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Smlouva o půjčce (zápůjčce) 
 
uzavřená ve smyslu ust. § 2390 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů, mezi níže uvedenými smluvními stranami 
 
 
věřitel (zapůjčitel) 
  
Město Rýmařov 
náměstí Míru 230/1 
795 01 Rýmařov 
IČO 296317 
zastoupené Ing. Petrem KLOUDOU, starostou města 
 
 
dlužník (vydlužitel) 
 
RÝMAŘOVSKO, o.p.s. 
náměstí Míru 230/1 
79501 Rýmařov 
IČO 26836122 
zastoupena Mgr. Janem VINOHRADNÍKEM, předsedou správní rady RÝMAŘOVSKO,o.p.s. 

 

Článek I. 
Základní ustanovení 

 
1. Město Rýmařov je členem dlužníka, a to na základě Statutu společnosti 

RÝMAŘOVSKO, o.p.s. 
2. Věřitel má tak zájem na rozvoji a naplňování cílů dlužníka a to především s přispěním 

státních dotací a podpor. 
3. Na základě výše uvedeného, dlužník podal žádost o dotaci na projekt z fondu 

mikroprojektů Euroregionu Praděd (dále též jako „poskytovatel“) - Operační program 
přeshraniční spolupráce Česká republika – Polsko, vedeném pod registračním číslem 
CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_009/0001639 pod názvem „Propagujeme společně Rýmařovsko 
a Krainu Dinozauru“ (dále jen „Projekt“). 

Článek II. 
Předmět a účel smlouvy 

 
1. Účelem této smlouvy je půjčit ze zdrojů věřitele finanční prostředky na dočasné 

překlenutí jejich nedostatku z důvodu požadavku poskytovatele na předfinancování 
Projektu. 

2. Věřitel půjčuje touto smlouvou dlužníkovi neinvestiční prostředky ve výši 495.972,-  Kč  
(Čtyřiadevadesát pět tisíc dvě stě sedmdesát dva korun-českých). 
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3. Věřitel poskytne peníze na bankovní účet vydržitele vedený u České spořitelny a.s., číslo 
účtu 1873810349/0800, variabilní symbol platby 56212530, specifický symbol 1639, a to 
bankovním převodem do 45 dnů ode dne podpisu této smlouvy. 

4. Zápůjčka se sjednává jako bezúročná. 

Článek III. 
Splatnost zápůjčky 

 
Dlužník se zavazuje vrátit věřiteli půjčenou finanční částku specifikovanou v článku II. 
této smlouvy jednorázovým převodem na bankovní účet zapůjčitele vedený u Komerční 
banky, a. s., číslo účtu 19 - 1421771 / 0100, variabilní symbol platby 24202530, 
specifický symbol 1639, a to 14 dnů po převedení dotace z fondů mikroprojektů 
Euroregionu Praděd na účet dlužníka. 
 

Článek IV. 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Smluvní strany potvrzují, že si smlouvu před podpisem přečetly, a dále že jsou 

seznámeny s jejím obsahem a rozumí jejímu textu. 
2. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva může být měněna nebo zrušena 

pouze písemnou formou a po vzájemné dohodě stran. 
3. Ostatní práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neřešená se řídí 

příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a dalších platných právních předpisů. 
4. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží 

po dvou stejnopisech. 
5. Zápůjčka byla schválena Zastupitelstvem města Rýmařov dne 20.09.2018 pod číslem 

usnesení 1070/26/18. 
6. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními 

stranami.  
 

V Rýmařově dne 29. 10. 2018                            
 
 
 
 
 ……………………………………… …………………………………………. 
 za věřitele za dlužníka 
 Ing. Petr Klouda Mgr. Jan Vinohradník 
 starosta města předseda  správní rady 
                                                                                            RÝMAŘOVSKO, o.p.s.      
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