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SMLOUVA O ZÁPŮJČCE
Smlouva č. DS2022/05998

Královéhradecký kraj

se sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

zástupce: Mgr. Martin Červíček, hejtman Královéhradeckého kraje

IČ: 70889546

DIČ: CZ70889546

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

č. účtu: 27-2031110287/0100

(dále též jako „zapůjčitel“)
a

Jan Šefc

se sídlem:

IČ: 45924058

DIČ: CZ7307043227

bankovní spojení:

č. účtu:

(dále též jako „vydlužitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2390 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, tuto smlouvu o zápůjčce (dále jen „smlouva“)

I.
Předmět smlouvy

1. Zapůjčitel na základě usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje ze dne 31.10.2022 a v souladu s
ustanoveními občanského zákoníku zapůjčuje vydlužiteli částku ve výši 500.000 Kč (slovy: pět set tisíc korun
českých).

2. Účastníci této smlouvy sjednali, že zápůjčka je bezúročná.
3. Zápůjčka bude poskytnuta jednorázově na účet vydlužitele, a to nejpozději do 30 dnů od podpisu této

smlouvy.
4. Vydlužitel se zavazuje poskytnutou zápůjčku vrátit zapůjčiteli nejpozději do 31.12.2024, a to na účet

zapůjčitele.

II.
Účel zápůjčky

1. Zápůjčka se poskytuje na úhradu nákladů spojených s ochranou ovcí proti vlkům.
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III.
Práva a povinnosti smluvních stran

1. V případě, že vydlužitel předmět zápůjčky použije v rozporu s účelem specifikovaným v této smlouvě, je
vydlužitel povinen poskytnuté peněžní prostředky zapůjčiteli vrátit, a to do 30 dnů ode dne, kdy bude
zapůjčitelem o jejich vrácení písemně požádán.

2. Pro případ prodlení s úhradou dlužné částky se vydlužitel zavazuje platit zapůjčiteli od prvního dne prodlení
smluvní pokutu ve výši 0,1 % denně z dlužné částky.

IV.
Závěrečná ustanovení

1. Vydlužitel bere výslovně na vědomí, že zapůjčitel má podle ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) zákona
o registru smluv charakter subjektu, s nímž uzavřené soukromoprávní smlouvy, jakož i smlouvy
o poskytnutí dotace nebo návratné finanční pomoci podléhají povinnému uveřejnění postupem
a za podmínek podle zákona o registru smluv.

2. Vydlužitel je srozuměn a výslovně a bezvýhradně souhlasí s tím, že úplné znění této dohody včetně všech
příloh bude uveřejněno v registru smluv, postupem a za podmínek podle zákona o registru smluv.

3. Tato smlouva je sepsána ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři jsou určeny pro zapůjčitele a jedno pro
vydlužitele.

4. Smluvní strany prohlašují, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, podle jejich svobodné
a vážné vůle a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

Doložka podle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů
O uzavření této smlouvy o zápůjčce rozhodlo Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na schůzi konané dne
31.10.2022 usnesením č. ZK/15/1056/2022.

V

....

hejtman Královéhradeckého kraje


