SMLOUV A O ZAPŮJČCE

FI A ČíCH

PROSTŘEDKŮ

Tato smlouva o Zápůjčce byla uzavřena níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito
smluvními stranami
Obec Kohoutov , Kohoutov čp. 65, 54401 ,IČO : 00278017, zastoupena starostou obce
Ing. Grega Ladislav, jako pronajímatel a vlastník čp.73 a dále jako zapůjčitel
a
Marie KUBINOV Á, bytem Kohoutov čp. 39, 54401, IČO: 12969290
jako provozovatel a nájemce části nemovitosti čp. 73 a dále jako vydlužitel

II. Předmět smlouvy
Obec Kohoutov poskytuje finanční zápůjčku ve výši 60 000,- Kč (šedesát tisíc korun
českých) na dovybavení obchodu základními potravinami v provozovně smíšeného zboží na
adrese Kohoutov čp.73, který je ve vlastnictví obce Kohoutov paní Kubinové, která má
nebytové prostory pro provozování obchodu se smíšeným zbožím řádně pronajaty na základě
smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání ze dne 26.10.2016.
Zápůjčka je bezúročná.
III. Předání Zápůjčky
Zapůjčitel se zavazuje poskytnout Vydlužiteli Zápůjčku převodem na bankovní účet
zřízený u České spořitelny číslo 1728584103/0800 do dne 10.3.2017. Bude vystaven doklad o
převzetí a předání Zápůjčky - výpis z účtu obce zřízený u Komerční banky číslo účtu
10322601/0100
IV. Splatnost smlouvy
Paní Kubinová se zavazuje, že finanční zápůjčku ve výši 60000,- Kč vrátí Zápůjčiteli ve
splátkách a to vždy k poslednímu dni v měsíci ve výši minimálně 2000,- Kč a to tak, že
první splátka bude splatná k 30.6.2017. Celá výše Zápůjčky bude splacena nejpozději do
30.9.2018. Splátky budou předány v hotovosti na Obecním úřadě a vždy bude vystaven
doklad o předání a převzetí hotovosti.
Nebude -li tato finanční Zápůjčka vrácena včas, nebo nebudeli požádáno o prodloužení lhůty
splatnosti 30 dnů před vypršením splatnosti, bude učtováno penále ve výši 0,1 % denně z
půjčené částky.
V. Ručení za finanční Zápůjčku
Paní Kubinová ruci za Zapůjčku veškerým svým zbožím v pronajatých prostorách, na které
může být uvalena exekuce, nebudeli finanční půjčka zaplacena celá do 30 dnů ode dne
3.doručené výzvy pro zaplacení.
Tato smlouva o Zápůjčce byla schválena zastupitelstvem obce Kohoutov dne 7.3.2017 pod
číslem usnesení 3/29/2017.
V Kohoutově
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