
Níže uvedeného roku, měsíce a dne MUBO/1218/2022

Město Bochov,
1C 00254444,
zast. Miroslavem Egertem, starostou města,
s adresou pro doručování Bochov, nám. Míru l,
s bankovním spojením u Komerční banky, č.ú 2221341/0100

(dále jen zapůjčitel)

a

Služby města Bochov, s.r.o.,
1C 290 69 041,
se sídlem Bochov, nám. Míru l, PSČ 364 71
zast. jednateli Miroslavem Egertem a Václavem Veverkou
s bankovním spojením u CSOB, č.ú. 228323359/0300

(dále jen vydlužitel)

uzavřely tuto
smlouvu o zápůjčce
v následujícím znění:

I.
Předmět smlouvy

l) Na základě této smlouvy a za podmínek v ní dále uvedených zapůjčitel poskytuje vydlužiteli
peněžitou zápůjčku ve výši 2.621.000,- Kč za účelem předfinancování dotační akce podpořené
Státním zemědělským investičním fondem - „Rekonstrukce lesní cesty Zámecký vrch" v k.ú.
Bochov. Vydlužitel se zavazuje tuto zápůjčku ve sjednanou dobu zapůjčiteli vrátit za níže
uvedených podmínek.

2) Zapůjčitel se zavazuje povinnost dle této smlouvy fakticky splnit bezhotovostním převodem
uvedené částky na účet vydlužitele uvedený shora v záhlaví této smlouvy do 15-ti dnů od
podpisu této smlouvy.

(3) Vydlužitel svůj závazek vůči zapůjčiteli ve výši 2.621.000,- Kč co do důvodu i výše uznává,
což potvrzuje svým podpisem této smlouvy.

4) Vydlužitel se zavazuje částku uvedenou v odst. l tohoto článku smlouvy (ve výši
2.621.000,-Kč), převzatou od zapůjčitele, zapůjčiteli vrátit, tj. zaplatit, a to nejpozději do
3 dnů od přijetí dotace na svůj účet, nejpozději však do 31.12.2022. Vydlužitel je oprávněn
plnit svou povinnost i před sjednaným termínem plnění dle předchozí věty. Platba bude placena
vydlužitelem zapůjčiteli bezhotovostně převodem na účet zapůjčitele uvedený shora v záhlaví
této smlouvy.

5) Dostane-li se vydlužitel do prodlení s vrácením poskytnuté půjčky ve sjednaném termínu,
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je povinen zaplatit zapůjčiteli smluvní pokutu ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den
prodlení s jejím vrácením, a to na účet zapůjčitele uvedený shora v záhlaví této smlouvy.
Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo zapůjčitele na náhradu škody v rozsahu
přesahujícím smluvní pokutu; tímto se strany výslovně odchylují od ustanovení §2050
občanského zákoníku.

6) Pro účely této smlouvy se za včasnou platbu vydlužitele považuje platba, která je nejpozději
v poslední den lhůty připsána na účet zapůjčitele uvedený v záhlaví této smlouvy.

II.
Prohlášení zapůjčitele

Zapůjčitel prohlašuje, že z jeho strany byly splněny všechny povinnosti stanovené zákonem
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, pro uzavření
této smlouvy, zejména zastupitelstvo zapůjčitele na svém jednání dne 15.12.2021 usnesením
č. UZM/5/91/21 schválilo poskytnutí uvedené částky jako zápůjčky a uzavření této smlouvy
včetně sjednaných podmínek.

m.
Doručování

l) Veškerá podání a jiná oznámení, která se doručují smluvním stranám, je třeba doručit osobně
nebo doporučenou listovní zásilkou.

2) Aniž by tím byly dotčeny další prostředky, kterými lze prokázat doručení, má se za to, že
oznámení bylo řádně doručené:

a) při doručování osobně:

- dnem faktického přijetí oznámení příjemcem,
- dnem, v němž bylo doručeno osobě na příjemcově adrese, která je oprávněna k přebírání
listovních zásilek,
- dnem, kdy bylo doručováno příjemci nebo oprávněné osobě na příjemcově adrese určené k
přebírání listovních zásilek a příjemce nebo oprávněná osoba odmítla listovní zásilku převzít.

b) při doručování poštou:

- dnem předání listovní zásilky příjemci,
- dnem, kdy příjemce při prvním pokusu o doručení zásilku z jakýchkoli důvodů nepřevzal či
odmítl zásilku převzít, a to i přesto, že se v místě doručení nezdržuje, pokud byla na zásilce
uvedena adresa pro doručování v tomto článku smlouvy.

(3) Ke dni podpisu smlouvy je adresou pro domčování kterékoliv smluvní straně její adresa
uvedená v záhlaví této smlouvy.

(4) Smluvní strany se dohodly, že v případě změny adresy pro domčování budou písemně
informovat o této skutečnosti bez zbytečného odkladu druhou smluvní stranu.
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IV.
Společná ustanovení

(l) Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu.

(2) Tuto smlouvu lze měnit jen písemnou dohodou obou smluvních stran.

(3) Tato smlouvaje vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze stran obdrží pojednám
vyhotovení.

(4) Smluvní strany prohlašují, že jejich vůle je svobodná a vážná, obsah této smlouvy považují
za určitý a srozumitelný, nesjednaný v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, což potvrzují
podpisem této smlouvy.

(5) Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatným, neúčinným nebo nevykonatelným,
nemá to vliv na platnost, účinnost a vykonatelnost ustanovení ostatních. Pro takový případ se
smluvní strany zavazují, že bez zbytečného odkladu po dni, kdy taková okolnost vyjde najevo,
takové ustanovení nahradí ustanovením novým, platným, účinným a vykonatelným, které bude
nejvíce odpovídat smyslu původního ustanovení smlouvy.
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