
Královéhradecký kraj
se sídlem : Pivovarské nám. 1245, 500 03 Hradec Králové
zastoupený : hejtmanem Bc. Lubomírem Francem
IC : 70889546
Bankovní spojení : Komerční banka, a.s
Číslo účtu : 78-7544530247/0100
(dále jen „věřitel“) 
na straně jedné

a

Benediktinské opatství sv. Václava v Broumově
se sídlem : Klášterní 1, 550 01 Broumov
zastoupený/á - Přemyslem Sochorem, správcem kláštera
IC : 48648884
DIČ : CZ48648884
Bankovní spojení : Komerční banka a.s., pobočka Broumov 
Číslo účtu :............................
(dále jen „dlužník“) 
na straně druhé

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s §§ 657 a 658 zákona č. 40/1964 Sb., 
občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, podle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, 
ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů tuto

smlouvu o poskytnutí bezúročné investiční půjčky z rozpočtu 
Královéhradeckého kraje

Článek I.
Předmět a účel smlouvy

1) Věřitel na základě této smlouvy v souladu s ustanoveními občanského zákoníku půjčuje 
dlužníkovi částku ve výši 5,000.000,00 Kč, (slovy pětmilionů korun českých) na 
přípravu a zpracování žádosti včetně projektové dokumentace a dalších souvisejících 
příloh pro projekt s názvem „Vzdělávací a kulturní centrum Broumov -  revitalizace 
kláštera“. Tento projekt bude realizován z prostředků Integrovaného operačního 
programu, prioritní osa č. 5 Národní podpora územního rozvoje, oblast intervence 5.1 
Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví (dále jen „IOP“).

2) Dlužník se zavazuje použít poskytnutou půjčku výhradně na aktivity spojené s projektem 
specifikovaným v článku I. odst. 1) této smlouvy. Dlužník se zavazuje využívat 
poskytnutou půjčku hospodárně, účelně a efektivně.
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3) Dlužník se zavazuje poskytnutou půjčku vrátit věřiteli takto:

a) v případě, že projekt dle článku I. odst. 1) bude podpořen a obdrží dotaci v rámci 
IOP, bude půjčka dlužníkem věřiteli vrácena nejpozději do 31. 12. 2012,

b) v případě, že projekt dle článku I. odst. 1) nebude podpořen a neobdrží dotaci 
z IOP, bude půjčka dlužníkem věřiteli vrácena v pravidelných ročních splátkách 
ve výši 250 000 Kč po dobu 20 let splatných vždy k 31.12. příslušného 
kalendářního roku, přičemž první splátka je splatná k 31.12. příslušného 
kalendářního roku, ve kterém obdržel dlužník stanovisko o nepodpoření projektu 
z IOP, a to pod ztrátou výhody splátek tak, že v případě řádného a včasného 
nesplnění některé jednotlivé splátky se stává celá dlužná částka splatnou dnem 
následujícím po splatnosti nesplněné splátky a dlužník je povinen uhradit 
nesplacený zůstatek dlužné částky ve lhůtě do 30 dnů od splatnosti nesplněné 
splátky,

c) v případě, že projekt nebude do IOP vůbec dlužníkem předložen, bude půjčka 
dlužníkem věřiteli vrácena v pravidelných ročních splátkách ve výši 250 000 Kč 
po dobu 20 let splatných vždy k 31.12. příslušného kalendářního roku, přičemž 
první splátka je splatná k 31.12.2011, a to pod ztrátou výhody splátek tak, že 
v případě řádného a včasného nesplnění některé jednotlivé splátky se stává celá 
dlužná částka splatnou dnem následujícím po splatnosti nesplněné splátky a 
dlužník je povinen uhradit nesplacený zůstatek dlužné částky ve lhůtě do 30 dnů 
od splatnosti nesplněné splátky,

d) v případě, že nenastane ani jedna ze shora uváděných variant, bude půjčka 
dlužníkem věřiteli vrácena v pravidelných ročních splátkách ve výši 250 000 Kč 
po dobu 20 let splatných vždy k 31.12. příslušného kalendářního roku, přičemž 
první splátka je splatná k 31.12.2011, a to pod ztrátou výhody splátek tak, že 
v případě řádného a včasného nesplnění některé jednotlivé splátky se stává celá 
dlužná částka splatnou dnem následujícím po splatnosti nesplněné splátky a 
dlužník je povinen uhradit nesplacený zůstatek dlužné částky ve lhůtě do 30 dnů 
od splatnosti nesplněné splátky.

4) Půjčka je splatná převodem na účet věřitele uvedený v záhlaví smlouvy pod variabilním 
symbolem 48648884. Půjčka je dlužníkem řádně a včas splacena v okamžiku připsaní 
dlužné částky dle předchozího odstavce na shora uvedený účet věřitele.

5) V případě, že dlužník předmět půjčky použije v rozporu s účelem specifikovaném v čl. I. 
odst. 1) smlouvy, je dlužník povinen veškeré poskytnuté peněžní prostředky věřiteli 
vrátit, a to do 30 dnů ode dne, kdy bude věřitelem o jejich vrácení písemně požádán.
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Článek II.
Kontrola použití finanční pomoci

1) Půjčka je poskytnuta ve smyslu zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších 
předpisů a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů“).

2) Příslušné orgány věřitele jsou oprávněny zejména v souladu s § 9 odst. 2 zákona 
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, provádět kontroly 
dodržení účelu a podmínek, za kterých byla půjčka poskytnuta a čerpána.

3) Dlužník se zavazuje strpět jakékoli kontroly ze strany oprávněných osob věřitele. 
Dlužník se zavazuje předložit oprávněným osobám věřitele na požádání účetní 
doklady dokumentující způsob využití půjčky a umožnit jim kontrolu svého 
hospodaření s půjčkou i účetnictví celého projektu, na který byla půjčka poskytnuta, 
včetně vazby na účetnictví dlužníka, a to po dobu 10 let od data ukončení projektu.

4) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru věřitele dlužník souhlasí se zveřejněním 
všech údajů uvedených v této smlouvě a údajů týkajících se projektu podle zákona č. 
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

5) Dlužník je povinen při zadávání zakázek na dodávky a služby, které mají být pořízeny 
s účastí veřejných prostředků, bez ohledu na výši plnění, postupovat vždy v souladu se 
zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, 
transparentně, nediskriminačně a zakázky realizovat za ceny v místě a čase obvyklé, 
nelze-li sjednat ceny výhodnější.

6) Pro případ prodlení s úhradou dlužné částky se dlužník zavazuje platit věřiteli 
od prvního dne prodlení úroky z prodlení v zákonem stanovené výši dle příslušných 
ustanovení nařízení vlády č. 142/1994 Sb., kterým se stanoví výše úroků z prodlení a 
poplatku z prodlení podle občanského zákoníku, v aktuálním znění a zároveň dlužník i 
věřitel prohlašují, že s tímto způsobem výpočtu souhlasí

či. ni.
Závěrečná ustanovení

1) Dlužník je povinen bez zbytečného prodlení písemně informovat odbor grantů a dotací 
o jakékoliv změně v údajích uvedených ve smlouvě ohledně jeho osoby a o všech 
okolnostech, které mají nebo by mohly mít vliv na plnění jeho povinností a povinností 
poskytovatele podle této smlouvy.

2) Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Smlouva je 
vyhotovena v pěti stejnopisech, z nichž tři vyhotovení si ponechá věřitel a dvě 
vyhotovení obdrží dlužník.
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3) Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem smlouvy seznámily, porozuměly jí a 
smlouva plně vyjadřuje jejich svobodnou a vážnou vůli.

4) Poskytnutí bezúročné investiční půjčky z rozpočtu Královéhradeckého kraje bylo 
schváleno usnesením Zastupitelstva Královéhradeckého kraje č. ZK/15/1022/2010, 
ze dne 9. 9. 2010, znění smlouvy bylo schváleno usnesením Zastupitelstva 
Královéhradeckého kraje č. ZK/18/1301/2011 ze dne 27. 1. 2011.

V Hradci Králové dne ...! ; * ! ! V Broumově dne ý. 2. 1
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