Smlouva o zápůjčce
uzavřená dle ust. §§ 2390 – 2394 z.č. 89/2012 Sb.,

Smluvní strany
1.

Obec Těmice, IČ 285404,
Se sídlem Těmice č. 176, PSČ 696 84,
Zast. starostou panem Ing. Tomášem Žůrkem
Bankovní účet: 8426671/0100

jako věřitel na straně jedné (dále jen „zapůjčitel “)
a
2.

TJ Sokol Těmice z.s., IČ 488 46 694,
Se sídlem č.p. 174, 696 84 Těmice,
Zast. předsedou panem Daliborem Klobáskou
Bankovní účet: 1444425389/0800

jako dlužník na straně druhé (dále jen „vydlužitel“)
uzavřely níže uvedeného dne měsíce a roku tuto smlouvu o zápůjčce (dále jen „Smlouva“) :

Článek I.
Předmět smlouvy
1. Zapůjčitel na základě této Smlouvy poskytuje vydlužiteli peněžitou částku ve výši
350.000,-Kč (slovy: třistapadesáttisíckorun českých) (dále jen „Zápůjčka“). Tyto finanční
prostředky jsou vydlužiteli poskytnuty účelově, a to na stavební úpravy spojené s přestavbou
bytové jednotky situované ve dvorním traktu budovy č.p. 174, v Těmicích, která je ve
vlastnictví vydlužitele. Vydlužitel se zavazuje tyto finanční prostředky užít pouze a výlučně k
tomuto účelu.
2. Zapůjčitel Zápůjčku vydlužiteli poskytne tak, že částku 350.000,-Kč zašle na účet
vydlužitele, vedený u České spořitelny, a.s, č.ú. 1444425389/0800, kdy zapůjčitel se zavazuje
tyto finanční prostředky zaslat bankovním převodem nejpozději do 14 dnů ode dne podpisu této
smlouvy.
3. Vydlužitel peněžitou částku ve výši 350.000,-Kč coby Zápůjčku přijímá, a zavazuje se ji
vrátit řádně a včas v souladu s touto smlouvou.
Článek II.
Práva a povinnosti Smluvních stran
1. Vydlužitel se touto Smlouvou zavazuje Zápůjčku zapůjčiteli řádně a včas vrátit, a to
v pravidelných měsíčních splátkách ve výši 5.000,-Kč, když měsíční splátky musí být uhrazeny
nejpozději do posledního dne v měsíci, za který je splátka hrazena, a to na účet zapůjčitele, č.ú.

8426671/0100. Smluvní strany se dohodly, že první splátka bude vydlužitelem zaplacena
v lednu 2021, dále budou splátky hrazeny vydlužitelem pravidelně každý následující kalendářní
měsíc. Nezaplatí-li vydlužitel řádně a včas nejméně dvě měsíční splátky, stává se tímto
okamžikem splatný celý zbytek dluhu.
2. Smluvní strany sjednaly tuto Zápůjčku jako bezúročnou a zapůjčitel tak nemá nárok na
smluvní úroky.
3. Řádným a včasným vrácením Zápůjčky se rozumí uhrazení celé částky 350.000,-Kč na účet
zapůjčitele v pravidelných měsíčních splátkách.
4. Vydlužitel je oprávněn vrátit Zápůjčku dle této Smlouvy i před uplynutím lhůty dle odstavce
1 tohoto článku, přičemž zapůjčitel je povinen takové plnění přijmout.
5. V případě, že si vydlužitel nesplní své povinnosti dle této smlouvy, tedy pokud z důvodu
jeho prodlení nastane okamžitá splatnost zbytku dluhu, je zapůjčitel oprávněn částku 350.000,Kč vymáhat cestou občanského soudního řízení u místně příslušného soudu, a v rámci řízení
po vydlužiteli vymáhat také zákonný úrok z prodlení a náklady soudního řízení.
6. Vydlužitel je povinen doložit ve lhůtě 30 dnů od požadavku zapůjčitele doklady prokazující
účelové použití zápůjčky.

III.
1.Tato smlouva byla za vydlužitele schválena výkonným výborem dne…………………………
2.Tato smlouva byla za zapůjčitele schválena zastupitelstvem obce dne………………………...
IV.
Závěrečná ustanovení
1.Práva a povinnosti z této Smlouvy vyplývající a ve Smlouvě neupravené se řídí příslušnými
ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.
2.Tato Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, každé s platností originálu, přičemž
vydlužitel obdrží jedno vyhotovení a zapůjčitel obdrží jedno vyhotovení.
3.Smluvní strany prohlašují, že tuto Smlouvu uzavírají po vzájemné dohodě na základě jejich
pravé a svobodné vůle a nikoliv v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek, že si
Smlouvu přečetly a s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.
V Těmicích dne……………………………….
………………………..
Obec Těmice
Ing. Tomáš Žůrek – starosta
Zapůjčitel

……………………………
TJ Sokol Těmice, z.s.
Dalibor Klobáska - předseda
Vydlužitel

