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Smlouva o zápůjčce peněz 

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

1. Smluvní strany 

Obec Žleby 
Zámecké náměstí 67 
285 61 Žleby 
IČ: 00236691 
Zastoupena: Mgr. Ludmila Záklasníková – starostka 
(dále také jen „zapůjčitel“) 

a 

Dobrovolný svazek obcí 
MIKROREGION ČÁSLAVSKO 
Gen. Eliáše 6 
286 01 Čáslav 
IČ: 75112913 
Zastoupen: Jan Jiskra – předseda rady 
(dále také jen „vydlužitel“) 

zapůjčitel a vydlužitel dále také společně jako „smluvní strany“ a každý samostatně jako 
„smluvní strana“ uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto 

smlouvu o zápůjčce 

2. Předmět smlouvy 

2.1  Zapůjčitel se podpisem smlouvy o zápůjčce zavazuje poskytnout vydlužiteli peněžní 
prostředky ve výši 150.000,- Kč (slovy: stopadesáttisíc korun českých) (dále také „zápůjčka“) 
a vydlužitel se podpisem smlouvy o zápůjčce zavazuje předanou zápůjčku zapůjčiteli vrátit 
způsobem, za podmínek a ve lhůtě stanovené níže v této smlouvě o zápůjčce. 

2.2  Smluvní strany se dohodly na tom, že zapůjčitel poskytne vydlužiteli zápůjčku nejpozději 
do 20. 3. 2023. 

2.3  Zapůjčitel poskytne vydlužiteli zápůjčku tak, že odešle nebo zajistí odeslání zápůjčky na 
účet vydlužitele 224500258/0600, vedený u Money Bank. Jako variabilní symbol (VS) bude 
použito IČ obce 00236691. Dnem odeslání zápůjčky z účtu zapůjčitele je zápůjčka vydlužiteli 
poskytnuta. 
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2.4  Zapůjčitel s vydlužitelem se dohodli na bezúročné zápůjčce, která musí být v plné výši 
splacena nejpozději do 31. 8. 2023.  

2.5 V případě, že vydlužitel bude v prodlení s vrácením zápůjčky dle bodu 2.4. této smlouvy, 
zavazuje se zapůjčiteli uhradit též úrok z prodlení ve výši 18 % ročně, a to i zpětně 
z nesplacené částky, počínaje dnem připsání zápůjčky na bankovní účet vydlužitele.  

3. Další smluvní ujednání 

3.1  Vydlužitel není oprávněn započítat jakoukoliv svou pohledávku za zapůjčitelem oproti 
jakýmkoliv pohledávkám zapůjčitele za vydlužitelem bez písemného souhlasu zapůjčitele. 

4. Závěrečná ustanovení 

4.1  Změny této smlouvy o zápůjčce lze činit pouze po dohodě obou stran písemnou formou. 

4.2  Tato smlouva o zápůjčce, jakož i práva a povinnosti vzniklé na základě této smlouvy 
o zápůjčce nebo v souvislosti s ní, se řídí občanským zákoníkem a ostatními právními předpisy 
České republiky. 

4.3 Tato smlouva byla schválena Zastupitelstvem obce Žleby dne 27. 2. 2023. 

 

Za zapůjčitele:      Za vydlužitele: 

 

  

 
____________________________          ____________________________                                    
                                                                                    předseda Mikroregionu Čáslavsko 

     Mgr. Ludmila Záklasníková                                               Jan Jiskra                                                                       
                          starostka obce Žleby                                                                                           starosta obce Starkoč   
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