
Smlouva o bezúročné půjčce 

(dále jen „smlouva“) uzavřená mezi těmito smluvními stranami: 

Obec Blučina 
Se sídlem: nám. Svobody 119, 664 56 Blučina  
IČ: 00281611 
DIČ: CZ00281611 
Bankovní spojení: KB č. ú.: 3228641/0100  
zastoupená starostou obce Mgr. Janem Šenkýřem 
(dále jen „věřitel“)  

a 

Vodovody a kanalizace Židlochovicko, dobrovolný svazek obcí 
Se sídlem“ Vojkovice, Hrušovanská 214, 667 01 Židlochovice 
IČ 49458841 
DIČ CZ49458841 
Bankovní spojení: Česká spořitelna, č. ú. : 2022840309/0800 
Zastoupený předsedou Mgr. Vladimírem Šmerdou 
(dále jen „dlužník“) 
 

1. Věřitel touto smlouvou přenechává dlužníkovi částku 2 226 272,- Kč (slovy: dvamili-
onydvěstědvacetšesttisícdvěstěsedmdesátdvakorun českých). Tato půjčka je určena 
jednorázové splacení půjčky ze Státního fondu životního prostředí ČR na akci „Inten-
zifikaci ČOV Blučina“. Tato částka bude věřitelem poukázána na účet dlužníka 
č. 2022840309/0800 do 30 dnů od podpisu této smlouvy. 

2. Půjčka je sjednána jako bezúročná. 
3. Dlužník se zavazuje splatit dlužnou částku v celkem 6 splátkách, první splátka 

290 385 Kč (slovy: dvěstědevadesáttisíctřistaosmdesátpětkorun), druhá až pá-
tá splátka po 387 180 Kč (slovy: třistaosmdesátsedmtisícstoosmdesátkorun 
českých) a šestá splátka 387 167 Kč (slovy: třistaosmdesátsedmtisícstošede-
sátsedmkorun českých) v termínech: 

 

Poř. č. položka termín úhrady do 
min. splátka splaceno celkem 

(Kč) 

1 splátka jistiny 31.12.2017 290 385,00 290 385,- 

2 splátka jistiny 31.12.2018 387 180,00 677 565,- 

3 splátka jistiny 31.12.2019 387 180,00 1 064 745,- 

4 splátka jistiny 31.12.2020 387 180,00 1 451 925,- 

5 splátka jistiny 31.12.2021 387 180,00 1 839 105,- 

6 splátka jistiny 31.12.2022 387 167,00 2 226 272,- 

 
VIII. 

4. Dlužník je oprávněn splatit dlužnou částku i dříve. 
5. Splátky budou hrazeny dlužníkem vždy bezhotovostním převodem na účet vě-

řitele vedeném u Komerční banky, č. ú. 3228641/0100. 



6. V případě prodlení dlužníka s uhrazením kterékoliv ze splátky o více než 5 ka-
lendářních dnů, ztrácí dlužník právo na úhradu dlužné částky ve splátkách a je 
povinen uhradit věřiteli celý dluh (resp. jeho neuhrazenou část) do 15 kalen-
dářních dnů od splatnosti splátky, ohledně které nastalo prodlení. 

7. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a je 
vyhotovena ve dvou stejnopisech, po jednom pro každou smluvní stranu. 

 

 
V Blučině dne ………………                     Ve Vojkovicích dne ……………… 
 
 
 
 
 
 
 
…………………………………….                             …………………………………….. 

                     Věřitel                                                                Dlužník 


