
Smlouva o zápůjčce - splátky 
(§ 2390 občanského zákoníku) 

 
 

1/ Město Nová Role 
Sídlo: Městský úřad Nová Role 
IČO: 00254819 
DIČ: CZ00254819  
Zastoupené: Jitka Pokorná - starostka  
Tel: 353 176 311 
E-mail: mesto@novarole.cz 
Číslo účtu: 262359697/0300 
Bankovní spojení: ČSOB a. s. 
/dále jen poskytovatel/  
 (dále zapůjčitel) 

a 

2/ Fotbalový klub Nová Role  
IČO: 26588960 
sídlo: Chodovská - sportovní areál P. O. BOX 39, 362 25 Nová Role 
zastoupena: Jiří Hájek, Luční 60, 362 25 Nová Role 
Kontaktní osoba: dtto  
tel: 725 120 674 
E-mail: strejdahajek63@seznam.cz 
Číslo účtu: 177646165/0300 
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.  
/dále jen příjemce dotace/  
 (dále vydlužitel) 

 
 
uzavřeli dnešního dne podle § 2390 a násl. občanského zákoníku tuto 
 
 

smlouvu o zápůjčce 
 

I. 
 

Zapůjčitel zapůjčuje vydlužiteli částku =100 000,-- Kč bezúročně s dobou splatnosti 50 měsíců.  
 
 

II. 
Zápůjčitel podpisem této smlouvy potvrzuje poskytnutí zápůjčky bezhotovostním převodem na bankovní 
účet vydlužitele do 10 dnů od podpisu této smlouvy.    
 

III. 
 

Vydlužitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že po připsání částky =100 000,--Kč na svůj bankovní účet  
se zavazuje, tuto částku vrátit zapůjčiteli převodem na účet formou pravidelných měsíčních splátek ve výši 



=2 000,-- Kč, počínaje měsícem říjnem 2016, vždy do 20. dne daného měsíce až do úplného zaplacení, 
nejpozději do 20. 12. 2020.  
 
 

IV. 
 

Pokud je vydlužitel v prodlení s vrácením více než dvou splátek nebo jedné splátky po dobu delší než tři 
měsíce, splátkový kalendář podle bodu II se stává neplatný a vydlužitel se zavazuje splatit najednou celou 
zbývající dlužnou částku včetně příslušenství a to do 90 dnů ode dne, kdy prodlení nastalo. 
 
 
 
 

V. 
 

Ta to smlouva byla schválena usnesením Zastupitelstva města Nová Role č. 17/05-2) dne 7. 9. 2016.  
 
 

VI. 
 

Práva a povinnosti touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 
zákoníku o zápůjčce. 
 
Veškeré změny a doplňky jednotlivých ustanovení této smlouvy mohou být provedeny pouze formou 
písemného dodatku podepsaného oběma účastníky. 
 
Účastníci prohlašují, že tuto smlouvu uzavřeli na základě své pravé a svobodné vůle, že při jejím uzavírání 
nejednali v tísni či za nevýhodných podmínek, smlouvu si řádně přečetli a s jejím obsahem plně souhlasí, 
což stvrzují svými vlastnoručními podpisy. 
 
Dáno ve dvou vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno 
vyhotovení. 
 
 
 
V Nové Roli dne 12. 9. 2016. 
 
 
 
 
....................................................                              ....................................................... 
           zapůjčitel                                                  vydlužitel                                             
 
 


