Třída T. G. Masaryka 80, 552 03 Česká Skalice
www.ceskaskalice.cz

Dodatek č. 3
ke Smlouvě o zápůjčce
(dále jen „smlouva“)
Uzavřené dle ustanovení § 2390 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „OZ“),
mezi níže uvedenými stranami:
I.
Smluvní strany
1. Zapůjčitel
město Česká Skalice
třída T. G. Masaryka 80, 552 03, Česká Skalice
IČ: 00272591
DIČ: CZ 00272591
zastoupen: Bc. Martinem Staňkem DiS., starostou
dále jen „zapůjčitel“
2. Vydlužitel
Folklorní soubor BARUNKA z.s. Česká Skalice
Zelená 240, 552 03, Česká Skalice
IČ: 27041735
zastoupen: Martinou Pavlasovou, předsedkyní
dále jen „vydlužitel“
společně také „strany“
Tímto dodatkem se nahrazuje ustanovení článku II. a článku V. uzavřené smlouvy následovně:
II.
Předmět smlouvy
1. Předmětem této smlouvy je závazek zapůjčitele přenechat vydlužiteli peněžitou částku ve výši
600. 000,- Kč, slovy šest set tisíc korun českých, za podmínek uvedených v této smlouvě a závazek
vydlužitele poskytnutou zápůjčku do data splatnosti vrátit a zaplatit zapůjčiteli úrok.
2. Vydlužitel prohlašuje, že zapůjčená peněžní částka bude využita výhradně za účelem finančního
zabezpečení akcí, zahrnutých do projektů „AKTIVNÍ SENIOR POLSKO-ČESKÉHO POHRANIČÍ“ a
„PŘESHRANIČNÍ MEZIGENERAČNÍ INTEGRACE“.
V.
Splatnost a smluvní pokuta
1. Vydlužitel se zavazuje touto smlouvou o zápůjčce vrátit zapůjčiteli celou peněžní částku ve výši
600.000,- Kč spolu s dohodnutým úrokem nejpozději do 31. 12. 2022, a to bezhotovostním
převodem na účet zapůjčitele, a to na č.ú.: 9005-2420551/0100. Vydlužitel může splácet
zápůjčku i postupně před datem 31.12.2022, vždy však v částkách 100.000,-- Kč nebo jejích
násobcích.
2. Nesplní-li vydlužitel svou povinnost řádně a včas vrátit zapůjčiteli poskytnutou zápůjčku je
povinen zaplatit zapůjčiteli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý započatý kalendářní měsíc
prodlení.
3. Smluvní pokuta je splatná do 10 dnů od uplatnění smluvní pokuty ze strany zapůjčitele.
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Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních s tím, že každá ze smluvních stran obdrží po
dvou vyhotoveních.
Za náležitosti této smlouvy odpovídá její zpracovatel Ing. Jiří Fišer, vedoucí finančního odboru
MěÚ Česká Skalice. Zpracovatel dále odpovídá za to, že znění smlouvy předkládané k podpisu plně
odpovídá textu schválenému ZM vyjma částí, které byly označeny zástupnými znaky.
Uzavření tohoto dodatku bylo projednáno na 17. schůzi Zastupitelstva Města Česká Skalice dne
17. 9. 2018 a schváleno usnesením č. 27/I/xx/IX/2018.
Bezpečnostní identifikátor: _________________________

V České Skalici dne:

………………………..….………………………
vydlužitel
Martina Pavlasová
předsedkyně spolku

V České Skalici dne:

………………….……………………….…………..
zapůjčitel
Bc. Martin Staněk, DiS.
starosta

