1žłołrĺ1lľłrĺlłce;
Typ žadatele: Prśrrnirlĺáncnhe

IC: DIC:
Název: ^4)\41?7

Email: Telefon:
ADRESA ZADATELE

Obec: Praha 3 PSC: 13000
Ulice: Č.p' 37

Doručovacíadresa se lišíod adresy žadatele

z; lĺłltlłľsÍulouvł

Číslonájemní smlouvy \^/n Ę/Ę4o/ĘnÁ
Obec: Hradec Králové 50006
Ulice: Milarlv Horáknvé Č.p.' słg č.o.: Ę?
číslonebytového prostoru ĘnÁ
Účel nájmu nebţového prostoru reętat lrarp

s; veŘerľÁ rooroRA DE MINIMIs

Peněžitá pomoc poskytnutá na základě tohoto programu je považována za podporu ,,de minimis"
dle Nařízení komise (EU) č.7407lz0I3, o použitíčlánků107 a 10B Smlouvy o fungování Evropské
unte na

podporu de minimis, podle kteréhonesmí souhrn Všech
kem kročit částku 200.000

as 1. ledem tomu,
poskytovatel podpory je povinno tétopodmínky, prosíme Vás
uvedeného čestnéhoprohlášení.

Žadatel (nájemce) prohlašuje, že jako účetní
v)l6ndżŕâl ŕ^v

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

ł; nŘeouĚľ äoosTl _ PRoGRAM "ANTrvIRUs rI"



Nájemce

Typ malobchodního prodeje zbožía služeb oastronomie írestal lrarp)

Uzavření provozovny z důvoduvládních opatření

Od 14 i^ )^)n Do a) 1) )n)n
od: 1R.l? )î)o Do ?n nĘ
Provozovna byla uzavřena na ploše (m2) 'n?ĺ

čstnépľohlášení a závazek žadatele (nájemce)

čestnéprohlášení a závazekžadatele (nájemce)

a) !esţ1ě. prohlašuji, žeýšeuvedenéúdaje,které jsem uvedl sám za sebe nebo jako zástupce
právnické osoby, jsou pravdivé,

b)čestněprohlašuji,žežadatel (nájemce)nebyl kedni 31. L2.2olgdlužníkemStatutárníhoměsta
Hradce Králové anijím založených nebo zřízených organĺzacíčispolečností,

c) jako nájemce nebytoých prostor ve vlastnictvíměsta Hradec Králové, kteý uvedené prostory
iemný smlouvy zá za účelemmaloobchodního
to zavazuji, žev rozsahu, v jakémmi na základě
uta sleva nájemného za užívánípředmětného
sým podnájemcům provozujícímv prostoru v
b v provozovně. V případě nesplněnítohoto

poskytnutou slevu uhradit městu způsobemuu"al'noř#'l)"ił:JEţţ"ö'#1''"r"'E"l"rţ%i::1ä"' -
tomu bude městem vyzván,

formuláře v plném zněníve smyslu zákona č.34olŻOßSb., o
kterých smluv, uveřejňovánítěchto smluv a o registru smtuv
prohlašuji, že tento formulář neobsahuje žádná obchodní tajemství,

e) žadatelbere na vědomí, žefinančníčástka slevy na základě tétožádosti je považována za
podporu de minimis dle Naři'zení komise (EU) č.1407l2oI3 ze dne 18. prosince 2013 o použitíčlánků
107 a 10B Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis.

Potvrzuji, žeodesláním formuláře souhlasím s ýšeuvedenými body
M

V: r.']r>ĺlei VrÁlawÄ Dne: 18,06.2021

h *ł{^"r^r' ĺ!r'7il0uípołłpsa| u-ť
il uw p'loer-l ď}aÎ/4 ţ- 1 tpzł



Správa nemovitostí Hradec Králové, příspěvková orBanizace

!Ş1{}lr< Kydlinovská 1521, 500 02 Hradec Králové, telefon 495774 LLIe-mail
ĺnfo@snhk.cz, www.snhk'cz

spráVa nemovitostí Hradec Králové lčó481 1 069, DlČ. cz64Ł1 1069, Bankovní spojen i Ż7 -315ozoŻ17 t 01 oo
oígĐ|aĆe äFánâv obđodnim Ę5tňl0 Vedenéh Krarshim ildeń v HľđdclKrá(ďé v oddĺluPr, vtožĺG5í

VÁŠDoPls zN
ZE DNE:

Pod Stránĺ, s.r.o.NAŠEzN: 022,t5t2021ISNHK
VYŘlzUJE: DoleŽalová Monika
TELEFON: 500 06 Hradec Králové
E.MAIL:

DATUM í5.09.202í

Sleva z náiemného - Pľoqľam"Antiviľus ll''

Statutární město Hradec Králové zastoupené Správou nemovitostí Hradec Králové, příspěvková organizaceVám sděluje, žena základě usnesení Rady města Hradec Královéč.RM/2o21t1ooţ'ze dne ú'a'zozl
schvaluje V Souladu s usnesením Rady města Hradec Králové č.RM/2o2oĺ143o ze dne 1'12.2o2O aZastupitelstva města Hradec Kr álové č,.z\Al2o2otg2o ze dne 2' 11 '2o2o a na základě Vámi podané žádostiposkytnutí

slevy na nájemném za nebytový prostorpří č.506' Milady Horákové 549, 5oo 06 Hradec Králové.V
daňový doklad (dobropis).Nem ájemného za výšeuvedéný nebytový prostor, bude schválená sleva pouŽita

na dl
Pokud máte uhrazeny veškerézávazky, bude Vám sleva pouk ázâna na VáŠúčet.

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

S pozdravem

lng. Jaroslava Bernhardov á
ředitelka


