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 Břidličná
Nábřežní452
793 51 Břidličná
IČO 00 295 906
zastoupené Miroslavem Kladníčkem, starostou města

dlužník (vydlužitel)
Sdružení obcí Rýmařovska
náměstí Míru 230/1
79501 Rýmařov
IČO 63024276
zastoupeno Evou Lašákovou, předsedkyní sdruženi

Článek I.
Základní ustanovení
1. Město Břidličná je členem dlužníka, a to na základě Stanov Sdružení obci Rýmařovska.
2. Věřitel má tak zájem na rozvoji a naplňováni cílů dlužníka, a to především s přispěním
státních dotací a podpor.
3.

Na základě výše uvedeného, dlužník podal žádost o dotaci na projekt z Operačního
programu Ž'votn' prostřed' (dále též jako ,,poskytovatel") pod názvem ,,Separace
odpadů Rýmařovsko - I. etapa", reg. číslo CZ.05.3.29/0.0/0.0/17_069/0007737 (dále
jen ,,projekt"), jehož výstupem bude pořízenÍ nových nádob na separaci odpadu (sklo,
papír, plast a kovy), dále dojde k pořÍzení velkoobjemových nádob na odpad, pořizenÍ
štěpkovačů pro obce a vybudovánídrobného sběrného hnízda v deseti obcích Sdruženi
obcí Rýmařovska.
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4.

Vlastní podíl finančních prostředků na Projektu (spoluúčast) se zavazuje věřitel
poskytnout dlužnIkovi teprve po předložení vyúčtování a projednání v samosprávných
orgánech města.

Článek Il.
Předmět a účel smlouvy

1.

Účelem této smlouvy je půjčit ze zdrojů zapijjčitele finanční prostředky
na předfinancování projektu dle požadavku poskytovatele, kdy dotace bude
poskytovatelem vyplacena vydlužiteli až po realizaci Projektu (,,ex-post").

2.

Věřitel půjčuje touto smlouvou d|užnikovi:
a.

investiční prostředky ve výši 604 203,- KČ

(ŠestsetčtyřitisÍcdvěstětři korun českých).

3. Věřitel poskytne peníze na bankovní účet dlužníka vedený u Komerční banky, a.s., číslo
účtu
variabilní symbol platby 00295906 (IČO věřitele), specifický symbol
a to bankovním převodem do 15 pracovních dnů po podepsánitéto smlouvy.
4.

zápůjčka se sjednává jako bezúročná.

Článek Ill.
Splatnost zápůjčky
Dlužník se zavazuje vrátit věřiteli půjčenou finanční Částku specifikovanou v článku ||. této
smlouvy jednorázovým převodem na bankovníúčet zapůjčitele vedený u Komerčnibanky,
a. s., číslo účtu
specifický
symbol
a to do 90 dnů po převedení dotace od poskytovatele na účet dlužníka (v
době 15 dnů po převedeni dotace od poskytovatele na účet dlužníka, je dlužník povinen
předložit věřiteli finanční vyúčtováni Projektu a požádat věřitele o dokrytí jeho
spoluúčasti na projektu).
Článek lV.
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
přIslušnými ustanoveními občanského zákoníku a dalších platných právních předpisů.
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4.

Tato smlouva se vyhotovuje ve 3 stejnopisech s p|atnostioriginá|u, 2 výtisky obdrživěřitel,
1 výtisk obdrží dlužník. Věřitel se zavazuje zveřejnit tuto smlouvu v registru smluv v
souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., po podpisu smlouvy oběma smluvními stranami.

5.

půjčka byla schválena Zastupitelstvem města Břidličná dne 01.07.2019 pod číslem
usneseni 88/5.
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za věřitele

iroslav Kla niCek
starosta města

za dlužníka
Eva Lašáková
předseda ŠOR

SDRUŽENÍOBCÍRÝMAŘOWK
Mm. Míru l
795 01 RÝMAŘOV
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Obec

Nádoby, ve koobjemy a stroje
Nádoby

Břidličná

Stavební výdaje

Analýza
odpadu.

Stavební Přeffinanco Dotace 85 VIastn'
dozor

,váni
dphcelkem %

podíl 15 %

lnvest'čn"
výdaje

Ne"nvestičn°
výdaje

Velkoobjemy Stroje
O

280 478

110 340

209 185

2 500

1 700

604 203

513 572

9Q 630,

604 203

O

604 203

