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Program'Antiviľus II''
elektronická verze

dle usnesení Zastupitelstva města č'.zlýll2ozol92O ze dne 2.IL2O2O a

dle usnesení RADY města č.RM/2020/L43O ze dne 1.12.2020

ĺ;žlolrrl 1ľł:rlłcs;
Typ žadatele; FvzirkÁ ncnhl nnŕ{nilaiírí

Ič: 11o)fian DIč:
Název firmy: ]Iona Bucharová
Titul před: Tl^h-

Přĺjmení:Bucharová Titul za:
Email:
łonrsł

obec: lĄraĺlpr KrÁlawá PSč: trnnn?
Ulice: č.o.:

Doručovacíadresa se lišíod adresy firmy t\lp

z; ľa:euľÍsulouva

číslonáiemní smlouvy 70.1 7,1 qq?
Obec: }łraĺlerVrÁlnwÁ Ęnnn?
Ulice: lllrichnvn náměçtí C.p.: 738 C.o.:
Číslonebytového prostoru Ęn7
Účel náimu nebţového prostoru nrovozovna oánské a dámské kadeřnictví

s1 veŘr:ľÁ rooroRA DE MINIMIs

Peněžitá pomoc poskytnutá na základě tohoto programu je považována za podporu ,,de minimis"
dle Nařízení komise (EU) č.t407l20I3, o použitíčlánků107 a 10B Smlouvy o fungování Evropské
unie na

podporu de minim podle kterého ísouhrn všech
tm kem částku200.000 EUR za

as nikyl.Vzhledemktomu,
poskytovatel podporyje povinno ověřit spl í tétopodmínky, prosíme Vás
uvedeného čestnéhoprohlášení.

Žadatel (nájemce) prohlašuje, žejakoúčetní
období používá kalendářní rok

Žadatel (nájemce) prohlašuje, že NltrNlŕ ^'^^^io. c iinrim nnânilzom



4) PŘEDMĚÍ  ä DosTr - PRoGRÂM 'ANTIVIRUs I I "

Nájemce

Typ malobchodní ho pľ odeje zbož í  a služ eb karlpřnirhĺ í

Uzavření  provozovny z dů vodu vládní ch opatření

)) 'la )n)n 02.I2.2020
Provozovna byla uzavřena na ploš e (m2)

č * tné  prohláš ení  a závâzek ž adatele (nájemce)

č estné  pľ ohláš en í  a závazekž adatele (nájemce)

a) prohlaš uji, ž e ýš e uvedené  r] daje, Keré  jsem uvedl sám za sebe nebo jako zástupce
právnické  osoby, jsou pravdivé ,

b) č estně prohlaš ujĺ , ž e ž adatel (nájemce) nebyl ke dni 31. L2. zo7g 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 prostor ve vlastnĺ ctví  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

nuta sleva nájemné ho za už í vání  předmětné ho
st'ným 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 uýzvě 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 fórmulář 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 . L4o7l2oI3 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 uvedenými body

m

V: Hrarlri KrÁlawÄ Dne: )7 î 7 )î )'|
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Progľam''Antiviľus II''

elektronická verze

dle usnesení Zastupitelstva města č.zlÝl/2ozo l92O ze dne 2. 1 1.2020 a

dle usnesení RADY města č..RMl2020lI43O ze dne I'IŻ.2O2O

ĺ)žnonĺsl1ľłrĺlłce;
Typ žadatele:

IČ: ĺ1n7ĺ7?n DIč: t-1
Tlnna Řr lrhlľnrli

Tlnnr
Elĺ lnhar^r14

łonrsł

obec; }Ąraĺlor VrÁlanlÄ
Ulice; č

Doručovacíadresa se lišíod adresy firmy

z1 ĺĺoelłnÍsut ouvł

číslonáiemnísmlouvy 20. ĺ2.1 gg3
Obec: Hraĺlpc KrÁlnlő PSC: Ęnnn?
Ulice: lJlrichovo náměqfí 738 Č.o
Číslonebytového prostoru Ęn'
Účel náimu nebţového prostoru provozovna pánské a dámské kadeřnictví

s; vĺŘelľÁnooroRÂ DE MrNIMts

Peněžitá pomoc poskytnutá na základě tohoto programu je považována za podporu ,,de minimis''
dle Nařízení komise (EU) č.1407l20I3, o použitíčlánků107 a 10B Smlouvy o füngoúáníEvropské
unie na

podporu de minimis, le kterého nesmí souhrn Všech
tm částku .7a

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

Žadatel (nájemce) prohlašuje, že jako účetnĺ
používá VzlonłAŕníraVobdobí

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



4) PŘEDMĚÍ žÁDosÎI-PRoGRAM "ANTrvIRUs tr"

Nájemce

Typ malobchodního prodeje zbožía služeb ltarlpinir1r.lí

Uzavření provozovny z důvoduvládních opatření

)9. 1) )t1)n î)nĘ )î)1
Provozovna byla uzavřena na ploše (m2)

čestnéprohlášení a závazek žadatele (nájemce)

čestnéprohlášen ía zâvazekžadatel e ( nájemce)

a) čestněprohlašuji, že rnýšeuvedenéúdaje,které jsem uvedl sám za sebe nebo jako zástupce
právnické osoby, jsou pravdivé

b) čestně prohlašuji, žežadatel (nájemce) nebyl ke dni 31. 12' 2oI9 dlužníkemStatutárního města
Hradce Králové ani jím založených nebo zYízených organizací čispolečností,

c) jako nájemce nebytoých prostor ve vlastnictví města Hradec Králové, kteý uvedené prostory
zcela nebo zčásti dále podnajím dle podmínek nájemný smlouvy zá za účelemmaloobchodního
prodeje nebo prodeje služeb V provozovně, se tímto zavazuji, žev rozsahu, v jakémmi na základě
této žádosti bude městem Hradec Králové poslqytnuta sleva nájemného za užÍvánípředmětného
nebţového prostoru, poskytnou slevu nájemného svým podnájemcům provozujícímv prostoru v
podnájmu ma|oobchodní prodej nebo prodej služeb V provozovně' V případě nesplnění tohoto
závazku sleva nájemného zaniká (podmínka rozvazovací) a nájemce se zavazuje celou původně
poskytnutou slevu uhradit městu způsobem uvedeným ve ýzvě města, do 15 dnůode dne, kdy k
tomu bude městem vyzván,

d) souhlasím s uveřejněním tohoto formuláře v plném zněníve smyslu zákona č.34o/2ol5 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 vědomí, že finančníčástka slevy na základě této žádosti je považována za
podporu de minimis dle Nařízeníkomise (EU) č.7407lŻ0t3 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

?ą ĺltr, CWLL ł; e,ríTłł pt,!l'p ľcłu-ĺt
ĄLup uJ d,uil $"ą' Łoł'/



Spľáva nemovltostí Hradec Králové, příspěvková or8anizace51{HK Kydlinovská 1521, 500 02 Hradec Králové, telefon 495 774 ttte-mail
info@snhk.cz, www,snhk.cz

Správa nemovitostí Hradec Krátové lČ,64811069, Dlčczu811o6g, Bankovnĺ spojeni 27-3150Ż0217 lo1oo
orgmiace apsána v obchodním rejstňku vedehŔn (raJshin fldeň v ľjřadcl Xrátďé v oddilu Pr, Vložkô 5ĺ

VÁŠDoPls zN:
ZE DNE:

llona Bucharová
NAŠEzN: 022{5/202.ĺ/sNHK
VYŘlzUJE Doležalová Monika
TELEFON: 500 03 Hradec Králové
E-MAIL:

DATUM: 15.09.2021

Sleva z náiemného - Pľoqľam ''Antiviľus !!"

Statutární město Hradec Králové zastoupené Správou nemovitostí Hradec Krátové, příspěvková organizace
Vám sděluje, žena základě usnesení Rady města Hradec Královéč'RM/2o21t1oo1 ze dne 1Ť.8.2021
schvaluje V souladu S usnesením Rady města Hradec Králové č'RM/2o2ot14go ze dne 1'12.2o2o a
Zastupitelstva města Hradec Králové ě,' zMl202olg20 ze dne 2.11.2o2o a na základě Vámi podané Žádosti
poskytnutíslevy na nájemném za nebytový prostor ě. 5o2, Ulrichovo nám. 738, 5oo 02 Hradec Králové.
V příloze Vám zasíláme opravný daňový doklad (dobropis)'
Nemáte-li uhrazené závazky z nájemného za výšeuvedený nebytový prostor, bude schválená sleva pouŽita
na dluŽné nájemné nebo sluŽby.
Pokud máte uhrazenyVeškerézávazky, budeVám sleva poukázána naVáš účet.
Splátkový kalendář _ daňový doklad na rok 2021 zŮstává v p|atnosti.

S pozdravem

lng. Jaroslava Bernhardov á
ředitelka


