Příloha
PODPORA OPAVSKÝM PODNIKATELŮM

ŽÁDOST O PENĚŽITOU POMOC – FINANČNÍ ÚČELOVÝ DAR

ŽÁDOST O PENĚŽITOU POMOC – FINANČNÍ ÚČELOVÝ DAR 20 000 Kč
(PRO SUBJEKTY S PROVOZOVNOU)
pomoc drobným podnikatelům v souvislosti s koronavirovou pandemií (COVID-19)
IDENTIFIKACE ŽADATELE
Jméno a příjmení fyz. osoby / název
práv. osoby:
Adresa / sídlo:
Číslo bankovního účtu:
IČ:
DIČ:
SPECIFIKACE PROVOZOVNY
Předmět činnosti v provozovně:
Adresa provozovny:
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE
Jméno a příjmení:
E-mail:
Telefon (mobil):
SOUPIS NÁKLADŮ (pro jejichž sanaci je peněžitá pomoc vyžadována)
Druh nákladu
Částka v Kč
Celkem v Kč
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ
Jako žadatel o peněžitou pomoc pro podnikatele tímto prohlašuji, že:
a) jsem ke dni 13. 3. 2020 provozoval živnost a na základě Usnesení Vlády České republiky
ze dne 14. 3. 2020 č. 211 provoz přerušil,
b) výše celkového obratu za poslední ukončené účetní období samostatně nebo v rámci
majetkově propojených osob nepřekročila 10 mil. Kč / rok,
c) náklady, pro jejichž sanaci je peněžitá pomoc vyžadována, souvisí s podnikáním
specifikované v této žádosti,
d) neuplatňuji náklady z nájemného v nebytových prostorách statutárního města Opavy,
e) jsem osobou, u níž poskytnutí podpory není v rozporu se zákonem č. 253/2008 Sb., o
některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve
znění pozdějších předpisů, a dalších souvisejících předpisů,
f) nemám žádné nedoplatky vůči vybraným institucím, nemám nedoplatky z titulu mzdových
nároků svých zaměstnanců,
g) na můj majetek není vydáno usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí nebo usnesení o
nařízení exekuce, pokud již tato řízení nebyla pravomocně skončena,
h) nejsem v likvidaci nebo v konkurzu,
i) nemám peněžitý dluh vzniklý na základě příkazu k vrácení finančních prostředků vydaného
po předchozím rozhodnutí Evropské komise prohlašujícím, že podpora je protiprávní a
neslučitelná se společným trhem,
j) nebyl mi soudem nebo správním orgánem uložen zákaz činnosti týkající se provozování
živnosti.

PODPIS ŽADATELE /
STATUTÁRNÍHO ZÁSTUPCE:

V Opavě dne ……………………….

…………………………………………………………
podpis
Žádost lze podat následujícím způsobem:
Vyplněný a podepsaný formulář naskenovaný či ofocený zaslat e-mailem: vyzva1covid@opava-city.cz

