
o stEvu NAJEMNÉHo- NEBYTo\fý

Program "Antlvirus II"
elektronická verze

dle usneseníZastupitelstva města č.zĘl}ozol92O ze dne 2.11.2020 a

dle usnesení RADY města č.RMl202o/I43O ze dne 1.12.2020

ĺ;žłołrr1lľłreucr;
Typ žadatele: Fvzick A ncnha nnrlnilzriírí

Ič: '7łAĺĘnpo î7QQn))^aaÄ^
Název firmy: Pavel Kanr
Titul před
Přfimení: Kaor
Email:
łonrsl sÍol.ĺrrnuv
obec: Hrarler KrÁlavé s0002Ulice; č,p', Č.o.: 17

Doručovací adresa se lišíod adresy firmy

z; ľłrelłľsíulouvł

čßbnájemní smlouvy 1n4\9'l'lî,l'l l1)Ŕo
Obec: Hrarlec Králové 50003
Ulice: Rl tzl tll lrlzá Č.p.' tzog č.o.:
Číslonebytového prostoru Ęn?
Účel náimu nebţového prostoru nekr lřárká kavÁrna řainrlna ç nYer]zah'rÁdLal l

o1 veŘelnÁ rooeoRA DE MINIMIs

Ę9něžiţ9pomoc poskytnutá na základě tohoto programu je považována za podporu ,,de minimis"
dle Nařízeníkomise (EU) č'1407l2ol3, o použitíčĺántůĺoza tog Smlouvy o flngoüání Evropské
unie na

podporu de minimis, podle kterého nesmí souhrn Všech
kem částku en seas tomu,

poskytovatel podpory je povĺnno tétopodmínky, prosíme Vás
uvedeného čestnéhoprohlášení.

Žadatel (nájemce) prohlašuje, že jako účetní
ValanAíiní .nl,období používá

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



4) PŘEDMĚr äDosTI - PRoGRAM "ANTrvIRUs II"

Nájemce

Typ malobchodního prodeje zbožía služeb Gaqtrn nrnvnznvna

Uzavření provozovny z důvoduvládních opatření

od 74.1o.?o)o Do 1) )^)d
Od: ^)

1R 1) )(n(r Do 1Â nĘ
Provozovna byla uzavřena na ploše (m2) í?n 'n'í

čestnéprohlášení a závazek žadatele (nájemce)

čestnéprohtášenía závazekžadatete (nájemce)

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

b)čestněprohlašuji,žežadatel (nájemce)nebyl kedni31. L2.2olgdlužníkemStatutárníhoměsta
Hradce Králové ani jím založených nebo zYízených organizacíčispolečností,

c) jako nájemce nebytoých prostor ve vlastnictvíměsta Hradec Králové,Keý uvedené prostory
zcela nebo zčásti dále podnajím dle podmínek n jemný 'smlouvyzá za účelem-maloobchodního
prodeje nebo prodeje služeb V provozovně, se tímto zavazuji, žev rozsahu, v jakém mi na základě
této žádosti bude městem Hradec Králové poskytnuta sleva-nájemného za už|vánípředmětného
nebţovéhoprostoru, poskytnou slevu nájemného sým podnájemcům provozujícímv prostoru v
podnájmu maloobchodní prodej nebo prodej služeb V provozovně. V případě neśplnění'tohoto
závazku sleva nájemného zaniká (podmínka rozvazovací) a nájemce se zavazuje celou původně
poskţnutou slevu uhradit městu způsobem uvedeným 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.34ol2ol5 Sb., o
zvláštních podmínkách účinnostiněkterých smluv, uveřejňovánítěchto smluv a o registru smluv
(zákon o registru smluv). Zároveň prohlašuji, že tento formulář neobsahuje žádná obchodnítajemství,

e) žadatel bere na vědoml, že finančníčástkaslevy na základě tétožádosti je považována za
podporu de minimis dle Nařízeníkomise (EU) č.1407lŻ0L3 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 bodyE
V: Hradci Králové Dne

Żą ao owë,u ď.?ţą'u"žPo& ŕrr["r
Aa*p Ýąu, 'ĺîq,. łoy,ĺ



Správa nemovitostí Hľadec Králové, příspěvková or8anizace!51{lrK Kydlinovská 1521, 500 02 Hradec Králové, telefon 495 774 LtLe-mall
inf o@snhk.cz, www.snhk.cz

Správa nemovĺtostí Hradec Králové lč.6Ą811069, Dlčczu811o6g, Bankovní spojení 27-315o2oz17 to1oo
oŕgďlace aFBáhâ v obchďním ĄstňÎuvedeném l(E'shih ildeń v Hľô*l Krátďé v oddilu Pr, vložlo 51

VÁŠDoPls zN:
ZE DNE:

Pavel Kapr
NAšE zN: 022ĺ5/202ílsNHK
\nŕŘŻUJE Doležalová Monika
TELEFON: 500 02 Hradec Králové
E.MAIL:

DATTJM: 15.09.2021

Sleva z náiemného - Proqľam ''Antivirus !!"

Statutární město Hradec Králové zastoupené Správou nemovitostí Hradec Králové, příspěvková organizaceVám sděluje, žena základě usnesení Rady města Hradec Králové č.RM/2o21l1'oo1'ze dne ú'a'zozl
schvaluje V souladu S usnesením Rady města Hradec Králové č.RM/2o2ot14go ze dne 1.12'2o2O aZastupitelstva města Hradec Kr álové ě'' zÎÝ|t2ozotg2oze dne 2'11 '2o2o a na základě Vámi podané Žádostiposkytnutíslevy

na nájemném za nebytový prostor ě. 5o2, Buzulucká 1269, 5oo 02 Hradec Králové'
V příloze Vám zasíláme opravný daňový doklad (dobropis).
Nemáte_li uhrazené zâvazky z nájemnéhoza výšeuvedený nebytový prostor, bude schvátená 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 zĹlstává v platnosti.

S pozdravem

lng. Jaroslava Bernhardová
ředitelka


