I

N MN M SML2 02 10394

SMLOUVA O ZÁPŮJČCE
ze Sociálního fondu při MěÚ Nové Město na Moravě dle Pravidel tvorby a čerpání sociálního
fondu uzavřená podle ust. 2390 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen ‚.občanský zákoník“)
Článek 1
Smluvní strany
Město Nové Město na Moravě
se sídlem Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě
IČ: 00294900
zastoupené Michalem Šmardou, starostou
dále jen „zapůjčitel“ nebo „město“
a
panlpaní
9
narozenInaro
ivě
bytem:
bankovní spojení:
dále jen „vydlužitel“ nebo „zaměstnanec“
.

Článek 2
Předmět zápůjčky
1. Organizace v souladu s ujednáním dokumentu „Pravidla tvorby a čerpání sociálního fondu
na rok 2021“ v platném znění (dále jen Pravidla). v návaznosti na žádost zaměstnance ze dne
27.5.2021, a v souladu s projednáním v ZV odborové organizace při MW dne 13.10.2021,
poskytne svému zaměstnanci bezúročnou peněžitou zápůjčku (dále jen zápůjčka) s následující
specifikací:
48 000,-Kč
celková výše zápůjčky:
Ctyřicet osm tisíc korun českých
slovy:
0% (tj. bezúročná)
roční úroková sazba:
měsíčně ve výši 2 000,-Kč
perioda splátek:
říjen 2021
termín první splátky:
2. Vydlužitel od zapůjčitele tuto zápůjčku přijímá a současně se zavazuje použít poskytnuté
finanční prostředky pouze na nemovitost Capkova 1049, Nové Město na Moravě, k účelu
dle žádosti zaměstnance.
-

-

-

-

-

Článek 3
Povinnosti vydlužitele
Vvdlužitel se tímto zavazuje:
splácet jistinu v pravidelných měsíčních splátkách dle či. 2 této smlouvy
použít zapůjčenou částku pouze k těm účelům, které jsou v souladu s Pravidly, podanou
žádostí a touto smlouvou
vydlužitel souhlasí se vstupem zástupců města do objektu za účelem kontroly a zavazuje
se předložit městu (finančnímu odboru MěU) účetní doklady ke kontrole účelu použití
zápůjčky
-

-

-

Článek 4
Cerpání a splácení zápůjčky
1. Zápůjčka bude vyplacena zaměstnanci zálohově v hotovosti nebo na jeho účet do I Oti dnů
po podpisu této smlouvy.
2. Zaměstnanec se zavazuje poskytnutou zálohu-zápůjčku vyúčtovat v termínu do 9Oti
kalendářních dnů od jejího převzetí.

3. Zaměstnanec podpisem této smlouvy dává tímto svůj výslovný souhlas, aby sjednaná výše
splátek půjčky, byla pravidelně srážena zjeho platu pobíraného od města, příp. náhrady platu.
4. Předčasné splácení zápůjčky je možné a ze strany věřitele nebude sankcionováno, za
podmínky oznámení předčasného splácení nejméně 10 dní předem.
5. Dojde-li z jakéhokoliv důvodu ke skončení pracovního poměru se zaměstnancem, je
zápůjčka. respektive její nesplacený zůstatek splatný nejpozději do 1 měsíce ode dne
skončení pracovního poměru.
Článek 5
Sankce
1. V případě prodlení vydlužitele s úhradou splatné splátky jistiny či úroku, je vydtužitel
povinen zaplatit zapůjčiteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z vydlužené částky, a to za
každý i započatý den prodlení.
2. Použije-li vydlužitel zápůjčku v rozporu s Pravidty nebo s touto smlouvou, je povinen
okamžitě zápůjčku vrátit a současně zaplatit zapůjčiteli smluvní pokutu ve výši 30 %
zapůjčené částky.

Článek 6
Závěrečná ustanovení
s usnesením Rady města Nové Město na Moravě č.
v
souladu
byla
uzavřena
smlouva
1. Tato
38/55/RM!2018 přijatým na její 55. schůzi konané dne 11.6.2018v souladu s Pravidly i v souladu
s rozpočtem Sociálního fondu schváleného zastupitelstvem města na jeho 6. zasedání dne
30.1] .2015 pod usnesením č. 3/6/ZM/20 15.
2. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze formou písemných. vzestupně číslovaných
dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Vztahy smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými
ustanoveními 2390 a násl. občanského zákoníku.
4. Tato smlouva byla vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž zapůjčitel
obdrží dva stejnopisy, vydržitel jeden stejnopis.
5. Nedílnou přílohou této smlouvy je žádost zaměstnance.
6. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, že tato bylo sepsána na základě jejich
pravé a svobodné vůle, nikoli v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz
toho připojují své podpisy.
7. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou
smluvních stran.
V Novém Městě na Moravě, dne 14.10.2021
Vydlužitel/Za vydlužitele:

Zapůjčitel:
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