
Příloha č. 3

Statutární město Přerov
se sídlem Bratrská 709/34, Přerov I – Město, 750 11 Přerov
IČ: 00301825
DIČ: CZ00301825
zastoupené primátorem Mgr. Vladimírem Puchalským
(dále jen „věřitel“)

a

Mgr. Z. V.
nar. ………………..
bytem ………………………
(dále jen „dlužník“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku následující

DOHODU O SPLÁTKÁCH POHLEDÁVKY:

Článek I

(1) Dne 18.7.2014 byla mezi věřitelem a dlužníkem uzavřena Smlouva o bezúročné 
zápůjčce ze Sociálního fondu zaměstnanců statutárního města Přerova na bytové 
účely v celkové výši 100.000,- Kč. 

(2) Smluvní strany souhlasně prohlašují, že ke dni účinnosti této dohody činí nesplacený 
zůstatek této zápůjčky, který je dlužník povinen uhradit věřiteli, částku 62.600,- Kč
(slovy šedesátdvatisícšestsetkorunčeských).

(3) Ke dni účinnosti této dohody uznal dlužník dluh uvedený odst. 2 tohoto článku
dohody co do důvodu i výše. Uznání dluhu dlužníkem je přílohou č. 1 této dohody. 

(4) Ke dni účinnosti této dohody byl vysloven souhlas ručitele paní M. J. nar…….., bytem 
…………………….. s uznáním dluhu dlužníkem podle § 2025 odst. 2 zákona č. 89/2012 
Sb., občanského zákoníku (dále „občanský zákoník“) a s uzavřením této dohody o 
splátkách pohledávky podle § 1907 občanského zákoníku. Souhlas ručitele dle 
předchozí věty je přílohou č. 2 této dohody. 
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Článek II

(1) Smluvní strany se dohodly, že dlužník uhradí pohledávku uvedenou v čl. I odst. 2 této 
dohody v pravidelných měsíčních splátkách podle splátkového kalendáře uvedeného 
v odst. 2 tohoto článku dohody, a to způsobem uvedeným v odst. 3 tohoto článku 
dohody.

(2) Smluvní strany se dohodly na následujícím splátkovém kalendáři: 

1. splátka - částka 1.700,- Kč do 15.06.2016,
2. splátka - částka 1.700,- Kč do 15.07.2016,
3. splátka - částka 1.700,- Kč do 15.08.2016,
4. splátka - částka 1.700,- Kč do 15.09.2016,
5. splátka - částka 1.700,- Kč do 15.10.2016,
6. splátka – částka 1.700- Kč do 15.11.2016,
7. splátka – částka 1.700,- Kč do 15.12.2016,
8. splátka – částka 1.700,- Kč do 15.01.2017,
9. splátka – částka 1.700,- Kč do 15.02.2017,
10. splátka – částka 1.700,- Kč do 15.03.2017,
11. splátka – částka 1.700,- Kč do 15.04.2017,
12. splátka – částka 1.700,- Kč do 15.05.2017,
13. splátka – částka 1.700,- Kč do 15.06.2017,
14. splátka – částka 1.700,- Kč do 15.07.2017,
15. splátka – částka 1.700,- Kč do 15.08.2017,
16. splátka – částka 1.700,- Kč do 15.09.2017,
17. splátka – částka 1.700,- Kč do 15.10.2017,
18. splátka – částka 1.700,- Kč do 15.11.2017,
19. splátka – částka 1.700,- Kč do 15.12.2017,
20. splátka – částka 1.700,- Kč do 15.01.2018,
21. splátka – částka 1.700,- Kč do 15.02.2018,
22. splátka – částka 1.700,- Kč do 15.03.2018,
23. splátka – částka 1.700,- Kč do 15.04.2018,
24. splátka – částka 1.700,- Kč do 15.05.2018,
25. splátka – částka 1.700,- Kč do 15.06.2018,
26. splátka – částka 1.700,- Kč do 15.07.2018,
27. splátka – částka 1.700,- Kč do 15.08.2018,
28. splátka – částka 1.700,- Kč do 15.09.2018,
29. splátka – částka 1.700,- Kč do 15.10.2018,
30. splátka – částka 1.700,- Kč do 15.11.2018,
31. splátka – částka 1.700,- Kč do 15.12.2018,
32. splátka – částka 1.700,- Kč do 15.01.2019,
33. splátka – částka 1.700,- Kč do 15.02.2019,
34. splátka – částka 1.700,- Kč do 15.03.2019,
35. splátka – částka 1.700,- Kč do 15.04.2019,
36. splátka – částka 1.700,- Kč do 15.05.2019,
37. splátka – částka 1.400,- Kč do 15.06.2019. 
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(3) Smluvní strany se dohodly, že měsíční splátky budou hrazeny dlužníkem ve lhůtách 

splatnosti dle odst. 2 tohoto článku bezhotovostně na účet statutárního města 
Přerova vedený u České spořitelny, a.s., pobočky Přerov, č.ú.: 107-1882930369/0800, 
variabilní symbol 412.

Článek III

Smluvní strany se dohodly, že pokud dlužník nesplní některou splátku, tj. neuhradí ji 
ve výši a termínu splatnosti tak, jak je uvedeno v čl. II této dohody, má věřitel právo 
na vyrovnání celé pohledávky podle § 1931 občanského zákoníku. 

Článek IV

(1) Tato dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu dohody oběma smluvními 
stranami.

(2) Na vztahy touto dohodou neupravené se vztahují ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník.

(3) Smluvní strany se dohodly, že jakékoliv změny této dohody jsou možné pouze 
písemnou formou na základě dohody smluvních stran.

(4) Smluvní strany výslovně prohlašují, že si tuto dohodu přečetly, že byla uzavřena po 
vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, dobrovolně, určitě, 
vážně, srozumitelně a nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.

(5) Dohoda je vyhotovena ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž 1 stejnopis 
obdrží věřitel a 1 stejnopis dlužník.

Článek V
Doložka obce

Touto doložkou se osvědčuje, že byla splněna podmínka platnosti tohoto právního 
úkonu jeho schválením Zastupitelstvem města Přerova na jeho xx. zasedání konaném
dne xxxxx, usnesením č. xx/xx/x/2016. 

    

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

…….……...............................................                        ……………...............................................
           Mgr. Vladimír Puchalský                                                   Mgr. Z. V.
                        primátor     
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