SMLOUVA
o poskytnutí bezúročné půjčky číslo x/202x
I.
SMLUVNÍ STRANY
kontaktní adresa:
IČO:
zastoupená:
bankovní spojení:
číslo účtu:
(dále jen „poskytovatel“)

Čermná ve Slezsku
Čermná ve Slezsku 81, 749 01
00849707
starostou Svatoplukem Urbáskem
Komerční banka a.s.
27021821/0100

a
adresa bydliště:
datum narození:
bankovní spojení:
číslo účtu:
(dále jen „příjemce“)
a
adresa bydliště:
datum narození:
bankovní spojení:
číslo účtu:
(dále jen „ručitel“)

II.
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
1. Tato smlouva se uzavírá na základě Pravidel pro poskytování bezúročných půjček
z rozpočtu obce Čermná ve Slezsku podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen pravidla) pod
číslem usnesení 30/8 ze dne 11. 05. 2022
2. Příjemce prohlašuje, že se s pravidly podrobně seznámil, jejich ustanovení jsou pro něj
zcela srozumitelná a zavazuje se je dodržovat.

III.
PŘEDMĚT SMLOUVY
1. Předmětem této smlouvy je úprava vzájemných práv a závazků poskytovatele a
příjemce v rozsahu, který je obsahem této smlouvy.

2. Poskytovatel poskytuje příjemci bezúročnou půjčku ve smyslu zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„návratná finanční výpomoc“) na výměnu nevyhovujícího kotle na pevná paliva. .
IV.
ÚČELOVÉ URČENÍ A VÝŠE PŮJČKY
1. Poskytovatel podle této smlouvy poskytne příjemci bezúročnou půjčku, účelově určenou
k úhradě uznatelných výdajů na výměnu zdroje tepla, ve výši ……………… Kč (slovy
…………..korun českých), a to na základě řádné žádosti o půjčku
K výměně starého nevyhovujícího kotle dojde v rodinném domě na adrese:
Čermná ve Slezsku č.p. …… ,
který je součástí pozemku parc. č. ………
zapsaného na LV č. ……
v katastrálním území Čermná ve Slezsku
(dále jen „objekt“).
2. Příjemce se zavazuje půjčku podle bodu 1 použít výhradně na předfinancování výměny
původního nevyhovujícího kotle za moderní zdroj tepla.

V.
ZÁVAZKY SMLUVNÍCH STRAN
1. Poskytovatel poskytne půjčku bezhotovostně na bankovní účet příjemce, číslo účtu
………………………., vedeného u …………………
2. Poskytovatel a příjemce se dohodli na odkladu splátek půjčky následovně:
-

-

-

V případě poskytnutí podpory na výměnu nevyhovujícího zdroje tepla od Státního
fondu životního prostředí ČR (SFŽP ČR) převede příjemce celou její výši ze svého účtu
na účet poskytovatele, číslo účtu: 27021821/0100 VS xxxx
Příjemce je povinen poskytovateli splácet půjčku v měsíčních splátkách bezprostředně
navazujících na první splátku návratné finanční výpomoci v minimální výši 1000,- Kč.
Maximální doba splácení návratné finanční výpomoci je 6 let (72 měsíců).
Příjemce je oprávněn návratnou finanční výpomoc splatit kdykoliv předčasně a bez
sankce.
Poskytovatel a příjemce se dohodli, že dojde-li ve třech po sobě jdoucích splátkách
k nedodržení termínu řádné úhrady, stane se splatným celý neuhrazený zůstatek
návratné finanční výpomoci a příjemce je povinen celý neuhrazený zůstatek návratné
finanční výpomoci vrátit poskytovateli do 15 kalendářních dnů ode dne, kdy splatnost
neuhrazeného zůstatku návratné finanční výpomoci nastala. Pokud tak příjemce
neučiní, toto jednání příjemce se považuje za porušení rozpočtové kázně.
Poskytovatel a ručitel se dohodli, že dojde-li k porušení splácení dle předchozího
odstavce, je ručitel povinen vrátit poskytovateli celý neuhrazený zůstatek návratné

finanční výpomoci do 30 pracovních dnů ode dne, kdy splatnost neuhrazeného zůstatku
návratné finanční výpomoci nastala. Pokud tak ručitel neučiní, toto jednání se považuje
za porušení rozpočtové kázně stejným dílem jako u příjemce.

VI.
PORUŠENÍ SMLUVNÍCH PODMÍNEK A SANKCE
1. Jestliže příjemce, ani ručitel nesplní některý ze závazků stanovených touto smlouvou,
bude toto nesplnění považováno za porušení rozpočtové kázně podle § 22 zákona č.
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů, tj. za neoprávněné použití nebo zadržení peněžních prostředků poskytnutých
podle této smlouvy.
2. V případě porušení rozpočtové kázně bude poskytovatel postupovat podle zákona č.
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů.
VII.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Pokud dojde ke změně obecně závazných právních předpisů týkajících se vztahů
vyplývajících z této smlouvy, uzavřou smluvní strany k této smlouvě dodatek, kterým
bude zajištěn její soulad s obecně závaznými předpisy.
2. Při bezhotovostních platbách uskutečňovaných mezi smluvními stranami a v souvislosti
s touto smlouvou platí, že dnem splnění jakéhokoliv peněžního závazku je den, v němž
byla příslušná částka odepsána z bankovního účtu poskytovatele/příjemce.
3. Příjemce i ručitel uděluje poskytovateli v souladu s ustanovením § 5 odst. 2 zákona
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 101/2000 Sb.“) souhlas ke zpracováním svých
osobních údajů. Příjemce prohlašuje, že byl poučen o svých právech podle § 11, § 12 a
§ 21 zákona č. 101/2000 Sb.
4. Příjemce souhlasí se zveřejněním celého textu této Smlouvy na úřední desce obce
Čermná ve Slezsku a v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv
(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, pokud zveřejnění této smlouvy
tento zákon ukládá, a v takovém případě jej provede poskytovatel.
5. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž jeden
stejnopis obdrží poskytovatel, jeden stejnopis obdrží příjemce a jeden stejnopis obdrží
ručitel.
6. Případné změny a doplňky této smlouvy budou smluvní strany řešit písemnými,
vzestupně číslovanými dodatky k této smlouvě, které budou výslovně za dodatky této
smlouvy označeny.
7. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně
a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly
o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

8. Poskytovatel prohlašuje, že tato smlouva byla uzavřena v souladu se zákonem č.
128/2000 Sb., o obcích. Podmínky této smlouvy projednalo zastupitelstvo obce Čermná
ve Slezsku dne ………….., usnesením číslo………
9. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu všemi stranami.
V Čermné ve Slezsku dne

…………………………………………………

Svatopluk Urbásek

Příjemce

Poskytovatel

………………………………………………….
Ručitel

