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Smlouva o zápůjčce  
uzavřená v souladu s § 2390 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 

                     

 

kterou níže uvedené strany dne, měsíce a roku uzavřely: 

 

Město Cheb 

Sídlo: nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb 

IČO: 00253979 

DIČ: CZ00253797  

Zastoupený: Mgr. Zdeňkem Hrkalem, starostou                               

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Cheb 

Číslo účtu: 9005-528331/0100 

(dále jen „zapůjčitel“) 

 

a 

 

3. základní škola Cheb, Malé náměstí 3, příspěvková organizace  

Sídlo:  Malé náměstí 3, 350 02 Cheb                    

IČO:  70987165 

Zastoupený:  Ing. Pavlem Černým, ředitelem 

Bankovní spojení:  Komerční banka, a.s., pobočka Cheb  

Číslo účtu:  12430331/0100 

(dále jen „vydlužitel“) 

 

 

Článek I. 

Obecné ustanovení 

1. Na základě ustanovení zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění 

pozdějších předpisů a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) poskytuje zapůjčitel vydlužiteli 

peněžitou zápůjčku na účel uvedený v článku II. této smlouvy. 

2. Všechny finanční operace, vyplývající z této smlouvy nebo z vydaných rozhodnutí a výměrů 

vztahujících se k této smlouvě, se realizují výhradně mezi účty zapůjčitele a vydlužitele, 

uvedenými v záhlaví této smlouvy.  Jako variabilní symbol se vždy použije IČO příslušného 

subjektu.  

 

Článek II. 

Výše zápůjčky a její účel 

Na základě této smlouvy poskytuje zapůjčitel ze svého rozpočtu vydlužiteli peněžitou 

zápůjčku (dále jen „zápůjčka“) v maximální celkové výši 625.000 Kč (slovy: Šest set dvacet 

pět tisíc korun českých), a to za účelem předfinancování výdajů česko-bavorského projektu 

s  názvem Ahoj sousede, na který bude následně vypůjčiteli poskytnuta podpora 

z Dispozičního fondu Program přeshraniční spolupráce Cíl EÚS Česká republika – Svobodný 

stát Bavorsko 2014-2020. Vypůjčitel tuto zápůjčku přijímá.  

Výdaje projektu jsou schváleny v následující struktuře: 

Výdaje projektu celkem      625 000 Kč   
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z toho: 

způsobilé výdaje projektu činí     625 000 Kč 

vlastní peněžní prostředky         93 750 Kč 

prostředky Cíl EÚS      531 250 Kč 

 

Článek III. 

Čerpání zápůjčky  

1. Čerpání bude poskytnuto dle požadavků vypůjčitele, předložených písemně odboru 

školství, tělovýchovy a kultury Městského úřadu v Chebu (dále jen „odbor“), 

s přihlédnutím k hledisku maximální hospodárnosti a aktuálním potřebám pro zdárné 

financování projektu. 

2. Vypůjčitel předloží odboru odůvodněný požadavek čerpání nejpozději ve lhůtě 10 

kalendářních dnů před datem, kdy potřebuje mít prostředky k dispozici na svém účtu. 

3. Termín pro konečné vyčerpání zápůjčky se stanovuje do 30. 9. 2019. Nevyčerpaná částka 

do sjednané maximální možné výše zápůjčky dle článku II. této smlouvy nebude po 

tomto datu zapůjčitelem poskytnuta. 

 

Článek IV. 

Splácení zápůjčky 

1. Vydlužitel je povinen do 30 kalendářních dnů po obdržení první zálohové platby na 

projekt zaslat splátku ve výši 60 % maximální výše zápůjčky dle článku II. této smlouvy 

na účet zapůjčitele, do 30 kalendářních dnů po obdržení druhé zálohové platby na projekt 

zaslat splátku ve výši zbývající části vyčerpané a nesplacené zápůjčky na účet zapůjčitele. 

2. Vydlužitel je povinen zápůjčku splatit nejpozději do 31. 12. 2019. 

3. V případě, že do tohoto termínu neobdrží finanční prostředky z podpory, popř. je obdrží 

v nižší částce, než bylo schváleno poskytovatelem podpory, je povinen nejdéle ve lhůtě 5 

kalendářních dnů od tohoto data: 

a) požádat zapůjčitele prostřednictvím odboru o odklad splátky, do konkrétního 

termínu, nebo  

b) požádat zapůjčitele o povolení dílčích splátek pro doplacení zůstatku dluhu, nebo  

c) požádat zapůjčitele o prominutí dluhu ve výši zůstatku nesplacené zápůjčky. 

Žádost musí být vždy odůvodněna a uváděné důvody průkazně doloženy. 

 

Článek V. 

Základní povinnosti vydlužitele 
1. Vydlužitel je povinen použít zápůjčku maximálně hospodárným způsobem a výhradně 

k účelu uvedenému v článku II. této smlouvy. Zápůjčka nesmí být dále poskytnuta jiným 

právnickým nebo fyzickým osobám, pokud nejde o úhrady spojené s realizací akce, na 

kterou byla poskytnuta. Poskytnutou zápůjčku nelze použít na jiné účely, než které stanoví 

platná pravidla poskytovatele podpory, popř. příslušného projektu.   

2. Účetní operace, související s projektem, musí být odděleně identifikovatelné od ostatních 

účetních operací s projektem nesouvisejících, tj. výdaje projektu musí být průkazně 

účtovány odděleně od ostatních aktivit vydlužitele. 

3. Vydlužitel je povinen provést a předložit odboru vyúčtování a vyhodnocení splnění účelu 

poskytnuté zápůjčky na realizaci akce, a to nejpozději do 30 kalendářních dnů po 

ukončení její realizace, resp. ode dne ukončení smlouvy dle čl. IX této smlouvy. 
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Vyúčtování bude podepsáno statutárním zástupcem vydlužitele, který zodpovídá za jeho 

správnost a pravdivost. Při vyúčtování předloží vydlužitel kopie veškerých potřebných 

dokladů prokazující skutečně provedené práce a jejich úhradu. Zálohová faktura se 

nepovažuje za doklad k závěrečnému vyúčtování. 

4. Vydlužitel je povinen vrátit poskytnuté finanční prostředky ze zápůjčky zapůjčiteli, 

jestliže zanikne účel, na který byla poskytnuta, a to do 15 kalendářních dnů ode dne, kdy 

se o této skutečnosti dozví. 

 

 

Článek VI. 

Ustanovení o kontrole 

1. V souladu se zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), je zapůjčitel oprávněn 

kontrolovat dodržení podmínek, stanovených ve smlouvě o zápůjčce.  Tuto kontrolu 

vykonávají pracovnice samostatného oddělení interního auditu, popřípadě pověření 

zaměstnanci města Chebu a členové příslušných kontrolních orgánů zapůjčitele.  

2. Vydlužitel je povinen v rámci výkonu kontrolní činnosti dle odst. 1 tohoto článku 

poskytnout součinnost, zejména předložit kontrolním orgánům k nahlédnutí originály 

všech účetních dokladů týkajících se dané akce.  

 

 

Článek VII.  

Sankční ujednání   

1. Jestliže vydlužitel nesplní některou ze svých povinností stanovených zejména v čl. IV. 

a čl. V., sjednává se pokuta ve výši 10 % z celkové částky vyčerpané zápůjčky. 

Pokutu vyměřuje odbor na základě písemného a odůvodněného rozhodnutí, ve kterém 

uvede též její termín splatnosti, který bude stanoven nejdéle do 30 kalendářních dnů od 

data jejího vyměření.  

2. V případě jakéhokoliv prodlení vydlužitele se splátkou zápůjčky, popř. s termínem, 

stanoveným v čl. IV, odst. 3 a v čl. VII, odst. 4 této smlouvy, bude vydlužiteli účtován 

úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky (nesplacené zápůjčky k tomuto datu) za 

každý započatý den prodlení.   

3. Úrok z prodlení vyměřuje odbor, a to písemnou formou. Ve výměru uvede kromě jiného 

termín splatnosti, který bude stanoven nejdéle do 30 kalendářních dnů od data vystavení 

výměru.  

4. V případě ukončení smlouvy dle čl. IX uhradí vydlužitel zbývající část vyčerpané 

a nesplacené zápůjčky, a to do 5 kalendářních dnů od data ukončení platnosti této 

smlouvy.  

 

Článek VIII. 

Náhrada škody 

Vydlužitel bere na vědomí, že pokud v rámci realizace projektu vznikne na základě porušení 

jeho povinností finanční škoda v podobě vyměřených sankcí poskytovatelem podpory či 

kontrolním orgánem, dojde-li ke krácení podpory nebo k navýšení neuznatelných výdajů proti 

předpokladu, atp. a nepodaří-li se úhradu škody odvrátit, je povinen náhradu škody řádně 

vymáhat po zodpovědných pracovnících, a to jak v souladu s obecně závaznými, tak i svými 

vnitřními právními předpisy pro řešení škodních případů.   

 

Článek IX. 

Ukončení platnosti smlouvy 
1. Smlouvu lze zrušit na základě písemné dohody smluvních stran. 
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2. Návrh dohody musí obsahovat přehledný návrh na vypořádání vzájemných finančních 

vztahů, pokud byly k datu jejího předložení již realizovány, a to ve lhůtách, respektujících 

lhůty stanovené touto smlouvou. 

  

Článek X. 

Závěrečná ustanovení 

1. Vydlužitel je povinen bez zbytečného prodlení písemně informovat odbor 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 podle této smlouvy, a to nejpozději 

do 10 kalendářních dnů ode dne, kdy tato změna nastala. 

2. Tato smlouva může být měněna nebo doplněna jen formou písemných, vzestupně 

číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran. 

3. Vydlužitel dále prohlašuje, že si je vědom následků vzniklých uvedením nepravdivých 

údajů, které by vedly k neoprávněnému čerpání zápůjčky. 

4. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem smluvních stran. Smlouva nabývá účinnosti 

nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., 

o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 

a o registru smluv. Zapůjčitel se zavazuje realizovat zveřejnění této smlouvy 

v předmětném registru v souladu s uvedeným zákonem. Smlouva je vyhotovena ve dvou 

stejnopisech, z nichž každá strana obdrží jedno vyhotovení.  

5. Obě smluvní strany prohlašují, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, 

podle jejich svobodné a vážné vůle a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 

6. Uzavření této smlouvy schválilo Zastupitelstvo města Chebu usnesením číslo: 

208/45/2018 z 20.9.2018. 

 

  

  

 

 

 

datum:…………….     datum: ………………… 

 

 

 

zapůjčitel:      vydlužitel:  

Město Cheb      3. základní škola Cheb, Malé náměstí 3, 

zastoupené Mgr. Zdeňkem  Hrkalem                  příspěvková organizace 

starostou      zastoupená Mgr. Pavlem Černým 

                  ředitelem     

 


