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SMLOUVA O ZÁPŮJČCE
uzavřená podle ustanovení § 2390 a násl. zákona č, 89/2012 Sb,, občanský zákoník (dále

jen “občanský zákoník”)

Smluvní strany:

Křáj\Vy$očina
se"sídlem: Žižkova 57, 587 33 Jihlava 
zastoupený: MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem 
IČO: 70890749
pověřený k podpisu: Ing. Vladimír Novotný, náměstek hejtmana 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a,s. Jihlava 
č. ú.: 4050004999/6800 
(dále jen “zapůjčitei")

a

Nemocníce Pelhřimov, příspěvková organizace
se sídlem: Slovanského bratrství 710, 393 38 Pelhřimov
zastoupená: Ing. Janem Mičákem, MBA, ředitelem organizace
IČO: 00511951
bankovní spojení:
č, á: 185763559/0800
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, v oddílu 
Pr, vložce 466 
(dále jen ’Vydlužitei")

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu:

I
Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je závazek zapůjčitele poskytnout vydiužiteli bezúročně peněžitou 
zápůjčku v maximální výši 1 000 000 Kč (slovy: jedenmiíión korun českých), a to za 
účelem krytí výdajů spojených s realizací akce „Mobiliář pro výdejnu léčiv1'.

I!
Práva a povinnosti účastníků

1) Zápůjčka bude zapůjčitelem vydiužiteli poskytována postupně na základě žádostí 
vyďlužitele, ve kterých bude uvedena specifikace pořizovaného vybavení, výše 
požadované částky a číslo účtu vydlužitele, na který má být část zápůjčky poskytnuta. 
Takto požadovaná část zápůjčky bude zapůjčitelem vydiužiteli poskytnuta do 30 dnů ode 
dne prokazatelného doručení žádosti. Celková výše požadovaných částek nesmí 
překročit celkovou částku zápůjčky uvedenou v čí. i této smlouvy. První žádost 
o zápůjčku může vydlužitei zapůjčiteli zaslat po nabytí účinnosti této smlouvy.

2) Vydlužitei není oprávněn poskytnuté peněžní prostředky použít k jinému účelu, než který 
je stanoven v čl. í této smlouvy. Odpadne-ii účel, pro který byly vydiužiteli zapůjčitelem 
peněžní prostředky poskytnuty, je vydlužitei povinen peněžní prostředky vrátit nej později 
do 15 dnů ode dne, kdy se o této skutečnosti prokazatelně dozvěděl, na účet zapůjčitele.
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Pokud vydlužitei ve stanovené lhůtě požadované prostředky zapůjčíte!? nevrátí, považují 
se za prostředky zadržené ve smyslu zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon 
o rozpočtových pravidlech”). Vydlužitei je v takovém případě povinen zaplatit zapůjčíte!; 
penále podle zákona o rozpočtových pravidlech, ve výši odpovídající 1 %o (jednomu 
promile) zadržovaných prostředků za každý den prodlení,

3) Vydlužitei je povinen vrátit poskytnuté peněžní prostředky zapůjčíte!! ve Iliútš stanovené
v čl. HI odst. 2 této smlouvy. Finanční prostředky vrátí vydlužitei zapůjčiteíl
bezhotovostním převodem na účet zapůjčitele uvedený v záhlaví této smlouvy.

4) Vydlužitei je oprávněn vrátit poskytnuté peněžní prostředky před dobou stanovenou ve 
smlouvě.

5) Pokud v době trvání této smlouvy dojde ke změně skutečností podstatných pro 
poskytnutí zápůjčky, jsou strany smlouvy povinny se o takových skutečnostech 
vzájemně informovat.

lil
Trváni smlouvy, vráceni zápůjčky

1) Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do 38.11. 2821,

2) Zápůjčka bude vydlužitelem zapůjčíte!! vrácena postupně ve dvou rovnoměrných 
splátkách ve výši 500 000 Kč, a to vždy k 30. 11. roků 2020 a 2021 nebo jednorázově 
v celkové výši poskytnuté zápůjčky nej později v termínu do 30. 11. 2021. V uvedených 
termínech musí být zápůjčka připsána na účet zapůjčitele.

3) Před uplynutím doby, na kterou byla uzavřena, lze tuto smlouvu ukončit na základě 
dohody smluvních stran nebo odstoupením.

4) Zapůjčíte! je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, kdy vydlužitei neužívá
peněžní prostředky v souladu s účelem uvedeným v či. I této smlouvy. Odstoupení od 
smlouvy nabývá účinnosti dnem následujícím po dni prokazatelného doručení jeho 
písemného vyhotovení druhé smluvní straně.

IV
Neoprávněně použité prostředky

1) Jestliže vydlužitei nesplní některý ze svých závazků či povinností stanovených touto 
smlouvou, má zapůjčíte! právo od vydiužitele požadovat, aby ve lhůtě do 10 dnů 
poskytnuté peněžní prostředky (nebo jejich část) vrátil. Pokud vydlužitei ve stanovené 
lhůtě požadované prostředky zapůjčiíeli nevrátí, považují se za prostředky zadržené ve 
smyslu zákona o rozpočtových pravidlech. Vydlužitei je v takovém případě povinen 
zaplatit zapůjčiteli penále podle zákona o rozpočtových pravidlech ve výši odpovídající 
1 %o (jednomu promile) zadržovaných prostředků za každý den prodlení.

2) Pokud zapůjčíte! od smlouvy odstoupí, vydlužitei poskytnutou zápůjčku vrátí zapůjčiteli 
do 10 dnů po doručení odstoupení. NevrátMi vydlužitei zápůjčku v tomto termínu, 
považují se veškeré finanční prostředky poskytnuté do doby odstoupení za zadržené ve 
smyslu zákona o rozpočtových pravidlech, kdy je vydlužitei povinen vrátit poskytnuté 
finanční prostředky a zaplatit penále podle zákona o rozpočtových pravidlech ve výši 
1 %o (jednoho promile) denně ze zadržených prostředků za každý den uplynulý ode dne,
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kdy měly být nejpozději připsány na účet zapůjčitele do dne jejich připsáni na účet 
zapůjčitele, nejvýše však do výše částky zadržených prostředků.

V
Závěrečná ustanovení

1) Práva a povinnosti smluvních sIran touto smlouvou blíže neupravená se řídí příslušným! 
ustanoveními občanského zákoníku.

2) Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží 
dva.

3) Změny této smlouvy lze činit pouze formou písemných číslovaných dodatků 
podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních síran.

4) Vydlužitei výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisu 
v informačním systému veřejné správy - Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že 
zákonnou povinnost podle § 5 odst 2 zákona o registru smluv splní zapůjčíte! a o splnění 
této povinnosti uvědomí vydlužiteie e-mailovou zprávou na email: jmlcak@hospital-pe.cz, 
ve které současně uvede adresu záznamu v registru smluv.

5) Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran a účinnosti dnem uveřejnění smlouvy v Registru smluv.

6) Tato smlouva byla projednána na jednání Zastupitelstva Kraje Vysočina dne 19. 3. 2019 
a o jejím uzavření bylo rozhodnuto usnesením č. 0089/02/2019/ZK.

V Pelhřimově dne .fcr-J? V Jihlavě dne Z:/;;-/./
/

Za vydlužiteie: /
ř, „ /

....... ti blili/

Za zapůjčitele:....

..b/sb?
Ing. Jan MÍčák, MBA 
ředitel nemocnice

incp-VÍadimír Novotný 
náměstek hejtmana
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