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SMLOUVA O ZÁPŮJČCE ' ' 2

uzavřená podle § 2390 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

Kraj Vysočina
se sídlem:
IČO:
zastoupený:
k podpisu smlouvy pověřen: 
bankovní spojení: 
číslo účtu:

Žižkova 57, 587 33 Jihlava
70890749
Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmanem kraje
RNDr. Jan Břždala, radní kraje
Komerční banka, a.s.
123-6403280227/0100 

(dále jen „zapůjčitel") na straně jedné 

a

Active - středisko volného času, příspěvková organizace
se sídlem: Dolní 2274/3, 591 01 Zďár nad Sázavou
IČO: 72052414
zastoupena: Mgr. Lubošem Strakou, ředitelem
bankovní spojení: 
číslo účtu:

Československá obchodní banka a.s. 
234180374/0300

(dále jen „vydlužitel") na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu:

I.
Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je závazek zapůjčitele poskytnout vydlužiteli bezúročně 
peněžitou zápůjčku ve výši 1 500 000 Kč (slovy: jedenmilionpětsettisíc korun českých), a 
to za účelem krytí výdajů spojených s realizací soutěží a přehlídek vyhlašovaných a 
spoluvyhlašovaných Ministerstvem školství, mládeže a sportu na podporu okresních a 
krajských kol soutěží v zájmovém vzdělávání pro rok 2022, a za podmínek dále 
stanovených touto smlouvou.

II.
Práva a povinnosti účastníků

(1) Zápůjčka bude zapůjčitelem vydlužiteli poskytnuta do 30 dnů ode dne podpisu této 
smlouvy.

(2) Vydlužitel není oprávněn poskytnuté peněžní prostředky použít k jinému účelu, než který 
je stanoven včl. I této smlouvy. Odpadne-li účel, pro který byly vydlužiteli zapůjčitelem 
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peněžní prostředky poskytnuty, je vydlužitel povinen peněžní prostředky vrátit nejpozději 
do 15 dnů ode dne, kdy se o této skutečnosti prokazatelně dozvěděl, na účet zapůjčitele. 
Pokud vydlužitel ve stanovené lhůtě požadované prostředky zapůjčiteli nevrátí, považují 
se za prostředky zadržené ve smyslu zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon rozpočtových 
pravidlech“). Vydlužitel je v takovém případě povinen zaplatit zapůjčiteli penále podle 
zákona o rozpočtových pravidlech, ve výši odpovídající 1 promile zadržovaných 
prostředků za každý den prodlení.

(3) Vydlužitel je povinen vrátit poskytnuté peněžní prostředky zapůjčiteli ve lhůtě stanovené 
v čl. III. odst. 2 a 3 této smlouvy. Finanční prostředky vrátí vydlužitel zapůjčiteli 
bezhotovostním převodem na účet zapůjčitele uvedený v záhlaví této smlouvy. Místem 
plnění pro účely navrácení zapůjčených peněžních prostředků je Jihlava.

(4) Vydlužitel je oprávněn vrátit poskytnuté peněžní prostředky před dobou stanovenou ve 
smlouvě.

(5) Pokud v době trvání této smlouvy dojde ke změně skutečností podstatných pro 
poskytnutí zápůjčky, jsou strany smlouvy povinny se o takových skutečnostech vzájemně 
informovat.

III.
Trvání smlouvy, vrácení zápůjčky

(1) Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do 31.12. 2022.

(2) Zápůjčka bude vydlužitelem zapůjčiteli vrácena po poskytnutí finančních prostředků 
proplacených vydlužiteli na základě žádosti o platbu z prostředků dotačního titulu 
„Pravidla Rady Kraje Vysočina na podporu okresních a krajských kol soutěží a 
přehlídek v zájmovém vzdělávání pro rok 2022“, a to ve lhůtě bez zbytečného odkladu 
po jejich uhrazení poskytovatelem dotace.

(3) Zápůjčka bude vydlužitelem zapůjčiteli vrácena v plné výši nejpozději v termínu do 
31. 12. 2022. V uvedeném termínu musí být zápůjčka připsána na účet zapůjčitele.

(4) Před uplynutím doby, na kterou byla smlouva uzavřena, lze tuto smlouvu ukončit na 
základě dohody smluvních stran nebo odstoupením.

(5) Zapůjčitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, kdy vydlužitel neužívá 
peněžní prostředky v souladu s účelem uvedeným v čl. I. této smlouvy. Odstoupení od 
smlouvy nabývá účinnosti dnem následujícím po dni prokazatelného doručení jeho 
písemného vyhotovení druhé smluvní straně.

IV.
Neoprávněně použité prostředky

(1) Jestliže vydlužitel nesplní některý ze svých závazků čí povinností stanovených touto 
smlouvou, má zapůjčitel právo od vydlužitele požadovat, aby ve lhůtě do 10 dnů 
poskytnuté peněžní prostředky (nebo jejich část) vrátil. Pokud vydlužitel ve stanovené 
lhůtě požadované prostředky zapůjčiteli nevrátí, považují se za prostředky zadržené ve 
smyslu zákona o rozpočtových pravidlech. Vydlužitel je v takovém případě povinen 
zaplatit zapůjčiteli penále podle zákona o rozpočtových pravidlech ve výši odpovídající 
1 promile zadržovaných prostředků za každý den prodlení.
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(2) Pokud zapůjčitel od smlouvy odstoupí, vydlužitel poskytnutou zápůjčku vrátí zapůjčiteli do 
10 dnů po doručení odstoupení. Nevrátí-li vydlužitel zápůjčku v tomto termínu, považují 
se veškeré finanční prostředky poskytnuté do doby odstoupení za zadržené ve smyslu 
zákona o rozpočtových pravidlech, kdy je vydlužitel povinen vrátit poskytnuté finanční 
prostředky a zaplatit penále podle zákona o rozpočtových pravidlech ve výši 1 promile 
denně ze zadržených prostředků za každý den uplynulý ode dne, kdy měly být nejpozději 
připsány na účet zapůjčitele do dne jejich připsání na účet zapůjčitele, nejvýše však do 
výše částky zadržených prostředků.

V.
Závěrečná ustanovení

(1) Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, obě s platností originálu, z nichž jedno 
obdrží zapůjčitel a jedno vydlužitel.

(2) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána dle jejich pravé svobodné vůle, 
nikoli v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek.

(3) Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru 
smluv.

(4) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru zapůjčitele vydlužitel výslovně prohlašuje, že je 
s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním celého textu smlouvy včetně 
podpisů v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

(5) Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a registru smluv (zákon o registru smluv) splní zapůjčitel.

(6) Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou blíže neupravená se řídí příslušnými 
ustanoveními občanského zákoníku a zákonem o rozpočtových pravidlech.

(7) Tato smlouva byla projednána na jednání Zastupitelstva Kraje Vysočina dne 15. 3. 2022 
a o jejím uzavření bylo rozhodnuto usnesením č. 0118/02/2022/ZK.

(8) Tato smlouva byla projednána na jednání Zastupitelstva Města Žďár nad Sázavou a o 
jejím uzavření bylo rozhodnuto usnesením č. 187/2022/Active/ZM dne 10. 2. 2022

o z dl m
V Jihlavě dne..........................

/

Mgr. Luboš Straka, ředitel 
za vydlužitele

Activg-středisko voiného času 
příspěvková organizace

Dolní3, 59101 Žďár nadsóza 
n60a1a DIC: (2/2002444


