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

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

RADA OBCE ZDIBY

USNESENÍ
Rady obce Zdiby
Číslo 306/52/2021
ze dne 26.11.2021

k žádosti o poskytnutí návratné finanční výpomoci
- zápůjčky
Rada obce Zdiby

I.

Bere na vědomí
informaci o přijetí žádosti o poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 40.000,
-Kč ze dne 5.10.2021, podané žadateli
oba trvale bytem
(dále jen „Žadatelé“), která je Přílohou
č. 1 tohoto usnesení, a to jako bezúročnou zápůjčku peněz, vrácení do 31.8.2022, za
účelem vybudování kanalizační přípojky;

II.

Schvaluje
poskytnutí návratné finanční výpomoci dle bodu I. tohoto usnesení dle předložené
žádosti a za podmínek smlouvy o zápůjčce ve znění uvedením jako Příloha č. 2
tohoto usnesení;

III. Rozhoduje
o poskytnutí finanční zápůjčky výši 40.000, -Kč Žadatelům dle bodu I. a II. tohoto
usnesení.

IV. Ukládá
starostce obce realizovat další právní úkony spojené s poskytnutím finanční
zápůjčky dle tohoto usnesení, zejména podepsat příslušnou smlouvu o zápůjčce.

JUDr. Eva Slavíková v. r.
starostka obce Zdiby
Mgr. Beata Sabolová v. r.
1. místostarostka obce Zdiby
Předkladatel: JUDr. Eva Slavíková, starostka obce
Provede:

JUDr. Eva Slavíková, starostka obce

Přílohy:
Příloha č. 1 - Žádost o poskytnutí návratné finanční výpomoci ze dne 5.10.2021 pod
č.j.:3601/2021/ZD
Příloha č. 2 - Smlouva o zápůjčce

DŮVODOVÁ ZPRÁVA
k návrhu usnesení Rady Obce Zdiby č. 306/52/2021
Základní údaje o žadatelích a žádosti:
Žadatelé:
Datum narození:
Doručovací adresa:
Trvalý pobyt:
Žádaná výše návratné finanční výpomoci:
V Kč bez DPH:
40.000,-Kč
Jedná se o bezúročnou zápůjčku peněz, vrácení do 31.8.2022
Zajištěno financování
v rozpočtu obce:

ano – paragraf 6409

Žadatelé předložili dne 5.10.2021 obci žádost, která byla zaevidována pod č.j.: 3601/2021/ZD
Žadatelé nemají u obce evidovány žádné splatné závazky.
Žadatelé ve své žádosti uvedli:
„

Závěrem: je doporučováno poskytnutí zápůjčky s ohledem na zájem obce o připojení na
kanalizaci v maximální míře a na aktuální sociální situaci žadatelů. Je konstatováno, že poskytnutí
návratné finanční výpomoci se neřídí Pravidly na poskytování dotací a finančních darů z rozpočtu
obce, přijatými usnesením Rady obce Zdiby č. 17/3/2019 ze dne 18. 1. 2019 (dále jen „Pravidla“).
Žádost tudíž nebyla předložena finančnímu výboru k projednání.
Žádost žadatelů o finanční dar bude posuzována následovně:
•

Žádost bude posuzována pouze Radou obce Zdiby a nebude dále předložena
k rozhodnutí zastupitelstvu obce, neboť dle ustanovení § 85 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní z/řízení), ve znění pozdějších předpisů, poskytnutí návratné finanční výpomoci
nespadá mezi pravomoci vyhrazené zastupitelstvu obce.

SMLOUVA O ZÁPŮJČCE PENĚZ
uzavřená v souladu s § 2390 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen
„občanský zákoník“) mezi smluvními stranami:
Obec Zdiby
se sídlem:
Průběžná 11, 250 66 Zdiby
IČO:
00241032
č. účtu:
2623201/0100
Zastoupena:
JUDr. Eva Slavíková, starostka
(„Obec“ nebo „zápůjčitel“)
a

(„vydlužitelé“)

PREAMBULE
Vzhledem k tomu, že:
(i)

(ii)

(iii)

(iv)

Obec vybudovala kanalizaci v rámci stavby „Splašková kanalizace v obci Zdiby (SO
105 Zlatý kopec 2, SO 106 Napojení Brnek, SO 110 ČS3 Brnky, SO 112 kanalizace J.
Kámena, PS 101 ČS 3 Brnky)“ – etapa 2 („kanalizace“);
na kanalizaci byl vydán kolaudační souhlas Odborem životního prostředí –
vodoprávním úřadem Městského úřadu Brandýs nad Labem – Stará Boleslav pod
č. j. MÚBNLSB-OŽP92215/2020-PROMI dne 21. 9. 2020, sp. zn. OŽP – 18529/2020PROMI (pozn. jedná se o etapu 2);
vydlužitelé vlastní nemovitost –
, na kterém stojí
objekt rodinné rekreace dosud nezapsaný v katastru nemovitostí, č. ev.
a jako
vlastníci tohoto objektu mají povinnost připojit se na kanalizaci, tj. vybudovat
kanalizační přípojku a uzavřít smlouvu o odvádění odpadních vod se správcem
kanalizace, s tím, že nestihnou-li tak učinit nejpozději do 31.12.2021, budou mít
povinnost, kromě nákladů na připojení, uhradit obci poplatek za zhodnocení
stavebního pozemku v souladu s Obecně závaznou vyhláškou Obce Zdiby č. 2/2020
ve znění Obecně závazné vyhlášky obce Zdiby č. 5/2020, 1/2021 a 3/2021; a
vydlužitelé jsou senioři, b
,
jak je to popsáno v jeho Žádosti o návratnou finanční výpomoc ze dne 5.10.2021,
č.j. :3601/2021/ZD, která je uvedena jako PŘÍLOHA 1 – ŽÁDOST této smlouvy;

dohodly se smluvní strany na následujícím:

1.

PŘEDMĚT SMLOUVY

1.1. Zapůjčitel se tímto zavazuje zapůjčit vydlužitelům částku ve výši 40.000, -Kč,
(„zápůjčka"); a vydlužitelé se zavazují zápůjčku využít výhradně k účelu dle Preambule,
bod (iii) této smlouvy („účel smlouvy“) a vrátit ji za podmínek v této smlouvě uvedených.
1.2. Zapůjčitel se zavazuje převést zápůjčku na účet vydlužitelů č.
do 5 pracovních dnů od podpisu této smlouvy.

, a to

1.3. Vydlužitelé se zavazují rukou společnou a nerozdílnou vrátit zápůjčku nejpozději do
31.8.2022 a to na účet zapůjčitele č. 2623201/0100, variabilní symbol č.: 00241032, do
popisu platby uvést: Zápůjčka.
2.

ÚROKY A SANKCE

2.1. Zápůjčka se sjednává bezúročně.
2.2. V případě, že vydlužitelé nepoužijí zápůjčku v souladu s účelem smlouvy a podmínkami
dle Preambule bod (iii), zavazují se uhradit Obci Zdiby smluvní pokutu ve výši zápůjčky.
Smluvní pokuta je splatná do 15 kalendářních dnů ode dne, kdy doručení výzvy k úhradě
smluvní pokuty vydlužitelům.
2.3. V případě prodlení s jakoukoliv platbou dle této smlouvy jsou vydlužitelé povinni na
výzvu zápůjčitele zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,02% dlužné částky za každý den
prodlení.
3.

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

3.1. Tato smlouva byla schválena usnesením Rady obce Zdiby č. 306/52/2021 ze dne
26.11.2021.
3.2. Vydlužitelé nejsou oprávněni postoupit či jinak převést třetí straně bez předchozího
písemného souhlasu zápůjčitele žádnou pohledávku z této smlouvy.
3.3. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemně, po vzájemné dohodě smluvních stran.
3.4. Každá ze smluvních stran uzavřením této smlouvy uděluje výslovný a bezpodmínečný
souhlas se zveřejněním této smlouvy (např. na úřední desce nebo webových stránkách
obce Zdiby) a se zpřístupněním skutečností uvedených v této smlouvě bez stanovení
jakýchkoliv dalších podmínek a souhlasí s poskytnutím informací o této smlouvě a jejím
obsahu dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů; to vše za dodržení právní úpravy osobních údajů (tj. případné
zveřejnění vyžadované právními předpisy bude provedeno po příslušné anonymizaci, jen
s jménem - bez dalších osobních údajů).
3.5. Všechna oznámení či výzvy dle této smlouvy budou doručována na adresu sídle, resp.
trvalého pobytu smluvních stran uvedené v záhlaví této smlouvy. Smluvní strany si
ujednaly, že jakákoli písemná komunikace podle této smlouvy je platně vykonána: -(ii)
doručením poštou (nebo nepřevzetím zásilky určené k doručení adresátovy do vlastních
rukou); nebo (iii) doručením datovou schránkou – dle právních předpisů upravujících
toto doručování.
4.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

4.1. Smluvní strany prohlašují, že smlouva byla uzavřena na základě jejich pravé, svobodné
vůle, prosté omylu, že byly s obsahem smlouvy seznámeny, zcela mu porozuměly, bez

výhrad s ním souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.
4.2. Nedílnou součástí této smlouvy je následující příloha:
PŘÍLOHA 1 – ŽÁDOST
4.3. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech.

Ve Zdibech dne _____________________
ZÁPŮJČITEL

___________________________
Obec Zdiby
JUDr. EVA Slavíková, starostka
VYDLUŽITELÉ

__________________________

__________________________

