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Progľam''Antivirus II''

elektronická verze

dle usnesení Zastupitelstva města č.zlÝll20Ż0l920 ze dne 2.11.2020 a

dle usnesení RADY města č.RM/2020/L430 ze dne 1.12.2020

r; žlołrĺ1lľĺreuce1
Typ žadatele: Právnická osoba

IC: DIC c227481883
Název:
Email:
łołĺsnž
obec: Neděliště PSC: 50312
Ulice: č.p., Č.o.

Doručovací adresa se lišíod adresy žadatele

z; nłrrlłnÍslłLouvł

Číslonáiemnísmlouvy 10009/08/6/585-856
Obec: Hradec Králové 50003
Ulice: třída SNP č.p., sgs č.o.: 13
číslonebytového prostoru 500
Účel nájmu nebţového prostoru nrorlei rlárkovéhn tprrtilníhn a rleknračníhnzhoží

s; vĺŘoľÁ rooroRA DE MrNIMIs

Peněžitá pomoc poskytnutá na základě tohoto programu je považována za podporu ,,de minimis"
dle Nařízení komise (EU) č,L407lz0I3, o použitíčlánků107 a 10B Smlouvy o fungování Evropské
unie na

podporu de minimis, podle kterého nesmísouhrn všech podpor z veřejných zdrojů čerpaných
. Za jeden podnik se

přitom považuje žadatel a s nímpropojenépod město jako
poskytovatel podpory je povinno ověřit splněnítétopodmínky, prosíme Vás o vyplnění níže
uvedeného čestnéhoprohlášení.

Žadatel (nájemce) prohlašuje, žejakoúčetní
kalenrlářní rokobdobí používá

Žadatel (nájemce) prohlašuje, že NFNÍ nronoien s iiným norlnikem

ł1 rŘeouĚr ŽÁoosTt - PRoGMM "ANTIvrRus II"



Nájemce

Typ malobchodního prodeje zbožíaslužeb orodei dárků. oděvů a dekorací

Uzavření provozovny z důvoduvládních opatření

Od )) 1n)n)n Do o).1?.?o?o
Do 09.05.2021

Provozovna byla uzavřena na ploše (m2) 153.7

čstnépľohlášení a záYazek žadatele (nájemce)

čestnéproh!ášenía závazek žadatele (nájemce)

a) čestně prohlašuji, žeýšeuvedené údaje, které jsem uvedl sám za sebe nebo jako zástupce
právnické osoby, jsou pravdivé,

b) čestněprohlašuji, žežadatel (nájemce) nebyl ke dni 31. Iz,20Ĺ9 dlužníkemStatutárního města
Hradce Králové anijím založených nebo zřízených organizacíčispolečností,

c) jako nájemce nebţoých prostor ve vlastnictví města Hradec Králové, kteý uvedené prostory
zcela nebo zčásti dále podnajím dle podmínek nájemný smlouvy zá za účelemmaloobchodního
prodeje nebo prodeje služebV provozovně, se tímto zavazuji, žev rozsahu, v jakém mi na základě
této žádosti bude městem Hradec Králové poskytnuta sleva nájemného za užívánípředmětného
nebţovéhoprostoru, poskytnou slevu nájemného sým podnájemcům provozujícímv prostoru v
podnájmu maloobchodní prodej nebo prodej služeb V provozovně. V případě nesplnění tohoto
závazku sleva nájemného zaniká (podmínka rozvazovací) a nájemce se zavazuje celou původně
posĘĄnutou slevu uhradit městu zpl3sobem uvedeným ve uýzvě 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.340lŻ0ß Sb., o
zvláštních podmínkách účinnostiněkterých smluv, uveřejňovánítěchto smluv a o registru smluv
(zákon o registru smluv). Zároveň prohlašuji, že tento formulář neobsahuje žádná obchodnítajemstvĹ

e) žadatelbere na vědomí, že finančníčástka slevy na základě tétožádosti je považována za
podporu de minimis dle Nařízeníkomise (EU) č.1407lz0L3 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: Hrarlri Králnvé Dne: 06.07 )o)1
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Spľáva nemovitostí Hradec Králové, příspěvková or8anizace!5Nl{r( Kydlinovská 1521, 500 02 Hradec Králové, telefon 495 774 ttLe-mail
info@snhk.cz, www.snhk.cz

Správa nemovĺtostí Hradec Králové lč6Ą81 1 069, Dl čcz64Eĺ ĺoó9, Bankovnĺ spoj en í Ż7 -315020Ż17 t 01 oo
oígfflfue aFEáhâ v obóďním Ę*ňku vedeném KE shým Wdeń v Hh&ĺ Kró(wé v oddĺluPr, vtožka 51

VÁŠDoPls zN:
ZE DNE

PRO NAVI, s.r.o.
NAŠEzN: 022í5/202,l/sNHK
VYŘlzUJE: Doležalová Monika
TELEFON: 503 12 Neděliště
E-MAIL:

DATIJM: 15.09.2021

Statutární město Hradec Králové zastoupené Správou nemovitostí Hradec Králové, příspěvková organizace
Vám sděluje, Že na základě usnesení Rady města Hradec Králové ě. RM/2o21t1oo1 ze dne 1ż'8'2021
schvaluje V souladu s usnesením Rady města Hradec Králové ě. RMi2o2ot143o ze dne 1'12.2o2o a
Zastupitelstva města Hradec Kr álové č,.zMĺ2o2olg2o ze dne 2. 1 1'2o2o a na základě Vámi podané Žádosti
poskytnutí slevy na nájemném za nebytový prostor č.500, SNP 585, 500 03 Hradec Králové.
V příloze Vám zasíláme opravný daňový doklad (dobropis).
Nemáte-li uhrazené závazky znäjemnéhozavýšeuvedený nebytový prostor, bude schválená sleva použita
na dlužnénájemné nebo sluŽby.
Pokud máte uhrazeny Veškerézávazky, bude Vám sleva poukázána na Váš účet.

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

S pozdravem

lng. Jaroslava Bernhardov á
ředitelka


