Obec Zdiby
Zdiby – Veltěž, Průběžná 11, PSČ 250 66

e-mail: podatelna@obeczdiby.cz , identifikátor datové schránky: vt2b6m8

ZASTUPITELSTVO OBCE ZDIBY

USNESENÍ

Zastupitelstva obce Zdiby
Číslo 100/9/2020
ze dne 24.9. 2020

poskytnutí bezúročné zápůjčky společnosti Obec Zdiby – reality s.r.o.
Zastupitelstvo obce Zdiby tímto

I.

Souhlasí
s poskytnutím bezúročné zápůjčky Obec Zdiby – reality s.r.o., IČO: 27175553, na
pokrytí nákladů vedení účetnictví, pojištění a další drobné náklady;

II. Rozhoduje o
uzavření smlouvy o zápůjčce mezi: Obec Zdiby, se sídlem Průběžná 11, 250 66 Zdiby
IČO: 00241032, jakožto zapůjčitelem, a společností Obec Zdiby - reality s.r.o., se
sídlem Průběžná 11, 250 66 Zdiby, IČO: 27175553, jako vypůjčitelem, o poskytnutí
bezúročné zápůjčky ve výši 50.000,- Kč za účelem úhrady nákladů na vedení
účetnictví společnosti a pojištění vzniklých od roku 2019 do současnosti a dalších
případných drobných nákladů, které budou vznikat v budoucnu, s tím, že nebude-li
zápůjčka vrácena do 5 let od uzavření smlouvy, obec určí, zda bude prodloužena
doba splatnosti nebo zda bude stanoven jiný postup (např. formou příplatku do
základního kapitálu či příplatku mimo základní kapitál, formou likvidace
společnosti nebo jinak);

III. Ukládá
starostce obce
1) uzavřít Smlouvu o zápůjčce dle bodu II. tohoto usnesení.
JUDr. Eva Slavíková v. r.
starostka obce Zdiby
Mgr. Beata Sabolová v. r.
1. místostarostka obce Zdiby
Předkladatel:
Provede:
Na vědomí:

Přílohy:

Mgr. Beata Sabolová, 1. místostarostka
starostka
Obecní úřad, správce rozpočtu
Příloha č. 1 – Smlouva o zápůjčce

DŮVODOVÁ ZPRÁVA
k návrhu usnesení Zastupitelstva obce Zdiby č. 100/9/2020
Obec Zdiby – reality s.r.o. jako společnost založená obci, jejíž jediným vlastníkem je obec,
momentálně nevykonává žádnou činnost a nemá tudíž žádný příjem. Přesto, je povinna
vést účetnictví, vykazovat správci daně příslušné výkazy, zpracovávat účetní závěrku,
výroční zprávu atd. Na základě smlouvy uzavřené dne 30.4.2015 ve znění dodatku č. 1 ze
dne 28.5.2015 mělo s.r.o. povinnost platit pojištění. Platnost pojistné smlouvy byla
ukončena v srpnu 2020.
Náklady nyní schvalované zastupitelstvem se týkají vedení účetnictví a nákladů na
pojištění od r. 2019 do současnosti rezervou na náklady na vedení účetnictví a další
případné náklady, které můžou vzniknout v budoucnu.
Příloha č. 1 – faktura účetnictví
Příloha č. 2 – ukončení pojištění – doplatek

SMLOUVA O ZÁPŮJČCE
uzavřená v souladu s § 2390 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku („občanský
zákoník“) mezi smluvními stranami:
Obec Zdiby
IČO:
sídlem:
zastoupená:
kontaktní e-mail:
ID datové schránky:

00241032
Průběžná 11, 250 06 Zdiby
JUDr. EVA SLAVÍKOVÁ, starostka
vt2b6m8
(dále jen „Zápůjčitel")

a
Obec Zdiby – reality s.r.o.
IČO:
27175553
sídlem:
Zdiby - Veltěž, Průběžná 11, PSČ 250 66
zastoupená:
Mgr. BEATA SABOLOVÁ, jednatelka
kontaktní e-mail:
ID datové schránky:
b7iqxam
zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C 102042
(dále jen „Vydlužitel“)
1.

PŘEDMĚT SMLOUVY

1.1. Zapůjčitel se tímto zavazuje zapůjčit Vydlužiteli částku ve výši 50.000, -Kč („zápůjčka");
a vydlužitel se zavazuje zápůjčku vrátit za podmínek uvedených v této smlouvě. Zápůjčka
je určená výlučně na úhradu nákladů na vedení účetnictví Zápůjčitele a na úhradu
pojistného Zápůjčitele.
1.2. Zapůjčitel se zavazuje převést zápůjčku na účet Vydlužitele č.
do 5 pracovních dnů od podpisu této smlouvy.

, a to

1.3. Vydlužitel se zavazuje vrátit zápůjčku po vytvoření dostatečné finanční rezervy na účtu,
a to na účet předem oznámeným Zapůjčitelem. Nevrátí-li Vydlužitel zápůjčku nejpozději
do 5 let od uzavření této smlouvy, určí Zapůjčitel, zda bude prodloužena doba splatnosti
nebo zda bude stanoven jiný postup (např. formou příplatku do základního kapitálu či
příplatku mimo základní kapitál, formou likvidace společnosti nebo jinak).
2.

ÚROKY

2.1. Zápůjčka se sjednává jako bezúročná.
3.

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

3.1. Oznámení či výzvy dle této smlouvy budou přednostně doručována e-mailem nebo
datovou zprávou na doručovací adresy smluvních stran uvedené v záhlaví této smlouvy.
Smluvní strany si ujednaly, že jakákoli písemná komunikace podle této smlouvy je platně
vykonána: (i) osobním převzetím nebo odmítnutím převzetí při osobním doručování; (ii)
doručením poštou nebo nepřevzetím zásilky určené k doručení adresátovy do vlastních

rukou; anebo (iii) doručením datovou schránkou – dle právních předpisů upravujících
toto doručování.
3.2. Tato smlouva nahrazuje všechny předchozí dohody a ujednání, ústní i písemné, mezi
smluvními stranami týkající se předmětu této smlouvy.
3.3. Tato smlouva může být rušena, měněna a doplňována pouze písemnou formou.
3.4. Obec Zdiby prohlašuje, že v souladu s ustanovením § 85 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, ve znění pozdějších předpisů, bylo poskytnutí zápůjčky projednáno a schváleno
usnesením zastupitelstva obce Zdiby č. 100/9/2020 ze dne 24.9.2020.
4.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

4.1. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí,
že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a
nebyla uzavřena v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což smluvní
strany stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
4.2. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních, z nichž po jednom obdrží každá smluvní
strana.
Ve Zdibech dne _____________
ZÁPŮJČITEL:
Obec Zdiby
___________________________
JUDr. Eva Slavíková, starostka
VYDLUŽITEL:
Obec Zdiby – reality s.r.o.
____________________________
Mgr. Beata Sabolová, jednatelka

