
SMLOUVA O PŮJČCE
č. MMPr-SML/0315/2013

Smluvní strany:

Teplo Přerov a. s.
sídlo: Přerov, Přerov I – Město, Blahoslavova 1499/7, PSČ 750 02
jednající předsedou představenstva Mgr. Josefem Kulíškem a členem představenstva Ing. Tomášem 
Dostalem
IČ: 25391453
DIČ: CZ25391453
Bankovní spojení: ČSOB a. s.
č. ú.:  153172938/0300
(dále jen věřitel)

a

Statutární město Přerov
sídlo: Přerov I – Město, Bratrská 709/34, PSČ 750 11
jednající primátorem Ing. Jiřím Lajtochem
IČ: 00301825
DIČ: CZ00301825
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., Praha
č. ú.: 1884482379/0800 
(dále jen dlužník)

uzavírají ve smyslu § 657 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění 
pozdějších předpisů,

tuto „Smlouvu o půjčce“:

Článek I
Předmět smlouvy 

Na základě vzájemných jednání se věřitel a dlužník dohodli na poskytnutí bezúročné půjčky              
ve výši 22.000.000 Kč.

Článek II
Výše a splácení půjčky

1) Věřitel na základě této smlouvy půjčuje dlužníkovi částku ve výši 22.000.000 Kč (slovy: 
dvacetdvamiliónů korun českých). Tuto částku ve výši 22.000.000 Kč je věřitel povinen 
dlužníkovi předat do 31.07.2013, a to jednorázovým bezhotovostním převodem na bankovní účet 
dlužníka uvedený v záhlaví této smlouvy.

2) Dlužník se zavazuje poskytnutou půjčku vrátit věřiteli nejpozději do 31.01.2018, a to 
v pravidelných ročních splátkách po 3.000.000 Kč (slovy: třimiliony korun českých), splatných 
vždy k 31.01. příslušného kalendářního roku, přičemž první splátka bude realizována ke dni 
31.01.2014, poslední splátka bude ve výši zůstatku nesplacené půjčky.

3) Smluvní strany se dohodly, že dlužník je oprávněn v průběhu účinnosti této smlouvy kdykoliv 
uhradit tzv. mimořádnou splátku půjčky v jakékoliv výši dle jeho finančních možností. V případě 
mimořádné splátky půjčky je dlužník povinen předem písemně informovat věřitele o takové 
splátce tak, aby mimořádná splátka půjčky byla identifikovatelná od splátky půjčky pravidelné 
dle odst. 2 tohoto článku smlouvy. V případě mimořádných splátek půjčky se o finanční 
prostředky odpovídající těmto splátkám snižuje celkový dluh.   



4) Půjčka je splatná bezhotovostním převodem na bankovní účet věřitele uvedený v záhlaví této 
smlouvy, pokud nebude písemně dohodnuto jinak, přičemž za den uhrazené splátky se považuje 
den připsání finančních prostředků na účet věřitele. 

Článek III
Účel půjčky 

Peněžní prostředky budou dlužníkovi poskytnuty za účelem zateplování objektů školských zařízení
ve vlastnictví dlužníka. 

Článek IV
Zajištění

Půjčka je poskytnuta bez zajištění.

Článek V
Smluvní pokuty

Strany nesjednávají nárok na smluvní pokutu pro případ porušení některé z povinností této smlouvy 
o půjčce.

Článek VI
Ustanovení společná a závěrečná

1) Věřitel není oprávněn tuto smlouvu vypovědět. 
2) Závazkový vztah dle této smlouvy o půjčce se řídí právem České republiky. Práva a povinnosti 

touto smlouvou výslovně neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 
3) Tato smlouva o půjčce je podepsána ve dvou (2) stejnopisech s platností originálu, z nichž věřitel 

i dlužník obdrží po jednom (1) vyhotovení.
4) Tuto smlouvu o půjčce lze měnit a doplňovat pouze na základě písemného dodatku.
5) Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti poskytnutím 

půjčky dlužníkovi, tj. připsáním celé výše půjčky na bankovní účet dlužníka.  
6) Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu o půjčce nepodepisují v tísni za nápadně nevýhodných 

podmínek a že písemné vyhotovení smlouvy se shoduje s jejich skutečnou vůlí, což stvrzují 
svými podpisy. Smlouvu o půjčce podepisují svobodně, souhlasně a nerozdílně.

7) Uzavření smlouvy o půjčce schválilo představenstvo společnosti Teplo Přerov, a. s., na svém 
jednání dne 09.04.2013.

8) Uzavření smlouvy o půjčce schválilo Zastupitelstvo města Přerova na svém ………... zasedání 
dne ………………..2013 usnesením č. …………………..2013.

V Přerově dne…………..                                                  V Přerově dne …………..

za Teplo Přerov a. s.                                                          za Statutární město Přerov 

…………………………………                                      ……………………………………
                                                                                                           Ing. Jiří Lajtoch


