Příloha č. 6
Splátkový kalendář,
který je nedílnou součástí „Smlouvy o poskytnutí bezúročné návratné finanční výpomoci
(„Půjčky“) v intencích výzvy č. 1/2019 Ministerstva životního prostředí prostřednictvím
Státního fondu životního prostředí a v souladu se zněním souvisejících dokumentů“
číslo ...
Mezi smluvními stranami, kterými jsou
Obec Citice, IČ 00259284
zastoupená Václavem Machem, starostou
Kontaktní adresa
Spojení
Číslo bankovního účtu
(dále jen „Poskytovatel“)

Obecní úřad Citice, Citice 13, 356 01 Citice
tel. 352 623 300, e-mail obec-citice@citice.cz
ID datové schránky qx4apt7
3829391/0100

a
Titul Jméno Příjmení
Datum narození
Adresa bydliště
Korespondenční adresa
Spojení
Číslo bankovního účtu
(dále jen „Příjemce“),

...
...
...
...
tel. ..., e-mail ...
...

byla v souladu s Programem Poskytovatele nazvaným „Program obce Citice pro poskytování
bezúročné návratné finanční výpomoci („Půjčky“) v intencích výzvy č. 1/2019 Ministerstva životního
prostředí prostřednictvím Státního fondu životního prostředí („Výzvy“) a v souladu se zněním
souvisejících dokumentů“ („Program“) a zpracovaným v souladu se zněním zákona č. 250/2000 Sb.,
uzavřena výše uvedená smlouva (dále jen „Smlouva“), jejíž součástí je tento splátkový
kalendář.
Návrh platebního kalendáře před obdržením Dotace.
Finální verze bude ujednána po obdržení Dotace

[Kč]
nebo
[měsíce]

Výše Půjčky
Očekávaná výše Dotace (v plné výši se rovná první splátce Půjčky)
Výše Půjčky minus očekávaná výše Dotace rovná se zůstatek Půjčky ke splácení
Příjemcem navrhovaná doba splatnosti v měsících
Výše 2. až .... pravidelné splátky Půjčky splatné vždy k .... kalendářnímu dni v měsíci
Výše poslední (....) splátky půjčky, má-li být odlišná od předchozích splátek
V Citicích dne ....................

V Citicích dne ....................

.................................................................
Za Poskytovatele Václav Mach, starosta

.................................................................
Příjemce
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Finální verze platebního kalendáře po obdržení Dotace

[Kč]
nebo
[měsíce]

Výše Půjčky
Skutečná výše Dotace (v plné výši se rovná první splátce Půjčky)
Výše Půjčky minus skutečná výše Dotace rovná se zůstatek Půjčky ke splácení
Příjemcem navrhovaná doba splatnosti v měsících
Výše 2. až .... pravidelné splátky Půjčky splatné vždy k .... kalendářnímu dni v měsíci
Výše poslední (....) splátky půjčky, má-li být odlišná od předchozích splátek
V Citicích dne ....................

V Citicích dne ....................

.................................................................
Za Poskytovatele Václav Mach, starosta

.................................................................
Příjemce

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kopie části Smlouvy o Půjčce týkající se splácení Půjčky:
VI. Splácení Půjčky
1.

Smluvní strany se dohodly na odkladu splátek návratné finanční výpomoci následovně:
a) v případě poskytnutí Dotace bude inkasem z účtu Příjemce stržena částka ve výši
Dotace (první splátka Půjčky), kterou Příjemce obdržel.
b) Příjemce je povinen zřídit ve prospěch Poskytovatele souhlas s inkasem ze svého účtu.
V případě, že nebude možné strhnout z účtu částku odpovídající výši první splátky
Půjčky inkasem, je Příjemce povinen do 15 pracovních dní od připsání Dotace na jeho
účet dlužnou částku v plné výši uhradit.

2.

Příjemce je povinen Poskytovateli splácet Půjčku v měsíčních splátkách bezprostředně
navazujících na první splátku Půjčky.

3.

Příjemce je povinen zřídit ve prospěch Poskytovatele souhlas s inkasem ze svého účtu, a to
na částky a v termínech stanovených splátkovým kalendářem, až do výše úplného zaplacení
Půjčky.
Tento souhlas nesmí Příjemce zrušit až do doby úplného splacení Půjčky. V případě, že
nebude možné strhnout z účtu částku měsíční splátky inkasem, je Příjemce povinen dlužnou
částku v plné výši uhradit do 15 pracovních dní.

4.

Splátkový kalendář je nedílnou součástí Smlouvy.
Změna splátkového kalendáře je možná dodatkem ke Smlouvě.

5.

Maximální doba splácení Půjčky je 10 let a lhůta splatnosti počíná plynout dnem následujícím
po připsání první splátky Půjčky (z výnosu Dotace) na účet Poskytovatele.

6.

Příjemce je oprávněn Půjčku splatit kdykoliv předčasně a bez sankce.

7.

Smluvní strany se dohodly, že dojde-li ve třech po sobě jdoucích splátkách Půjčky
k nedodržení termínu řádné úhrady, stane se splatným celý neuhrazený zůstatek Půjčky a
Příjemce je povinen celý neuhrazený zůstatek Půjčky vrátit Poskytovateli do 15 pracovních
dní ode dne, kdy splatnost neuhrazeného zůstatku Půjčky nastala. Pokud tak Příjemce
neučiní, pak se toto jednání považuje za porušení rozpočtové kázně.
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