Zápis č. 2/2021

Zápis z 22. zasedání zastupitelstva obce Hrusice,
konaného dne 9. března 2021, od 18:30 hodin
v budově obecního úřadu Hrusice č. p. 142
1. Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání zastupitelstva obce Hrusice (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno
v 18:35 hodin starostou obce Petrem Sklenářem (dále jako „předsedající“).
Přítomni prezenčně: Petr Sklenář, Tomáš Staněk (od 18.44 hodin)
Distančně připojeni (aplikace MS Teams): Monika Bayerová, David Čihák, Jan Kopecký,
Ivana Plechatá, Martina Procházková, Milena Šimková, Irena Tesaříková
Předsedající schůze konstatoval, že je přítomno 8 členů zastupitelstva (z celkového počtu
devíti členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích). Tomáš Staněk dorazil 18.44h. Prezenční listina v příloze č. 1.
2. Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající na úvod sdělil, že průběh zastupitelstva je nahráván pro účely zápisu.
Uvedl, že zasedání zastupitelstva je vysíláno online prostřednictvím Microsoft Teams a je
možné se k němu připojit i tímto způsobem.
Konstatoval dále, že zastupitelstvo bylo řádně svoláno podle zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích.
Předsedající jmenoval zapisovatelem Lenku Sirotkovou a navrhl ověřovateli zápisu paní
Irenu Tesaříkovou a pana Davida Čiháka.
Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se zastupitelům a přítomným
občanům. Žádný dotaz nebyl vznesen.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hrusice určuje ověřovateli zápisu Irenu Tesaříkovou a Davida
Čiháka.
Výsledek hlasování pro ověřovatele zápisu: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 21/03/01 bylo schváleno.
3. Schválení programu zastupitelstva
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou
členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. Program
navrhl doplnit o dva body. Bod 14 – Složení výběrové komise pro hodnocení VŘ PD
vodovod a bod 15 – Přijetí dotace ze strany Středočeského kraje – včasná příprava
projektů.
Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se zastupitelům a přítomným
občanům. Žádný dotaz nebyl vznesen.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hrusice schvaluje následující program zasedání:
1) Přivítání, kontrola účasti
2) Volba ověřovatelů zápisu a jmenování zapisovatele
3) Schválení programu jednání zastupitelstva obce
4) Informace z obce
5) Informace o rozhodnutí správního řízení s obcí Hrusice ze strany Středočeského
kraje a odvolání se proti tomuto rozhodnutí
6) Žádost TJ Sokol Hrusice o spolufinancování výstavby zázemí na fotbalovém hřišti
7) Rozpočtové opatření, změna rozpočtu č. 1/2021
8) Prodej stavebního pozemku 134/2 a nemovitosti bez č. p./č. ev. stojící na onom
pozemku
9) Souhlas se zápisem do kroniky obce Hrusice
10) Odměna kronikáři
11) Souhlas s vykonáváním práce zastupitele pro obec Hrusice
12) Žádost o poskytnutí finančního příspěvku společnosti TŘI, o.p.s. (Hospic Dobrého
pastýře, Čerčany)
13) Prodloužení smlouvy s Městem Mnichovice, pečovatelská služba
14) Složení výběrové komise pro hodnocení VŘ PD vodovod
15) Přijetí dotace ze strany Středočeského kraje – včasná příprava projektů
16) Diskuse
17) Závěr
Výsledek hlasování o programu: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 21/03/02 bylo schváleno.
4. Zprávy z obce
•

Proběhla kontrola (19.2.2021) čerpání dotace na revitalizaci ohradní zdi ze strany
Středočeského kraje, zprávu čekáme, vyjádření na místě – bez závad

•

Audit hospodaření za rok 2020 – Středočeský kraj 30.3.2021

•

V průběhu března se začne realizovat:
a) Instalace prvků protipovodňové ochrany –bezdrátové hlásiče (středa
10.3.2021)
b) Příprava na revitalizaci dětského hřiště

5. Správní řízení s obcí dne 15.1.2021
Dne 15.1.2021 bylo zahájeno správní řízení s obcí Hrusice z důvodu, že v rozporu s § 16
odst. 5 zákona o rozpočtových pravidlech nezveřejnila rozpočtové opatření č. 7
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(schváleno starostou obce dne 31. 12. 2019) na svých internetových stránkách do 30 dnů
ode dne jeho schválení. Schválené rozpočtové opatření se zveřejňuje podle § 11 odst. 4
zákona o rozpočtových pravidlech. Rozpočtové opatření bylo zveřejněno až 3.2.2020.
Obci byla udělena pokuta ve výši 4 000 Kč, proti rozhodnutí se obec odvolala. Zpráva je
zveřejněna na webu obce – zprávy o výsledku hospodaření.
Zastupitelstvo bere informace na vědomí.
6. Žádost TJ Sokol Hrusice o spolufinancování výstavby zázemí na fotbalovém hřišti
TJ Sokol Hrusice plánuje vybudování zázemí pro TJ Sokol Hrusice na fotbalovém hřišti,
které zahrnuje pět kabin pro sportovce, dva sály za celkové náklady 9.979.894 Kč.
TJ Sokol zažádal o poskytnutí dotace vypsanou Národní sportovní agenturou, která by
pokryla náklady ve výši 70 % (7 mil. Kč). TJ Sokol tedy žádá o dofinancování zbytku
nákladů ve výši 2.992.969 Kč.
Předsedající informoval přítomné, že po diskusích vedených se zastupiteli a představiteli
TJ Sokol navrhuje, aby obec poskytla dofinancování:
•

Dotaci ve výši 1.500.000 Kč

•

Bezúročnou zápůjčku na 10 let ve výši 1.492.969 Kč

Dále přítomné informoval o tom, že finance obec uvolní pouze v případě přiznání dotace
ze strany sportovní agentury a že jsou určené jen a pouze na výstavbu zázemí.
Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se zastupitelům a přítomným
občanům.
M. Bayerová-upozornila, že v navrhované smlouvě o zápůjčce v bodě 5.4 zůstala zmínka
o měsíční splátce
předsedající – opravil dle skutečnosti na roční splátku
Návrh usnesení (dotace):
Zastupitelstvo obce Hrusice schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace
z rozpočtu obce Hrusice č. SML-DOT-01/2021 za účelem výstavby nového sportovního
zázemí na fotbalovém hřišti v Hrusicích. Finanční plnění ve výši 1 500 000 Kč. Smlouva
je nedílnou součástí zápisu ze zasedání zastupitelstva obce Hrusice.
Výsledek hlasování: Pro 6 (Čihák, Kopecký, Plechatá, Procházková, Sklenář, Staněk)
Proti 1 (Šimková) Zdržely se 2 (Bayerová, Tesaříková)
Usnesení č. 21/03/03 bylo schváleno.
Návrh usnesení (zápůjčka):
Zastupitelstvo obce Hrusice schvaluje smlouvu o zápůjčce č. SML-ZAP-01/2021 za
účelem výstavby nového sportovního zázemí na fotbalovém hřišti v Hrusicích. Finanční
plnění ve výši 1 492 969 Kč. Smlouva je nedílnou součástí zápisu ze zasedání
zastupitelstva obce Hrusice.
Výsledek hlasování: Pro 8 (Bayerová, Čihák, Kopecký, Plechatá, Procházková, Sklenář,
Staněk, Šimková) Proti 0 Zdržela se 1 (Tesaříková)
Usnesení č. 21/03/04 bylo schváleno.

3

Zápis č. 2/2021

7. Rozpočtové opatření č.1/2021
Předsedající informoval zastupitelstvo, že schválené dofinancování výstavby není
rozpočtově zajištěno. Proto je ještě nutné provést změnu rozpočtu/rozpočtové opatření.
Navrhl tedy přesunout celou částku z finanční rezervy vytvořené na bankovních účtech
obce Hrusice na příslušnou položku.
Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se zastupitelům a přítomným
občanům. Žádný dotaz nebyl vznesen.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hrusice schvaluje změnu rozpočtu, rozpočtové opatření č. 01/2021
a to takto. Z paragrafu 8115 přesouvá prostředky ve výši 2.992.969 Kč na paragraf
3412 položka 6121.
Výsledek hlasování: Pro 7 (Bayerová, Čihák, Kopecký, Plechatá, Procházková, Sklenář,
Staněk) Proti 0 Zdržely se 2 (Šimková, Tesaříková)
Usnesení č. 21/03/05 bylo schváleno.
8. Prodej st. pozemku 134/2 a nemovitosti bez č. p./č. ev. stojící na onom pozemku
Předsedající seznámil přítomné se situací ohledně schválení prodeje z roku 2001, kdy byla
uzavřena smlouva o smlouvě budoucí, která ovšem nebyla naplněna a na kterou se
žadatel odkazuje. Jedná se o budovy obecní stodoly u č. p. 73.
Jelikož budova není dle kolaudačního rozhodnutí určena k bydlení, není tedy možné, aby
v ní kdokoli bydlel. Dále informoval, že se žadatelem se již v minulosti několikrát sešel,
aby vzniklou situaci řešili, ale žadatel všechny návrhy odmítl a trvá na koupi. Předsedající
tedy navrhl toto usnesení:
Zastupitelstvo obec Hrusice nesouhlasí s prodejem pozemku st. parc. č. 134/2 ani
s prodejem stavby stojící na tomto pozemku, vše v k. ú. Hrusice. Zastupitelstvo obce
Hrusice zároveň ukládá starostovi obce, aby budova byla vyklizena, jelikož je povinností
obce Hrusice, jako vlastníka nemovitosti, užívat stavbu v souladu s § 126 zákona
č. 183/2006 Sb., Stavební zákon a to jen k účelu vymezenému zejména v kolaudačním
rozhodnutí, v oznámení o užívání stavby nebo v kolaudačním souhlasu.
Zazněla otázka na žadatele, zda je připraven přijmout nabídku obce na náhradní
ubytování. Žadatel odpověděl, že ano.
Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se zastupitelům a přítomným
občanům.
Rozvinula se široká diskuse mezi zastupiteli a žadatelem, který představoval své záměry.
Na základě diskuse tedy došlo k pozměnění návrhu usnesení a rozdělení do dvou návrhů.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hrusice souhlasí s prodejem st. parc. č. 134/2 a stavbu stojící na
tomto pozemku bez čísla popisného nebo evidenčního, vše v k. ú. Hrusice.
Výsledek hlasování: Pro 0 Proti 8 Zdržela se 1 (Tesaříková)
K usnesení nedošlo.

4

Zápis č. 2/2021

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hrusice v návaznosti na neschválení prodeje zadává starostovi
poptání náhradního bydlení. Zároveň aby na každém s příštích zasedáních informoval
zastupitelstvo o průběhu hledání a vyjednávání o náhradním ubytování. Termín
zajištění náhradního ubytování do 31.12.2021.
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č.21/03/06 bylo schváleno.
9. Schválení zápisu do kroniky a odměna kronikáři
Podle zákona č.132/2006 Sb. Zákona o kronikách obcí musí zastupitelstvo schválit zápis
do kroniky. Předsedající informoval zastupitele o zápisu, který mají všichni zastupitelé
k dispozici.
Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se zastupitelům a občanům. Žádný
dotaz nebyl vznesen.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hrusice v souladu s ustanovením § 3 zákona č. 132/2006 Sb., Zákon
o kronikách obcí, souhlasí se zápisem kronikáře do kroniky obce Hrusice za rok 2020.
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 21/03/07 bylo schváleno.
Předsedající poděkoval kronikáři za vedení kroniky a navrhl, aby zastupitelstvo udělilo
kronikáři odměnu za vedení kroniky 7 tis. Kč, tedy stejnou odměnu jako za rok 2019.
Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se zastupitelům a občanům. Žádný
dotaz nebyl vznesen.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hrusice souhlasí s odměnou kronikáři ve výši 7.000 Kč/rok.
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 21/03/08 bylo schváleno.
10. Žádost o finanční příspěvek – Hospic Dobrého pastýře Čerčany
Společnost Tři, o.p.s., která provozuje Hospic Dobrého Pastýře v Čerčanech, požádala
obec o příspěvek ve výši 25.000 Kč na zajištění svého provozu. Jelikož společnost provádí
velice záslužnou činnost a čtyři obyvatelé obce využili v roce 2020 služby Hospice, navrhl
předsedající, aby zastupitelstvo s příspěvkem udělilo souhlas.
Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se zastupitelům a občanům. Žádný
dotaz nebyl vznesen.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hrusice schvaluje na základě žádosti obecně prospěšné společnosti
TŘI, o.p.s., která provozuje Hospic Dobrého pastýře v Čerčanech, příspěvek na provoz
tohoto zdravotně-sociálního zařízení ve výši 25 000,- Kč.
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 21/03/09 bylo schváleno.
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11. Schválení vykonávání práce pro obec zastupitelem
V rámci plánované revitalizace dětského hřiště v obci bude nutné zajistit zemní práce,
které se nabídl vykonat zastupitel David Čihák. Přesto, že s panem Čihákem obec
neuzavře pracovně-právní vztah, navrhl předsedající, aby zastupitelstvo udělilo souhlas.
Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se zastupitelům a občanům.
David Čihák oznámil, že se nachází ve střetu zájmů a zdrží se hlasování o tomto bodu.
Dále se nikdo nevyjádřil.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hrusice, v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. p) zákona č. 128/2000
Sb., Zákon o obcích, souhlasí, aby zastupitel David Čihák vykonával zemní práce v rámci
akce „Revitalizace dětského hřiště před OÚ“.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdržel se 1 (Čihák)
Usnesení č. 21/03/10 bylo schváleno.
12. Prosloužení smlouvy o poskytování pečovatelské služby
Obec má smlouvu s městem Mnichovice o poskytování pečovatelské služby, která se
každý rok prodlužuje. Služby momentálně využívají 4 občané Hrusic, celkové roční
náklady činí 8 000 Kč.
Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se zastupitelům a občanům.
Irena Tesaříková doplnila, že zmíněné roční náklady jsou zálohou, po které následuje
vyúčtování dle skutečnosti.
Dále se nikdo nevyjádřil.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hrusice souhlasí s uzavřením smlouvy na výkon pečovatelské služby
mezi obcí Hrusice a Městem Mnichovice.
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 21/03/11 bylo schváleno.
13. Výběrová komise pro zpracování projektové dokumentace na výstavbu vodovodu
Vzhledem k plánovanému výběrovému řízení na zadání projektové dokumentace na
výstavbu vodovodního přivaděče je nutné jmenovat výběrovou komisi.
Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se zastupitelům a občanům. Žádný
dotaz nebyl vznesen.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hrusice souhlasí s výběrovou komisí v rámci výběrového řízení na
zpracování projektové dokumentace na výstavbu vodovodního přivaděče VDJ PeleškaHrusice v tomto složení: Marcela Zachová (VHS Benešov), Monika Bayerová, David
Čihák.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 2 (Bayerová, Čihák)
Usnesení č. 21/03/12 bylo schváleno.
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14. Přijetí dotace ze strany Středočeského kraje, včasná příprava projektů
Z rozpočtu Středočeského kraje Fondu podpory včasné přípravy projektů jsme obdrželi
dotaci ve výši 90 procent, tj. 130 500 Kč. Na studii napojení vodovodu.
Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se zastupitelům a občanům. Žádný
dotaz nebyl vznesen.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hrusice schvaluje přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje,
Středočeského Fondu podpory včasné přípravy projektů EU 2021 +a NIP a souhlasí
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace.
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 21/03/13 bylo přijato.
15. Diskuse
Martin Jiřička – se obrátil na zastupitelstvo s dotazem ohledně své žádosti o pronájem
obecního pozemku v sousedství své budoucí nemovitosti, jelikož se nemohl účastnit
zasedání ZO v loňském roce, kde návrh nebyl přijat a zajímal se o důvody odmítnutí.
Rozvinula se debata, jejíž výsledkem bylo, že si pan Martin Jiřička může znovu podat
žádost k opětovnému projednání zastupitelstvem obce, které se pak žádostí musí opět
zabývat.
Jan Novák – poděkoval za kladné vyřízení žádosti TJ Sokol a zeptal se, jak pokračuje záměr
výstavby VO do Hrušova.
předsedající – odpověděl, že stále se čeká na schválení dvou dotčených majitelů,
v jednom případě jde o probíhající dědické řízení, jelikož majitel zemřel, a v druhém
případě bude starosta, jakmile to epidemiologická situace dovolí, osobně jednat
s majitelkou, která se ke stavbě nevyjádřila.
předsedající – dále informoval, že koncem března proběhne v obci oprava výtluků
v komunikacích po zimním období
Další dotazy nebyly vzneseny.
16. Závěr
Další zasedání zastupitelstva obce se bude konat 13.4.2021 od 18.30 hodin.
Zasedání zastupitelstva bylo předsedajícím ukončeno v 20.33 hodin.
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Digitálně podepsal
Mgr. Petr Sklenář
Datum: 2021.03.16
11:06:26 +01'00'

Veřejnoprávní smlouva
o poskytnutí individuální dotace
z rozpočtu obce č. SML-DOT-01/2021
1. Obec Hrusice
se sídlem Hrusice č.p. 142, 251 66 Hrusice
IČO: 002 40 222
DIČ: CZ00240222
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 23510329/0800
zastoupená starostou Mgr. Petrem Sklenářem
(dále jen “Poskytovatel")

a

2. Tělovýchovná jednota Sokol HRUSICE, z. s.
IČO: 649 37 381
bankovní spojení: Fio Banka
číslo účtu: 2401490345/2010
se sídlem Hrusice č.p. 140, 251 66 Hrusice
zastoupený Janem Novákem, předsedou
(dále jako „Příjemce“)

(Poskytovatel a Příjemce dále společně jen "Smluvní strany" a jednotlivě "Smluvní
strana")
uzavírají spolu níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto:

Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí
individuální dotace
z rozpočtu obce
uzavřená ve smyslu § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
a § 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
ve znění pozdějších předpisů

Článek I.
Předmět Smlouvy a účel Dotace
1. Předmětem této Smlouvy je poskytnutí finanční podpory ve formě individuální
investiční účelové dotace z rozpočtu obce Hrusice (dále jen „Dotace“) na základě
individuální žádosti Příjemce ze dne 29. 1. 2021.
2. Účelem Dotace Příjemce je výstavba nového sportovního zázemí na fotbalovém hřišti
v Hrusicích, a to v rozsahu stavebního povolení akce a položkového rozpočtu, který
je nedílnou součástí této Smlouvy jako příloha č.1 s rozhodnými indikátory stavby
(obestaveného prostoru 2645 m3 a užitkové plochy 656 m2) (dále jen ,,Účel Dotace“).
3. Účelu Dotace bude dosaženo nejpozději do 31.12.2022.

4. Příjemce Dotaci přijímá a zavazuje se, že bude Účel Dotace realizovat na svou vlastní
odpovědnost, v souladu s právními předpisy a podmínkami této Smlouvy.

5. Poskytnutí Dotace je v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o obcích“) a zákonem č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů“).

6. Dotace je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě
a o změně některých zákonů (dále jen ,,zákon o finanční kontrole“) veřejnou finanční
podporou a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona.

7. Dotace je slučitelná s podporou poskytnutou z rozpočtu jiných územních
samosprávných celků, státního rozpočtu nebo strukturálních fondů Evropských
společenství, pokud to pravidla pro poskytnutí těchto podpor nevylučují, s tím, že
Účel Dotace nesmí být duplicitně financován.
Článek II.
Výše Dotace

1. Příjemci je poskytována Dotace ve výši 1 500 000,- Kč (slovy: jeden milión pět set tisíc
korun českých). Poskytnutí a výše Dotace byla schválena zastupitelstvem obce
Hrusice na zasedání dne 9.3.2021 usnesením č. [DOPLNIT].
Článek III.
Úhrada Dotace
1. Dotace bude poukázána jednorázově prostřednictvím bankovního převodu na
bankovní účet Příjemce uvedený v záhlaví této Smlouvy, a to nejpozději do třiceti (30)
dnů od splnění odkládací podmínky podle čl. IV. odst. 1 této Smlouvy.

Článek IV.
Podmínky použití Dotace, práva a povinnosti Příjemce
1. Příjemce bere výslovně na vědomí a souhlasí s tím, že poskytnutí Dotace
Poskytovatelem je vázáno na splnění odkládací podmínky v podobě schválení dotace
Příjemci ze strany Národní sportovní agentury na totožný účel, který definuje Čl.1.
odst. 2 Smlouvy (dále jen ,,Schválení“).

2. Příjemce je oprávněn čerpat Dotaci k realizaci Účelu Dotace nejpozději do 31.12.2022.
Čerpáním Dotace se rozumí úhrada uznatelných nákladů vzniklých při realizaci Účelu
Dotace uhrazením finančních prostředků v hotovosti nebo bankovním převodem ve
prospěch dodavatele zboží (dodávek) nebo služeb. Uznatelné náklady ve skutečné
výši musí být vyúčtovány, uhrazeny a promítnuty v účetnictví Příjemce nejpozději do
dne stanoveného v odst. 8, článku IV této Smlouvy. Uznatelnými náklady jsou pro
účely této Smlouvy ty náklady, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu stavby
v příloze 1. Smlouvy.
3. Příjemce je oprávněn provádět podstatné změny Účelu Dotace jen s předchozím
písemným souhlasem Poskytovatele. Za podstatné změny Účelu Dotace se považují
zejména změny rozpočtu, které jsou vyšší než 5 % z celkové částky rozpočtu.

4. Příjemce je povinen použít Dotaci nanejvíce hospodárným způsobem a výhradně
k účelu uvedenému v čl. I. odst. 2 této Smlouvy.
5. Všechny náklady musí být kalkulovány včetně daně z přidané hodnoty (DPH).

6. Je-li Příjemce zadavatelem veřejné zakázky nebo splní-li Příjemce definici zadavatele
veřejné zakázky podle § 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve
znění pozdějších předpisů, je dále povinen postupovat při výběru dodavatele podle
tohoto zákona.
7. Příjemce je povinen zajistit, aby osoby povinné spolupůsobit při kontrole (zejména
dodavatelé zboží a služeb pro Příjemce) umožnily kontrolnímu orgánu prověřit jejich
účetnictví a účetní doklady v rozsahu nezbytném ke splnění účelu kontroly.

8. Příjemce je povinen předložit Poskytovateli průběžnou zprávu o plnění Účelu Dotace
a rozpočtu, a to do 30ti dnů od vyčerpání celé Dotace a závěrečnou zprávu do 30ti dnů
po ukončení stavby sportovního zázemí nejpozději do 31.1.2023 finanční vyúčtování
čerpání Dotace. Nejpozději k tomuto datu je Příjemce rovněž povinen vrátit
prostřednictvím bankovního převodu na bankovní účet Poskytovatele případnou
nepoužitou část Dotace. Příjemce doloží vyúčtování čerpání Dotace soupisem všech
prvotních účetních a dalších dokladů prokazujících její čerpání na formuláři
„Vyúčtování dotace“, který je k dispozici na webových stránkách obce Hrusice.
Příjemce doloží vyúčtování soupisem, popřípadě kopiemi všech prvotních a dalších
dokladů, které se vztahují k realizaci Účelu Dotace.

9. Příjemce je povinen průběžně a bez zbytečného odkladu informovat Poskytovatele
o všech změnách, které by mohly při vymáhání zadržených nebo neoprávněně
použitých prostředků Dotace zhoršit jeho pozici věřitele nebo dobytnost jeho
pohledávky. Zejména je Příjemce povinen oznámit Poskytovateli do 20 dnů ode dne,
kdy došlo k události, skutečnosti, které mají nebo mohou mít za následek zánik,
transformaci, sloučení, změnu statutárního zástupce apod., nebo změnu vlastnického
práva k věci, na níž se Dotace poskytuje.

10. Příjemce souhlasí se zveřejněním svého názvu, IČO, sídla a výše Dotace.

11. Příjemce se zavazuje, že při jakékoli prezentaci Účelu Dotace bude uvádět
Poskytovatele jako poskytovatele části finančních prostředků. Při použití loga nebo
znaku Poskytovatele je Příjemce povinen dodržet zásady pro jejich použití. Příjemce
se zavazuje zasílat Poskytovateli v dostatečném předstihnu pozvánky na veřejná
vystoupení a umožnit na ně zastupitelům obce Hrusice jakožto zástupcům
Poskytovatele volný vstup.
12. Příjemce se zavazuje po dokončení výstavby podle čl. I. odst. 2 Smlouvy poskytnout
Poskytovateli bezúplatné užívání odpovídajícího prostoru ve sportovním zázemí na
fotbalovém hřišti v Hrusicích pro konání zastupitelstva obce, a to zpravidla každé
druhé úterý v měsíci.

13. Příjemce se zavazuje, že při realizaci Účelu Dotace, tak po jeho ukončení bude dbát
dobrého jména Poskytovatele a Účelu Dotace bude realizovat v souladu s právními
předpisy.
14. Příjemce je povinen po dobu pěti (5) let od vyúčtování Účelu Dotace uchovávat
následující podkladové materiály a dokumenty:
a)
b)
c)
d)
e)

žádost včetně příloh;
tuto Smlouvu;
originály účetních a dalších dokladů prokazujících čerpání Dotace;
dokumentaci o zadání veřejné zakázky, je-li zadávána;
závěrečné finanční vyúčtování Účelu Dotace.
Článek V.
Kontrola

1. Příjemce je povinen podrobit se průběžné a následné kontrole podle zákona
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole a o změně některých předpisů, ve znění pozdějších
předpisů, za účelem prověření dodržování podmínek smlouvy pro nakládání
s poskytnutými prostředky. Příslušné orgány Poskytovatele (tj. kontrolní nebo
finanční výbor obce Hrusice) jsou oprávněny v souladu se zvláštním právním
předpisem kdykoli kontrolovat dodržení podmínek, za nichž byla Dotace poskytnuta.

2. Příjemce je povinen poskytnout součinnost při výkonu kontrolní činnosti podle čl. V.
odst. 1 této Smlouvy, zejména předložit kontrolním orgánům k nahlédnutí originály
všech účetních a dalších dokladů prokazujících využití Dotace v souladu s účelem
Účelu Dotace.

3. Příjemce je povinen umožnit Poskytovateli provést kontrolu jak v průběhu, tak po
ukončení realizace Účelu Dotace nebo jejich jednotlivých částí, a to po dobu pěti (5) let
od ukončení financování Účelu Dotace ze strany Poskytovatele.

4. Za dodržení účelu, na který byla Dotace poskytnuta, za pravdivost a správnost
závěrečného finančního vyúčtování plně zodpovídá osoba oprávněná jednat jménem
Příjemce, která tuto skutečnost ve vyúčtování písemně potvrdí.
Článek VI.
Porušení povinností Příjemce

1. V případě, že porušení podmínek Smlouvy bude klasifikováno jako porušení
rozpočtové kázně, Poskytovatel při něm postupuje dle ustanovení § 22 zákona
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Porušením rozpočtové kázně se dle

ustanovení § 22 odst. 1 písm. a) zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
rozumí každé neoprávněné použití nebo zadržení peněžních prostředků
poskytnutých jako dotace z rozpočtu územního samosprávného celku.

2. V případě, že Příjemce po ukončení Účelu Dotace, nejpozději do 15.2.2023 nevrátí
prostřednictvím bankovního převodu na bankovní účet Poskytovatele nevyčerpané
prostředky Dotace, považují se tyto prostředky za zadržené podle zákona
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Příjemce je v takovém případě
povinen Poskytovateli vrátit tyto zadržené prostředky.
3. V případě, že Příjemce po ukončení Účelu Dotace, nejpozději do 31.1.2023 nepředloží
Poskytovateli finanční vyúčtování Dotace, považují se poskytnuté prostředky za
zadržené podle zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Příjemce je
v takovém případě povinen Poskytovateli vrátit tyto zadržené prostředky.

4. V případě neoprávněného použití Dotace nebo její části je Příjemce povinen
poskytnutou Dotaci, případně její část, která byla neoprávněně použita, vrátit
prostřednictvím bankovního převodu na bankovní účet Poskytovatele. Prostředky se
považují za neoprávněně použité dnem, kdy byly použity v rozporu s předmětem
a účelem této Smlouvy.
5. Za neoprávněné použití Dotace se pro účely této Smlouvy považuje zejména:

a) provádění změny Účelu Dotace, k níž je nutný předchozí souhlas
Poskytovatele, bez souhlasu Poskytovatele;
b) použití Dotace nebo její části v rozporu s účelem, který stanoví tato
Smlouva;
c) nedodržení termínů pro použití Dotace stanovených touto Smlouvou;
d) realizace Účelu Dotace Příjemce v rozporu s právními předpisy;
e) vedení účetnictví způsobem, který je v rozporu s čl. IV. této Smlouvy
a z něhož nelze zjistit, zda byla Dotace použita v souladu s předmětem
a účelem této Smlouvy.

6. Smluvní strany se dohodly pro případ, pokud Poskytovatel vypoví Smlouvu podle
čl. VII. odst. 2 této Smlouvy, že Příjemce poskytnutou Dotaci vrátí Poskytovateli do
patnácti (15) dnů po uplynutí výpovědní doby. Nevrátí-li Příjemce Dotaci
Poskytovateli v této lhůtě, považují se tyto prostředky a zadržené podle zákona
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Příjemce je v takovém případě
povinen Poskytovateli vrátit tyto zadržené prostředky.

7. Pokud Příjemce poruší jakoukoli jinou povinnost vyplývající pro něj z této
Smlouvy, a toto porušení není závažným porušením rozpočtové kázně podle čl. VI.
odst. 2 až 4 této Smlouvy, může Poskytovatel uložit odvod ve výši 5 – 20 %
z poskytnutých prostředků, v souvislosti s jejichž použitím došlo k méně
závažnému porušení rozpočtové kázně. Tím není dotčeno právo Poskytovatele na
náhradu škody. Příjemce je povinen uhradit Poskytovateli tento odvod na základě
písemné výzvy ve lhůtě stanovené Poskytovatelem v této výzvě.

8. Veškeré platby jako důsledky porušení závazků podle této Smlouvy provede
Příjemce prostřednictvím bankovního převodu na bankovní účet Poskytovatele.

Článek VII.
Výpověď a zrušení Smlouvy
1. Smluvní závazkový vztah založený touto Smlouvou mohou ukončit na základě oběma
Smluvními stranami akceptovaného návrhu písemné výpovědi z důvodů uvedených
v ust. § 167 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen ,,správní řád“). Výpovědní doba činí patnáct (15) dní.
2. Dojde-li ze strany Příjemce k závažnému porušení Smlouvy a Poskytovatel takovou
skutečnost zjistí, je Poskytovatel oprávněn vypovědět Smlouvu písemným
oznámením doručeným Příjemci. Závažným porušením se rozumí:
a) realizace Účelu Dotace v rozporu s právními předpisy;
b) provádění změny Účelu Dotace, k níž je nutný předchozí souhlas
Poskytovatele, bez souhlasu Poskytovatele;
c) použití Dotace nebo její části v rozporu s účelem, který stanoví tato
Smlouva;
d) nedodržení termínů pro použití Dotace stanovených touto Smlouvou.

3. Pro případ, kdy Příjemce nebude schopen realizovat Účel Dotace nebo na základě
svého rozhodnutí Účel Dotace neuskuteční, je kterákoli ze Smluvních stran oprávněna
tuto Smlouvu vypovědět na základě písemné výpovědi doručené druhé Smluvní
straně. Výpovědní doba činí patnáct (15) dní od doručení písemné výpovědi druhé
Smluvní straně. Příjemce se v těchto případech zavazuje vrátit Dotaci poskytovateli
do patnácti (15) dnů od uplynutí výpovědní doby.

4. Výpověď Smlouvy má za následek, že Poskytovatel nepoukáže Dotaci Příjemci a
Příjemce se nemůže Dotace platně domáhat. Pokud Poskytovatel vypoví Smlouvu
poté, co poukázal Dotaci Příjemci, je Příjemce povinen postupovat podle čl. VI. odst. 4
této Smlouvy.
Článek VIII.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Poskytnutí Dotace schválilo a o uzavření této Smlouvy rozhodlo zastupitelstvo Obce
Hrusice na svém zasedání dne 9.3.2021 usnesením č. [DOPLNIT] v souladu s ust. § 85
písm. c) zákona o obcích (doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona o obcích).

2. Pokud se jakékoli ustanovení této Smlouvy stane neplatným či nevymahatelným,
nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení této Smlouvy.
Smluvní strany se zavazují nahradit neplatné nebo nevymahatelné ustanovení novým
ustanovením, jehož znění bude odpovídat úmyslu vyjádřenému původním
ustanovením a touto Smlouvou jako celkem.
3. Tato Smlouva obsahuje úplnou dohodu Smluvních stran ve věci předmětu této
Smlouvy, a nahrazuje veškeré ostatní písemné či ústní dohody učiněné ve věci
předmětu této Smlouvy.
4. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu.

5. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech s platností originálu, přičemž
Poskytovatel obdrží jedno vyhotovení a Příjemce obdrží taktéž jedno vyhotovení.

6. Tato Smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména
zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
7. Veškeré změny této Smlouvy musí být vyhotoveny písemně formou číslovaných
dodatků podepsaných všemi Smluvními stranami.

8. Nedílnou součástí této Smlouvy je položkový rozpočet výstavby nového sportovního
zázemí na fotbalovém hřišti v Hrusicích, a to jako příloha č.1.

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, s jejím zněním souhlasí a na důkaz
pravé a svobodné vůle připojují níže své podpisy.
V____________ dne _____________
Poskytovatel:
___________________________
Obec Hrusice
Mgr. Petr Sklenář, starosta

V____________ dne _____________
Příjemce:
____________________________
Tělovýchovná jednota Sokol HRUSICE, z.s.
Jan Novák, předseda

Smlouva o zápůjčce č. SML-ZAP-01/2021
uzavřená v souladu s ust. § 2390 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů
1. Obec Hrusice
se sídlem Hrusice č.p. 142, 251 66 Hrusice
IČO: 002 40 222
zastoupená starostou Mgr. Petrem Sklenářem
(dále jen “Zapůjčitel")
a

2. Tělovýchovná jednota Sokol HRUSICE, z.s.
IČO: 649 37 381
se sídlem Hrusice č.p. 140, 251 66 Hrusice
zastoupený Janem Novákem, předsedou
(dále jako „Vydlužitel“)

(Zapůjčitel a Vydlužitel dále společně jen "Smluvní strany" a jednotlivě "Smluvní
strana")
VZHLEDEM K TOMU, že:
(A)
(B)
(C)

Vydlužitel má zájem o poskytnutí Zápůjčky, jak je definována níže,
od Zapůjčitele za účelem výstavby nového sportovního zázemí
na fotbalovém hřišti v Hrusicích;

Vydlužitel podal Zapůjčiteli žádost o poskytnutí Zápůjčky ze dne 29. 1.
2021;
Zapůjčitel má zájem podpořit Vydlužitele a s poskytnutím Zápůjčky
Vydlužiteli za podmínek uvedených v této Smlouvě souhlasí;

DOHODLY SE SMLUVNÍ STRANY na následujícím:

Článek I.
DEFINICE A VÝKLAD POJMŮ

1.1.

Definice. Níže uvedené termíny této Smlouvy mají význam definovaný v tomto
bodě 1.1.:

„Bankovní účet
Vydlužitele“

znamená bankovní účet č. 2401490345/2010
vedený u Fio Banky;

„Bankovní účet
Zapůjčitele“

znamená bankovní účet č.
vedený u České spořitelny, a.s.;

,,Lhůta splatnosti“
„Občanský zákoník“

,,Účel Zápůjčky“

„Zápůjčka“

1.2.

23510329/0800

Znamená 10 let, v období 1.1.2022 -31.7. 2031;

znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů;
znamená
financování
výstavby
nového
sportovního zázemí na fotbalovém hřišti
v Hrusicích pro činnost Vydlužitele, a to
v rozsahu stavebního povolení akce a
položkového
rozpočtu
(příloha
č.1)
s rozhodnými indikátory stavby (obestaveného
prostoru 2645 m3 a užitkové plochy 656 m2).
znamená zastupitelnou věc, a to finanční
prostředky ve výši 1 492 969- Kč (slovy: jeden
milión čtyři sta devadesát dva tisíc devět set
šedesát devět korun českých);

Členění Smlouvy:

1.2.1. nadpisy slouží pouze pro snazší orientaci a při výkladu této Smlouvy se
k nim nepřihlíží;
1.2.2. slova použitá v jednotném čísle zahrnují i číslo množné a naopak a slova
vyjadřující určitý rod zahrnují i ostatní rody;

1.2.3. odkazy na "osobu" zahrnují i právnické osoby a sdružení osob bez právní
subjektivity a určitá osoba zahrnuje její právní nástupce a postupníky; a
1.2.4. odkazy na články, úvodní ustanovení a přílohy jsou odkazy na články,
úvodní ustanovení a přílohy této Smlouvy.
Článek II.
PŘEDMĚT A ÚČEL SMLOUVY
2.1

Předmětem a účelem této Smlouvy je sjednání závazku Zapůjčitele poskytnout
dále specifikované peněžní prostředky Vydlužiteli a závazek Vydlužitele

2.2

2.3

poskytnuté peněžní prostředky vrátit Zapůjčiteli za podmínek uvedených v této
Smlouvě, a dále úprava vzájemných práv a povinností Smluvních stran
s poskytnutím peněžních prostředků souvisejících.

Vydlužitel se zavazuje, že účelově vázanou peněžitou Zápůjčku použije výhradně
k Účelu Zápůjčky, jak je definován výše.
Zápůjčka se sjednává jako bezúročná.

Článek III.
ČERPÁNÍ ZÁPŮJČKY
3.1.
3.2.
3.3.

Čerpání Zápůjčky je možné výhradně na základě předložení řádně vyhotovených
daňových dokladů (faktur), které jsou vystaveny v souladu s Účelem Zápůjčky,
a to bezhotovostním převodem na Bankovní účet Vydlužitele. Účetní doklady
musí splňovat všechny zákonné náležitosti.
Po předložení daňových dokladů dle předchozího odstavce převede Zapůjčitel
příslušné peněžité prostředky, které jsou předmětem Zápůjčky na Bankovní účet
Vydlužitele nejpozději do 10 dní od doručení řádně vyhotoveného daňového
dokladu.

Vydlužitel je oprávněný čerpat peněžité prostředky, které jsou předmětem
Zápůjčky nejpozději do 31.12.2022, a to na Bankovní účet Zapůjčitele. Nárok na
čerpání peněžitých prostředků, které jsou předmětem Zápůjčky dle této Smlouvy
příp. jejich nevyčerpaného zůstatku uplynutím uvedené doby čerpání zaniká.
Článek IV.
SPLACENÍ ZÁPŮJČKY

4.1

4.2
4.3

Lhůta splatnosti Zápůjčky se stanovuje maximálně na dobu 10-ti let, přičemž tato
lhůta počíná běžet dnem 1.1.2022 a končí dnem 31.7.2031.

Splácení
Zápůjčky
se
sjednává
pravidelnými
ročními
splátkami
ve výši 149 297,- Kč (slovy: jedno sto čtyřicet devět tisíc dvě stě devadesát sedm
korun českých) splatnými vždy nejpozději k 31.červenci každého kalendářního
roku na Bankovní účet Zapůjčitele s variabilním symbolem [DOPLNIT].

Splácení Zápůjčky se zavazuje Vydlužitel provádět řádně a včas bezhotovostním
převodem z Bankovního účtu Vydlužitele na Bankovní účet Zapůjčitele.

Článek V.
SMLUVNÍ POKUTY
5.1.
5.2.
5.3.

5.4.

5.5.
5.6.

Pro případ prodlení Vydlužitele s placením jednotlivých splátek se sjednává
smluvní pokuta ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. Ujednáním
smluvní pokuty není dotčen nárok Zapůjčitele na náhradu škody v plné výši.

Smluvní pokuta je splatná nejpozději do 15 dnů od doručení výzvy k jejímu
zaplacení na adresu Vydlužitele uvedenou v záhlaví této Smlouvy. V případě
nepřevzetí uvedené výzvy doručované Vydlužiteli se za den doručení považuje
třetí den po jejím odeslání.

Vydlužitel je při porušení účelovosti Zápůjčky povinen poskytnuté peněžní
prostředky v plné výši vrátit a zaplatit Zapůjčiteli jednorázovou smluvní pokutu
ve výši 15 % z celkové výše Zápůjčky. Poskytnuté peněžní prostředky, které jsou
předmětem Zápůjčky, je Vydlužitel povinen v případě porušení Účelu Zápůjčky
vrátit do 30 dnů od doručení výzvy Zapůjčitele s vyrozuměním o porušení
účelovosti poskytnuté Zápůjčky. Smluvní pokuta je splatná nejpozději do 15 dnů
od doručení výzvy k jejímu zaplacení na adresu Vydlužitele uvedenou v záhlaví
této Smlouvy. V případě nepřevzetí uvedené výzvy doručované Vydlužiteli se za
den doručení považuje třetí den po jejím odeslání.

Na základě písemného oznámení doručeného Zapůjčiteli je Vydlužitel oprávněn
předčasnou (mimořádnou) splátkou splatit celou Zápůjčku případně její část
před Lhůtou splatnosti. Nebude-li Zápůjčka mimořádnou splátkou doplacena
celá, bude Vydlužitel nadále hradit roční splátku ve stejné výši, ale adekvátně se
zkrátí Lhůta splatnosti Zápůjčky. Mimořádné splátky je možné provádět
i opakovaně. Předčasné splacení Zápůjčky není zpoplatněno.

Pro případ nezaplacení splátky ve lhůtě podle odst. 4.2 této Smlouvy se výslovně
sjednává, že je Zapůjčitel oprávněn žádat zaplacení celé Zápůjčky najednou
a Vydlužitel tímto ztrácí výhodu splátek.
Vydlužitel souhlasí s kontrolním působením Zapůjčitele ve věci účelovosti
čerpání Zápůjčky a zároveň se zavazuje předložit účetní doklady, na základě
kterých čerpal poskytnutou Zápůjčku.
Článek VI.
PROHLÁŠENÍ A UJIŠTĚNÍ VYDLUŽITELE

6.1.

Vydlužitel tímto prohlašuje a zaručuje Zapůjčiteli, že:

a) není v úpadku a ani tento stav nehrozí, nebyl na něj podán insolvenční
návrh a ani tento nepodal Vydlužitel sám;
b) nebyl podán návrh na výkon rozhodnutí či nařízení exekuce majetku
Vydlužitele;

c) dle jeho vědomí neprobíhají žádná soudní, správní či rozhodčí řízení nebo

řízení před orgány činnými v trestním řízení, která by mohla mít
nepříznivý účinek na schopnost Vydlužitele plnit závazky dle této
Smlouvy;

d) vzájemná plnění poskytovaná dle této Smlouvy odpovídají majetkovým
poměrům Smluvních stran a jsou přiměřené;

e) veškerá prohlášení a ujištění uvedená v této Smlouvě jsou pravdivá,
přesná a úplná.
Článek VII.

PODSTATNÉ PORUŠENÍ SMLOUVY
7.1.

Podstatným porušením se pro účely této Smlouvy rozumí:

a) prodlení Vydlužitele po dobu delší než 30 pracovních dní s plněním
jakéhokoli peněžitého závazku podle této Smlouvy;
b) jakékoli prohlášení Vydlužitele učiněné v článku VI. této Smlouvy se ukáže
být nebo se stane nepravdivým, neúplným nebo nepřesným a Vydlužitel
tento stav na základě písemné výzvy Zapůjčitele do 15 dnů nenapraví;
c) Vydlužitel je v úpadku nebo mu hrozí úpadek ve smyslu zákona
č. 186/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení;

7.2.

d) nastanou okolnosti, z nichž je objektivně zřejmé, že dojde ke změně
finanční situace Vydlužitele, v jejímž důsledku nebude Vydlužitel schopen
plnit své závazky podle této Smlouvy.

Dojde-li k jakémukoli podstatnému porušení podle odst. 7.1 této Smlouvy
a trvá-li toto podstatné porušení i po uplynutí lhůty k odstranění stanovené
v písemné výzvě Zapůjčitele, ve které Zapůjčitel popíše, v čem spatřuje podstatné
porušení, přičemž lhůta k odstranění nesmí být kratší než deset (10) pracovních
dní, je Zapůjčitel oprávněn písemným oznámením adresovaným Vydlužiteli
učinit kterýkoli z níže uvedených kroků, a to dle jeho uvážení, jednotlivě nebo
ve vzájemné kombinaci:

a) odstoupit od této Smlouvy s účinností ke dni uvedenému v písemném
oznámení;
b) požadovat okamžité splacení poskytnuté Zápůjčky nebo její části
a okamžité splnění všech dalších peněžitých pohledávek vůči Vydlužiteli,
včetně těch, které dosud nebyly splatné, a to ve lhůtě pěti (5) pracovních
dnů od doručení písemného oznámení.
Článek VIII.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

8

Poskytnutí zápůjčky schválilo zastupitelstvo Obce Hrusice na svém zasedání dne
usnesením č. [DOPLNIT] v souladu s ust. § 85 písm. j) zákona o obcích (doložka

8.1
8.2

8.3
8.4
8.5
8.6
8.7

8.8

platnosti právního úkonu dle § 41 zákona o obcích).

Obec Hrusice zveřejní záměr na své úřední desce způsobem umožňujícím
dálkový přístup nejpozději do 30 dnů před počátkem lhůty pro podání žádosti
dle zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve
znění pozdějších předpisů.

Pokud se jakékoli ustanovení této Smlouvy stane neplatným či nevymahatelným,
nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení této
Smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit neplatné nebo nevymahatelné
ustanovení novým ustanovením, jehož znění bude odpovídat úmyslu
vyjádřenému původním ustanovením a touto Smlouvou jako celkem.

Tato Smlouva obsahuje úplnou dohodu Smluvních stran ve věci předmětu této
Smlouvy, a nahrazuje veškeré ostatní písemné či ústní dohody učiněné ve věci
předmětu této Smlouvy.
Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu.

Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech s platností originálu,
přičemž Zapůjčitel obdrží jedno vyhotovení a Vydlužitel obdrží taktéž jedno
vyhotovení.

Tato Smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky,
zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů.
Veškeré změny této Smlouvy musí být vyhotoveny písemně formou číslovaných
dodatků podepsaných všemi Smluvními stranami.

Nedílnou součástí této Smlouvy je položkový rozpočet výstavby nového
sportovního zázemí na fotbalovém hřišti v Hrusicích pro činnost Vydlužitele, a to
jako příloha č.1.

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, s jejím zněním souhlasí a na
důkaz pravé a svobodné vůle připojují níže své podpisy.
V Hrusicích dne _____________
Zapůjčitel:
___________________________
Obec Hrusice
Mgr. Petr Sklenář, starosta

V Hrusicích dne _____________
Vydlužitel:
____________________________
Tělovýchovná jednota Sokol HRUSICE, z.s.
Jan Novák, předseda

