Smlouva o půjčce
I.
Smluvní strany
Věřitel:
Obec Srch
Se sídlem: Pardubická 100, Srch, PSČ 533 52
IČ: 00274283
Zastoupena: Ing. Lukáš Panchártek – starosta
Bankovní spojení: Česká Spořitelna a.s., pobočka Pardubice
Číslo účtu: 1207951369/0800
Dlužník:
Obec Dříteč
Se sídlem: Dříteč 116, Dříteč, PSČ 533 05
IČ: 00273546
Zastoupena: Jozef Petrenec – starosta
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Pardubice
Číslo účtu: 6728561/0100
II.
Předmět smlouvy
1. Věřitel půjčuje dlužníkovi finanční prostředky – peníze (dále též jako „půjčka“) ve výši
uvedené v čl. III. odst. 1. této smlouvy a dlužník se zavazuje vrátit po uplynutí dohodnuté
doby půjčené peníze a zaplatit věřiteli za půjčení peněz úroky.
2. Dlužník se zavazuje použít půjčené finanční prostředky výhradně na dostavbu a rozšíření
Základní školy a mateřské školy Dříteč, se sídlem Dříteč 44, Dříteč, PSČ 533 05.
III.
Výše půjčky
1. Věřitel poskytuje dlužníkovi půjčku ve výši 1.000.000,00 Kč (slovy: jedenmilion korun
českých).
2. Smluvní strany se dohodly na úrocích ve výši 3,0 % p. a. (per annum) z poskytnuté
půjčky.
3. Věřitel poskytne dlužníkovi půjčku formou bankovního převodu ve prospěch jeho účtu
uvedeného v záhlaví této smlouvy, a to nejpozději do tří dnů od podpisu této smlouvy.
IV.
Vrácení půjčky
1. Dlužník je povinen půjčku věřiteli vrátit a zaplatit mu úroky z půjčky nejpozději do 30. 9.
2014, a to bankovním převodem ve prospěch účtu věřitele uvedeného v záhlaví této
smlouvy.

2. Dlužník je oprávněn kdykoliv v mezidobí umořit část poskytnuté půjčky formou tzv.
mimořádných splátek, a to v libovolné výši.
V.
Zajištění
1. Pokud dlužník nesplní svoji povinnost vrátit věřiteli půjčku a zaplatit úroky z poskytnuté
půjčky řádně a včas, je povinen zaplatit věřiteli smluvní pokutu ve výši 5.000,00 Kč za
každý i započatý den prodlení s plněním této povinnosti.
2. Smluvní pokuta je splatná prvního dne následujícího po dni, ve kterém dlužníkovi vznikla
povinnost smluvní pokutu zaplatit.
3. Zaplacením smluvní pokuty není omezena výše nároku na náhradu škody.
VI.
Závěrečná ustanovení
1. Právní vztah, který z této smlouvy vznikl, se v částech smluvně neupravených řídí
občanským zákoníkem.
2. Tato smlouva může být měněna nebo rušena pouze formou písemných dodatků
podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Právní úkon byl projednán na jednání Zastupitelstva obce Srch dne 12. 6. 2013 a
schválen usnesením číslo 3/2013
4. Právní úkon byl projednán na jednání Zastupitelstva obce Dříteč dne 20.6.2013 a
schválen usnesením číslo 2/2013.

V Dřítči dne .21.6. 2013

V Srchu dne 21.6. 2013

dlužník ...........................................................

věřitel ...................................................

