
  

 

Zápis z jednání Zastupitelstva města Úvaly byl vytvořen pomocí programu TED®
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZÁPIS 

z 1. mimořádného zasedání 

Zastupitelstva města Úvaly 

konaného dne 

18. 1. 2022 
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Město Úvaly 

Z Á P I S  

1. řádné Zastupitelstva města Úvaly, 

 konané v mimořádném termínu dne 18. 1. 2022 v 18:00 hod.  

Sál, DPS, Nám. Svobody 1570, Úvaly 

 

Přítomni: Mgr. Petr Borecký, Josef Polák, Ing. Alexis Kimbembe, Mgr. Hana Němcová, Ing. Ludmila Milerová, 
Mgr. Dana Poláková, Petra Fuxová, Miloslav Kolařík, Ing. Zdeňka Havránková, JUDr. Ing. Petr 
Petržílek, Ph.D, Ing. Jan Černý, Mgr.  Vojtěch Dvořáček, Mgr. Jaromír Gloc  

Hosté:  Jana Tesařová, Monika Šimáňová, Jitka Hamouzová,   

Omluveni: Ing. Hana Kameníková, Bc. Naděžda Kouklová  

Ověřovatelé: Mgr. Petr Borecký, Ing. Zdeňka Havránková, Mgr. Dana Poláková,   

Zapsal:  Monika Šimáňová  

 

Za správnost odpovídá vedoucí úřadu Jana Tesařová. 

 

Tento zápis obsahuje údaj o počtu přítomných členů zastupitelstva, schválený pořad jednání zastupitelstva obce, 
průběh a výsledek hlasování a přijatá usnesení, dále podstatu projednávané věci, projevy zastupitelů a občanů 
výslovně požadované k uvedení do zápisu a dále informaci o tom, zda proběhla diskuze a jména diskutujících. 
Úplné znění diskusí a dotazů zastupitelů a občanů k jednotlivým bodům jednání je obsaženo v nepřerušovaném 
a kompletním záznamu zasedání zastupitelstva umístěném na internetových stránkách města a uloženém na 
městském úřadě. Tento záznam byl přenášen online na video kanále: www stránky YouTube  - 

www.youtube.com <http://www.youtube.com> - kanál Město Úvaly, který bude obsahovat osobní údaje 
účastníků jednání a může obsahovat osobní údaje návštěvníků jednání. Dále bude pořízen video záznam, který 
bude možné přehrát a stáhnout na www stránkách YouTube  - www.youtube.com <http://www.youtube.com> - 

kanál Město Úvaly. Tento záznam bude přístupný po dobu 4 let a poté bude smazán. Účelem uveřejnění video 
streamu a video záznamu je lepší informování občanů o jednání zastupitelstva v souladu s § 97 Zákona o obcích, 
přičemž právním základem je oprávněný zájem informovat veřejnost o jednání zastupitelstva obce. 

 

Starosta zahájil zasedání v 18:00 hodin. 

 

Poté starosta pokračoval v jednání a konstatoval, že jednání zastupitelstva bylo svoláno v mimořádném termínu 
a běžnou kontrolou počtu zúčastněných zastupitelů je zastupitelstvo usnášení schopné. 

Starosta se dotazoval, zda měl někdo z ověřovatelů k minulému zápisu připomínky. Pí Černý, p. Kolařík 
odpověděli, že zápis byl ověřen.  

 

 

Návrh ověřovatelů zápisu: Ing. Zdeňka Havránková, Mgr. Dana Poláková 

Zastupitelstvo města Úvaly schvaluje ověřovatele zápisu:  

Ing. Zdeňka Havránková, Mgr. Dana Poláková 

Pro: 13  Proti: 0 Zdržel se: 0 
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Starosta navrhl stažení z jednání bod MZ - 1477 Rozhodnutí o názvu ulic, stažení bod MZ - 1487 Kupní smlouva s 
Povodím Labe sp. na prodej pozemků pro akci ,,Výmola, Úvaly, přírodě blízká protipovodňová opatření" a 
zařazení bodu MZ 1489 Zařazení projektu Rekonstrukce budovy A základní školy do Zásobníku projektů 
(aktualizace bude předložena na únorovém zastupitelstvu). 

 

Poté starosta nechal hlasovat o níže uvedeném programu. 

Pro - 13 Proti - 0 Zdržel se - 0 

 

Schválený program: 
 

Bod Věc Stav po jednání 

1. Zahájení  

2. Zásady pro poskytování sociální pomoci při oddlužení pro občany města 
Úvaly 

Schválen 

3. Žádost o pomoc v rámci ,,akce Milostivé léto" Schválen 

4. Různé  

5. Dotazy, připomínky a podněty občanů  

6. Dotazy, připomínky a podněty členů zastupitelstva  

 

K jednotlivým bodům programu: 

1. Zahájení 
 

Bod 2. Zásady pro poskytování sociální pomoci při oddlužení pro občany města Úvaly 

Předkladatel: Petr Borecký, starosta 

V souvislosti s podáním žádosti o pomoc v rámci ,,akce Milostivé léto", jsou zastupitelstvu předkládány 
Zásady pro poskytování sociální pomoci při oddlužení pro občany města Úvaly 

Proběhla diskuze mezi zastupiteli: p. Gloc, starosta, p. Petržílek. 

Usnesení č. Z-1/2022 

Zastupitelstvo města Úvaly 

I .   schva lu je  

Zásady pro poskytování sociální pomoci při oddlužení pro občany města Úvaly 

I I .   uk ládá  

1.  starostovi 

1.  zajistit realizaci tohoto usnesení prostřednictvím vedoucí OSPR 

Termín: 28.2.2022 

Příloha č.1 k usnesení Zastupitelstva města Úvaly - Zásady 

přijato, pro: 13, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0 
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Bod 3. Žádost o pomoc v rámci ,,akce Milostivé léto" 

Předkladatel: Petr Borecký, starosta 

Na MěÚ Úvaly byla v rámci ,,akce Milostivé léto", která umožňuje vyřešit problematiku některých exekucí 
doručena jediná žádost o pomoc. Pí L**** D******** se na město obrátila se žádostí o poskytnutí půjčky 
v celkové výši 46 184,- Kč. Z této částky splňuje podmínky akce Milostivé léto dlužná částka ve výši 
22.738,50,- Kč. Za trvání jejího manželství vzniklo několik dluhů, které byly následně předány na exekuce.  

Od roku 2010 je žadatelka v plném invalidním důchodu (dále jen PID), její příjmy jsou velmi omezené. Její 
měsíční příjem (důchod + příspěvek na bydlení) činí 9 020 Kč měsíčně. I když jsou její příjmy velmi 
omezené, snaží se dluhy splácet, alespoň po malých částkách. Vůči městu žádné dluhy nemá, nájemné 
(bydlí v sociálním bytě), služby i všechny poplatky hradí.  

Dluhy, které by mohly být vyřešeny v rámci „Milostivé léto“  jsou tyto: 

Jistina dluhu u VZP ČR činí 10 776 Kč a poplatek náklady exekutora ve výši 907,50 Kč. 

Druhá jistina dluhu u VZP ČR činí 0 Kč a poplatek náklady exekutora ve výši 907,50 Kč. 

Jistina dluhu u PL Bohnice činí 9 240 Kč a poplatek náklady exekutora ve výši 907,50 Kč.  

Celkem 22 738,50 Kč 

 

Mimo tyto dluhy má ještě dluh u BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE v celkové výši 23 445,50 Kč. 

V případě, že  bude půjčka městem poskytnuta, bude moci žadatelka uhradit všechny své současné 
exekuce, které narůstají každým rokem o různé poplatky apod. Pokud se všechny stávající dluhy podaří 
díky půjčce od města umořit, bude žadatelka  pravidelně městu splácet částku v domluvené výši. 

K tomuto bodu nebyla diskuze. 

 

Usnesení č. Z-2/2022 

Zastupitelstvo města Úvaly 

I .   souhlas í  

s poskytnutím půjčky pí. L**** D********, nar.********, bytem ******* ******** ****, Úvaly v 
celkové výši 46 184,- Kč se splatností na 10 let formou úhrady dluhu u VZP ČR, IČO 41197518, se sídlem 
Orlická 2020/4,  130 00 Praha 3 - Vinohrady (12 591,- Kč),  u Psychiatrické nemocnice Bohnice, IČO 
00064220, se sídlem Ústavní 91/7, Praha 8-Bohnice (10 147, 50 kč), u BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE 
SA, odštěpný závod, IČO 03814742, se sídlem Karla Engliše 3208/5, Praha 5 - Smíchov (23 455,50 Kč) 

I I .   schva lu je  

uzavření smlouvy o splátkách mezi městem Úvaly a pí L**** D*********, **** ********, ***** 
******* ******** ****, *****, celková částka 46 184,- Kč, doba splatnosti 10 let, 

I I I .   pověřuje  

1.  Ing. Alexise Kimbembeho, uvolněného místostarostu 

1.  podpisem smlouvy 

IV .   uk ládá  

1.  Ing. Alexisovi Kimbembemu, uvolněnému místostarostovi 

1.  zajistit realizaci tohoto usnesení prostřednictvím vedoucí OSPR 

Termín: 28.2.2022 

Příloha č.1 k usnesení Zastupitelstva města Úvaly - smlouva 

přijato, pro: 13, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0 

4. Různé 
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5. Dotazy, připomínky a podněty občanů 

 

6. Dotazy, připomínky a podněty členů zastupitelstva 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Petr Borecký 

starosta 

 

Ing. Zdeňka Havránková 

zastupitelka 

 

Mgr. Dana Poláková 

zastupitelka 

 

 

Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu 
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném 
znění. Usnesení v plném znění, spolu se zápisem ze schůze Rady města Úvaly je pro občany k 
dispozici k nahlédnutí na městském úřadě. 



Zásady pro poskytování sociální pomoci při oddlužení pro občany města Úvaly 

Zastupitelstvo města Úvaly vydávají v souladu s ust. § 84 odst. 4 zák. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění 

pozdějších předpisů, tyto Zásady pro poskytování sociální pomoci při oddlužení pro občany města Úvaly: 

Preambule 

 

1. Město Úvaly v souladu s ust. § 35 odst. 2 zák. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, v 

samostatné působnosti ve svém územním obvodu dále pečuje v souladu s místními předpoklady a s 

místními zvyklostmi o vytváření podmínek pro rozvoj sociální péče a pro uspokojování potřeb svých 

občanů 

2. Tyto Zásady pro poskytování sociální pomoci při oddlužení pro občany města Úvaly (dále jen „Zásady“) 

vymezují základní podmínky města Úvaly při poskytování sociální pomoci při oddlužení pro občany 

města Úvaly, které tvoří součást nově koncipovaného systému sociální pomoci města Úvaly vymezené 

potřebné skupině obyvatel města Úvaly a představuje doplňkový typ v soustavě sociální podpory 

potřebným. 

3. Zásady taxativně vymezují způsob a rozsah sociální pomoci při oddlužení pro občany města Úvaly, jakož 

i okruh osob, kterým může být tato sociální a pomocná služba města Úvaly poskytnuta. 

I. Podmínky poskytování sociální pomoci při oddlužení 

1. Město Úvaly poskytuje pomoc při oddlužení ve formě převzetí dluhů od jednotlivých věřitelů nebo 

úhrady těchto dluhů věřitelům namísto dlužníka za sjednaných podmínek s věřitelem, a sjednání 

dohody (smlouvy) o splátkách. 

2. Žadatelem může být pouze osoba, která 

a) má trvalý pobyt (§ 10 zák. 133/1999 Sb., o evidenci obyvatel) po dobu nejméně pět let před podáním 

žádosti, 

b) pobírá starobní důchod, invalidní důchod nebo částečný invalidní důchod v rozsahu nejméně 50 % 

(§ 4 odst. 1 písm. a), b) zák. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění), byly jí přiznány mimořádné 

výhody II. nebo III. stupně (zák. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním 

postižením), byl jí přiznán nárok na příspěvek na péči II. až IV. stupně (§ 8 zák. 108/2006 Sb., o 

sociálních službách) nebo je osobou starší 70 let věku, 

c) není zletilá (§ 30 zák. 89/2012 Sb., občanský zákoník) nebo se jedná o osobu, která se soustavně 

připravuje na budoucí povolání, nejdéle však do 26 let věku nebo se jedná o nezaopatřené dítě (§ 

20 odst. 4 zák. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění),  

d) je osamělým rodičem (§ 7 odst. 7 zák. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře) pečující o 

nezaopatřené dítě s příjmem domácnosti se společně posuzovanými osobami (§ 7 odst. 2 zák. 

117/1995 Sb., o státní sociální podpoře), který nepřevyšuje 1,5násobek životního minima (zák. 

110/2006 Sb. o životním a existenčním minimu), 

e) není vlastníkem nemovitosti v hodnotě vyšší, než 100 000 Kč, vyjma nemovitosti, ve které bydlí; tuto 

podmínku musí splnit všechny posuzované osoby společně se žadatelem, nebo 

f) není vlastníkem movité věci v hodnotě vyšší, než 100 000 Kč, vyjma movitých věcí, které žadatel 

nezbytně potřebuje k uspokojování hmotných potřeb svých a své rodiny (domácnosti) nebo k plnění 

svých pracovních úkolů, jakož i jiných věcí, jejichž prodej by byl v rozporu s morálními pravidly, 

zejména zdravotní pomůcky (včetně speciálně upraveného vozidla pro invalidy nebo vozidla pro 

invalidy pořízeného s přiznaným příspěvkem na osobního automobil, pomůcky k přípravě 

k povolání, rodinné šperky získané darem nebo dědictvím, snubní prsten a jedno osobní motorové 

vozidlo, pokud jeho současná cena nepřevyšuje částku 250 000 Kč; tuto podmínku musí splnit 

všechny posuzované osoby společně se žadatelem, a 

g) udělila souhlas se zpracováním osobních údajů v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a 

Rady č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a zákonem č. 110/2019 Sb., o 



zpracování osobních údajů, a to za účelem realizace žádosti a uzavření smlouvy (dohody) dohody 

(smlouvy) o splátkách podle těchto Zásad, a 

h) udělila plnou moc městu Úvaly k tomu, aby zastupoval žadatele jako zmocnitele ve všech 

občanskoprávních věcech a v řízeních vedených před soudy nebo před jinými veřejnoprávními 

orgány. Město Úvaly jako zmocněnec bude plnou mocí rovněž zmocněn vykonávat v plném rozsahu 

veškerá jednání související s dluhem žadatele vůči třetím osobám (věřitelem). Město Úvaly bude 

oprávněno od soudů, jiných orgánů i věřitelů oprávněno zejména přijímat doručené písemnosti, 

podávat návrhy a žádosti, uzavírat smír, vzdávat se nároků, podávat opravné prostředky a vzdávat 

se jich, a to vše i tehdy, pokud je podle právních předpisů zapotřebí zvláštní plné moci; žadatel se 

zavazuje udělit městu Úvaly zvláštní plnou moc v případech, kdy nebude udělená plná moc uznána. 

Město Úvaly je oprávněno zmocnit k výkonu uvedených pravomocí další osoby. Pokud zmocní více 

osob, je každá z nich oprávněna jednat samostatně. 

3. V případě bydlení žadatele uvedeného v odstavci 2 ve společné domácnosti dalšími osobami, se 

posuzuje též příjem domácnosti, který nesmí převýšit 1,5násobek životního minima (zák. 110/2006 Sb. 

o životním a existenčním minimu).  

4. K žádosti podle těchto Zásad je žadatel povinen doložit všechny informace o majetkových poměrech a 

všech příjmech, jakož dokladů, které dosvědčují splnění podmínek o osobě žadatele podle odstavce 2 a 

3; město Úvaly může v odůvodněných případech považovat za splnění podmínky i předložení čestného 

prohlášení. 

5. Žádost je považována za úplnou, a tedy podanou dnem, kdy žadatel doložil všechny doklady a informace 

požadované městem Úvaly podle odstavce 4 a udělila souhlas ze zpracování osobních údajů podle 

odstavce 2 písm. g). V případě dokládání dokumentů dalších společně posuzovaných osob musí být 

udělen souhlas ze zpracování osobních údajů podle odstavce 2 písm. g) všemi osobami, jejichž listiny 

(dokumenty) se předkládají. 

6. Žádosti se vyřizují podle pořadí, ve kterém byly doručeny Městskému úřadu Úvaly.  

7. Na přiznání poskytnutí sociální pomoci při oddlužení podle těchto zásad není právní nárok. 

8. Rada města Úvaly rozhoduje s konečnou platností u konkrétních movitých věcí, zda splňují podmínky, u 

kterých se na ně nevztahuje finanční limit uvedený v odstavci 2 písm. f) a o nahrazení dokladu (listiny) 

čestným prohlášením dle odstavce 4. 

9. Zastupitelstvo města Úvaly stanovuje v rozpočtu celkovou finanční částku na žádosti podle těchto Zásad; 

případě překročení rozpočtem určené částky se žádosti odmítnou. 

10. Řízení o žádostech a přípravu podkladů ke sjednání dohody (smlouvy) o splátkách, jakož i jednání 

s třetími osobami, soudy a orgány, s výjimkou úkonů vyhrazených zastupitelstvu nebo svěřené radě, 

provádí městský úřad a jím pověřené osoby.  

II. Výše poskytnuté pomoci a dohoda (smlouva) o splátkách 

1. S žadatelem, kterému město Úvaly odsouhlasilo poskytnutí sociální pomoci při oddlužení podle těchto 

Zásad, se uzavře dohoda (smlouvy) o splátkách, která obsahuje 

a) ujednání o závazku města k úhradě dluhu (dluhů) ve výši uvedené ve smlouvě, které má žadatel vůči 

třetím osobám, 

b) ujednání o závazku žadatele k úhradě převzatého dluhu městem Úvaly ve výši uvedené ve smlouvě, 

c) ujednání o bezúročnosti dluhu v případě řádného splácení ve sjednaných termínech, 

d) ujednání o ztrátě výhody splátek a zesplatnění celého dluhu včetně celého příslušenství (úroky 

apod.) ode dne převzetí dluhu nebo ode dne uhrazení dluhu za žadatele městem Úvaly, 

e) výši splátek, termíny splácení a celkovou dobu splácení, která nesmí přesáhnout 10 let, 

f) další sjednané náležitosti smlouvy, které město Úvaly považuje za důležité, včetně možného 

požadavku ručitele nebo nějakého způsobu zajištění, kterého je žadatel schopen dostát. 



2. Může být poskytnuta finanční pomoc podle těchto zásad, která nepřevýší 100 000 Kč. 

3. Pomoc podle těchto zásad může být jednomu žadateli poskytnuta pouze jednou. 

4. Z důvodů hodných zvláštního zřetele může zastupitelstvo při projednávání dohody (smlouvy) o 

splátkách zmírnit nebo vyloučit některou z podmínek pro žadatele uvedených v těchto Zásadách. 

III. Závěrečné ustanovení 

1. Tyto Zásady byly schváleny Zastupitelstvem města Úvaly, usnesením č. Z-…….2022 ze dne 18.1.2022. 

2. Tyto Zásady nabývají účinnosti dnem jejich schválení. 

 

 

 

 

 

 

  Mgr. Petr Borecký     Ing. Alexis Kimbembe        Josef Polák  

starosta města Úvaly      místostarosta města Úvaly               místostarosta města Úvaly  



Zásady pro poskytování sociální pomoci při oddlužení pro občany města Úvaly 

Zastupitelstvo města Úvaly vydávají v souladu s ust. § 84 odst. 4 zák. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění 

pozdějších předpisů, tyto Zásady pro poskytování sociální pomoci při oddlužení pro občany města Úvaly: 

Preambule 

 

1. Město Úvaly v souladu s ust. § 35 odst. 2 zák. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, v 

samostatné působnosti ve svém územním obvodu dále pečuje v souladu s místními předpoklady a s 

místními zvyklostmi o vytváření podmínek pro rozvoj sociální péče a pro uspokojování potřeb svých 

občanů 

2. Tyto Zásady pro poskytování sociální pomoci při oddlužení pro občany města Úvaly (dále jen „Zásady“) 

vymezují základní podmínky města Úvaly při poskytování sociální pomoci při oddlužení pro občany 

města Úvaly, které tvoří součást nově koncipovaného systému sociální pomoci města Úvaly vymezené 

potřebné skupině obyvatel města Úvaly a představuje doplňkový typ v soustavě sociální podpory 

potřebným. 

3. Zásady taxativně vymezují způsob a rozsah sociální pomoci při oddlužení pro občany města Úvaly, jakož 

i okruh osob, kterým může být tato sociální a pomocná služba města Úvaly poskytnuta. 

I. Podmínky poskytování sociální pomoci při oddlužení 

1. Město Úvaly poskytuje pomoc při oddlužení ve formě převzetí dluhů od jednotlivých věřitelů nebo 

úhrady těchto dluhů věřitelům namísto dlužníka za sjednaných podmínek s věřitelem, a sjednání 

dohody (smlouvy) o splátkách. 

2. Žadatelem může být pouze osoba, která 

a) má trvalý pobyt (§ 10 zák. 133/1999 Sb., o evidenci obyvatel) po dobu nejméně pět let před podáním 

žádosti, 

b) pobírá starobní důchod, invalidní důchod nebo částečný invalidní důchod v rozsahu nejméně 50 % 

(§ 4 odst. 1 písm. a), b) zák. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění), byly jí přiznány mimořádné 

výhody II. nebo III. stupně (zák. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním 

postižením), byl jí přiznán nárok na příspěvek na péči II. až IV. stupně (§ 8 zák. 108/2006 Sb., o 

sociálních službách) nebo je osobou starší 70 let věku, 

c) není zletilá (§ 30 zák. 89/2012 Sb., občanský zákoník) nebo se jedná o osobu, která se soustavně 

připravuje na budoucí povolání, nejdéle však do 26 let věku nebo se jedná o nezaopatřené dítě (§ 

20 odst. 4 zák. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění),  

d) je osamělým rodičem (§ 7 odst. 7 zák. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře) pečující o 

nezaopatřené dítě s příjmem domácnosti se společně posuzovanými osobami (§ 7 odst. 2 zák. 

117/1995 Sb., o státní sociální podpoře), který nepřevyšuje 1,5násobek životního minima (zák. 

110/2006 Sb. o životním a existenčním minimu), 

e) není vlastníkem nemovitosti v hodnotě vyšší, než 100 000 Kč, vyjma nemovitosti, ve které bydlí; tuto 

podmínku musí splnit všechny posuzované osoby společně se žadatelem, nebo 

f) není vlastníkem movité věci v hodnotě vyšší, než 100 000 Kč, vyjma movitých věcí, které žadatel 

nezbytně potřebuje k uspokojování hmotných potřeb svých a své rodiny (domácnosti) nebo k plnění 

svých pracovních úkolů, jakož i jiných věcí, jejichž prodej by byl v rozporu s morálními pravidly, 

zejména zdravotní pomůcky (včetně speciálně upraveného vozidla pro invalidy nebo vozidla pro 

invalidy pořízeného s přiznaným příspěvkem na osobního automobil, pomůcky k přípravě 

k povolání, rodinné šperky získané darem nebo dědictvím, snubní prsten a jedno osobní motorové 

vozidlo, pokud jeho současná cena nepřevyšuje částku 250 000 Kč; tuto podmínku musí splnit 

všechny posuzované osoby společně se žadatelem, a 

g) udělila souhlas se zpracováním osobních údajů v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a 

Rady č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a zákonem č. 110/2019 Sb., o 



zpracování osobních údajů, a to za účelem realizace žádosti a uzavření smlouvy (dohody) dohody 

(smlouvy) o splátkách podle těchto Zásad, a 

h) udělila plnou moc městu Úvaly k tomu, aby zastupoval žadatele jako zmocnitele ve všech 

občanskoprávních věcech a v řízeních vedených před soudy nebo před jinými veřejnoprávními 

orgány. Město Úvaly jako zmocněnec bude plnou mocí rovněž zmocněn vykonávat v plném rozsahu 

veškerá jednání související s dluhem žadatele vůči třetím osobám (věřitelem). Město Úvaly bude 

oprávněno od soudů, jiných orgánů i věřitelů oprávněno zejména přijímat doručené písemnosti, 

podávat návrhy a žádosti, uzavírat smír, vzdávat se nároků, podávat opravné prostředky a vzdávat 

se jich, a to vše i tehdy, pokud je podle právních předpisů zapotřebí zvláštní plné moci; žadatel se 

zavazuje udělit městu Úvaly zvláštní plnou moc v případech, kdy nebude udělená plná moc uznána. 

Město Úvaly je oprávněno zmocnit k výkonu uvedených pravomocí další osoby. Pokud zmocní více 

osob, je každá z nich oprávněna jednat samostatně. 

3. V případě bydlení žadatele uvedeného v odstavci 2 ve společné domácnosti dalšími osobami, se 

posuzuje též příjem domácnosti, který nesmí převýšit 1,5násobek životního minima (zák. 110/2006 Sb. 

o životním a existenčním minimu).  

4. K žádosti podle těchto Zásad je žadatel povinen doložit všechny informace o majetkových poměrech a 

všech příjmech, jakož dokladů, které dosvědčují splnění podmínek o osobě žadatele podle odstavce 2 a 

3; město Úvaly může v odůvodněných případech považovat za splnění podmínky i předložení čestného 

prohlášení. 

5. Žádost je považována za úplnou, a tedy podanou dnem, kdy žadatel doložil všechny doklady a informace 

požadované městem Úvaly podle odstavce 4 a udělila souhlas ze zpracování osobních údajů podle 

odstavce 2 písm. g). V případě dokládání dokumentů dalších společně posuzovaných osob musí být 

udělen souhlas ze zpracování osobních údajů podle odstavce 2 písm. g) všemi osobami, jejichž listiny 

(dokumenty) se předkládají. 

6. Žádosti se vyřizují podle pořadí, ve kterém byly doručeny Městskému úřadu Úvaly.  

7. Na přiznání poskytnutí sociální pomoci při oddlužení podle těchto zásad není právní nárok. 

8. Rada města Úvaly rozhoduje s konečnou platností u konkrétních movitých věcí, zda splňují podmínky, u 

kterých se na ně nevztahuje finanční limit uvedený v odstavci 2 písm. f) a o nahrazení dokladu (listiny) 

čestným prohlášením dle odstavce 4. 

9. Zastupitelstvo města Úvaly stanovuje v rozpočtu celkovou finanční částku na žádosti podle těchto Zásad; 

případě překročení rozpočtem určené částky se žádosti odmítnou. 

10. Řízení o žádostech a přípravu podkladů ke sjednání dohody (smlouvy) o splátkách, jakož i jednání 

s třetími osobami, soudy a orgány, s výjimkou úkonů vyhrazených zastupitelstvu nebo svěřené radě, 

provádí městský úřad a jím pověřené osoby.  

II. Výše poskytnuté pomoci a dohoda (smlouva) o splátkách 

1. S žadatelem, kterému město Úvaly odsouhlasilo poskytnutí sociální pomoci při oddlužení podle těchto 

Zásad, se uzavře dohoda (smlouvy) o splátkách, která obsahuje 

a) ujednání o závazku města k úhradě dluhu (dluhů) ve výši uvedené ve smlouvě, které má žadatel vůči 

třetím osobám, 

b) ujednání o závazku žadatele k úhradě převzatého dluhu městem Úvaly ve výši uvedené ve smlouvě, 

c) ujednání o bezúročnosti dluhu v případě řádného splácení ve sjednaných termínech, 

d) ujednání o ztrátě výhody splátek a zesplatnění celého dluhu včetně celého příslušenství (úroky 

apod.) ode dne převzetí dluhu nebo ode dne uhrazení dluhu za žadatele městem Úvaly, 

e) výši splátek, termíny splácení a celkovou dobu splácení, která nesmí přesáhnout 10 let, 

f) další sjednané náležitosti smlouvy, které město Úvaly považuje za důležité, včetně možného 

požadavku ručitele nebo nějakého způsobu zajištění, kterého je žadatel schopen dostát. 



2. Může být poskytnuta finanční pomoc podle těchto zásad, která nepřevýší 100 000 Kč. 

3. Pomoc podle těchto zásad může být jednomu žadateli poskytnuta pouze jednou. 

4. Z důvodů hodných zvláštního zřetele může zastupitelstvo při projednávání dohody (smlouvy) o 

splátkách zmírnit nebo vyloučit některou z podmínek pro žadatele uvedených v těchto Zásadách. 

III. Závěrečné ustanovení 

1. Tyto Zásady byly schváleny Zastupitelstvem města Úvaly, usnesením č. Z-…….2022 ze dne 18.1.2022. 

2. Tyto Zásady nabývají účinnosti dnem jejich schválení. 

 

 

 

 

 

 

  Mgr. Petr Borecký     Ing. Alexis Kimbembe        Josef Polák  

starosta města Úvaly      místostarosta města Úvaly               místostarosta města Úvaly  



 

SMLOUVA O UZNÁNÍ DLUHU 
uzavřená dle § 2053 občanského zákoníku 

 

Jméno/Příjmení     [doplní se] 
RČ:        [doplní se]  
Trvale bytem:     [doplní se] 
Číslo účtu:      [doplní se] 
 
Telefon:       [doplní se] 
GSM:       [doplní se]  
E-mail:       [doplní se] 
(dále jen „Dlužník“) 

a 

Název:       Město Úvaly 
IČO:        00240931 
Sídlo:       Arnošta z Pardubic 95, 250 82 Úvaly 
Zastoupeno:      Mgr. Petr Borecký, starosta města 
Oprávněn k podpisu:    Ing. Alexis Kimbembe, místostarosta města 
   
Telefon:       281 091 111 
E-mail:       podatelna@mestouvaly.cz  
Bankovní spojení:    Komerční banka, a.s. 
Číslo účtu:      5000128584/0600 
Webové stránky:     www.mestouvaly.cz 
Datová schránka:    pa3bvse 
(dále jen  „město Úvaly“) 

 
(společně též jako „smluvní strany“)  

 

Smluvní strany uzavírají v souladu s ust. § 2053zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „občanský zákoník“) tuto smlouvu o uznání dluhu  (dále jen „Smlouva“): 

I. PŘEDMĚT SMLOUVY 

1. Věřitel za dlužníka uhradil na základě Zásad pro poskytování sociální pomoci při oddlužení pro občany 
města Úvaly finanční částku třetí osobě při poskytování sociální pomoci při oddlužení pro občany města 
Úvaly, jako součást systému sociální pomoci města Úvaly vymezené potřebné skupině obyvatel města 
Úvaly a představuje doplňkový typ v soustavě sociální podpory potřebným. 

2. Dlužník tímto oznává dluh vůči městu Úvaly ve výši uvedené v této Smlouvě a zavazuje se, že městu Úvaly 
dluh zaplatí ve splátkovém kalendáři za podmínek stanovených touto Smlouvou. 

II. UZNÁNÍ DLUHU ZA ZPŮSOBENOU ŠKODU A DOHODA O PLACENÍ 

1. Dlužník uznává svůj dluh s tím, že vůči městu Úvaly vznikl úhradou dlužné částky třetí osobě, které 
Dlužník dlužil, a zavazuje se tento dluh dále uvedeným způsobem uhradit. 

2. Dlužník se zavazuje, že svůj dluh ve výši ………….,- Kč (slovy: ………………………. korun českých) (dále jen 
„Dluh“) vůči městu Úvaly uhradí na bankovní účet číslo 5000128584/0600 nebo do pokladny města 
Úvaly pod variabilním symbolem rodné číslo Dlužníka. 

Dluh je úročen zákonnou úrokovou sazbou tj. výše repo sazby stanovené ČNB pro první den 
kalendářního pololetí, v němž došlo k prodlení, zvýšená o osm procentních bodů a bude zůstávat 
po celou dobu prodlení stejná, s prodlením ode dne uhrazení dluhu třetí osobě městem Úvaly namísto 
DLužníka (dále jen „Úrok“). 

 



 

 

Smluvní strany sjednávají, že dluh bude paní Dlužník splácet v pravidelných měsíčních splátkách, a 
to: 

První měsíční splátka ve výši 500.,- Kč bude Dlužníkem uhrazena nejpozději do 15.3. 2022. 

Druhá a další měsíční splátka ve výši vždy 500,- Kč bude paní Dlužníkem uhrazena každý další 
následující měsíc, nejpozději do 15. dne v měsíci, a to až do úplného uhrazení dluhu.  

Vyšší jednotlivé splátky a dřívější uhrazení Dluhu jsou možné. 

Sjednaným dnem úhrady jednotlivých splátek dle předchozích odstavců se rozumí den připsání na 
bankovní účet města Úvaly výše uvedený v této Smlouvě nebo úhrada v hotovosti v pokladně. Dlužník je 
povinen platbu závazku vyplývající z této Smlouvy identifikovat výše uvedeným variabilním symbolem.  
Smluvní strany sjednávají, že platba bez uvedení variabilního symbolu nebo s nesprávným, anebo s 
neúplným variabilním symbolem, tj. neidentifikovatelná platba, se považuje za nezaplacenou. 

III. PRODLENÍ ÚHRADY SPLÁTEK A ZTRÁTA VÝHODY SPLÁTEK 

Smluvní strany sjednávají pro případ, že dlužník nesplní některou ze splátek řádně a včas, v souladu s ust. 
§ 1931 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, právo věřitele na vyrovnání celé pohledávky (ztráta 
výhody splátek), tedy Dluhu a Úroku. Věřitel musí toto právo uplatnit u dlužníka písemně nejpozději do 
splatnosti nejblíže příští splátky; v takovém případě je vyrovnání celé pohledávky splatné ve lhůtě 
stanovené věřitelem ve výzvě k úhradě, která nebude kratší sedmi dnů. 

IV. PROMINUTÍ ÚROKŮ V PŘÍPADĚ ŘÁDNÉHO SPLÁCENÍ DLUHU 

1. Smluvní strany sjednávají, že v případě řádného splácení dluhu ve splátkách dle podmínek sjednaných 
touto Smlouvou okamžikem, kdy bude Dlužníkem uhrazena částka, která se rovná výši Dluhu, tak město 
Úvaly promine Dlužníkovi Úrok za celou dobu trvání Dluhu Dlužníka vůči městu Úvaly. 

2. Město informuje Dlužníka o prominutí Úroku po celém uhrazení Dluhu za účelem ukončení splácení 
Dluhu. Smluvní strany sjednávají, že dojde-li k přeplatku na splátkách vůči sjednanému Dluhu, tak město 
Úvaly rozdílnou částku vrátí na bankovní účet Dlužníka, který Dlužník stanoví nebo vyplatí v pokladně 
městského úřadu Úvaly n ažádost Dlužníka. 

V. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 

1. Práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající a ve smlouvě neupravené se řídí příslušnými ustanoveními 
občanského zákoníku a s obsahem smlouvy souvisejících předpisů.  

2. Smluvní strany sjednávají, že pokud by bylo jedno z výše uvedených ustanovení zcela nebo zčásti právně 
neúčinné, zůstává tím nedotčena právní účinnost ostatních ustanovení. Totéž platí i pro případ smluvní 
mezery. 

3. Tuto smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran ve formě vzestupně číslovaných 
dodatků této smlouvy, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran. Současně je zde platná 
podmínka, že smlouvu a dodatky smlouvy musí odsouhlasit orgán města, který schválil tuto smlouvu, 
jinak je takové ujednání (smlouva či dodatek) podle zákona o obcích, absolutně neplatné. 

4. Dlužník prohlašuje, že bere na vědomí, že město Úvaly shromažďují osobní údaje druhé smluvní strany, 
jejích zaměstnanců nebo členů v rozsahu uvedeném touto smlouvou včetně všech případných dodatků 
smlouvy, zejména jména a příjmení osob, které smlouvu podepisují za smluvní strany, jména a příjmení 
osob uvedených jako kontakty, včetně případných poskytnutých či uvedených e-mailů a telefonních čísel, 
v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních 
údajů (GDPR) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a to za účelem realizace této 
smlouvy. Osobní údaje shromážděné v souvislosti s touto smlouvou nebudou jiným způsobem smluvními 
stranami využívány, ledaže tak výslovně vyplývá z právních předpisů platných v České republice nebo byl 
výslovně poskytnut souhlas subjektem osobních údajů. 

5. Smluvní strany sjednávají, že vylučují aplikaci § 1726, § 1728, § 1729 a § 1805 odst. 2 občanského zákoníku. 

6. Smluvní strany se dohodly na způsobu doručování písemností tak, že lze zásilku zaslat prostřednictvím 
datové schránky anebo doporučenou zásilkou, která je podána k přepravě držitelem poštovní licence na 
adresu smluvních stran uvedených v záhlaví této smlouvy. V případě, že se některou ze smluvních stran 



 

 

odeslaná písemnost prostřednictvím držitele poštovní licence vrátí jako nedoručená, považuje se za 
doručenou dnem následujícím po dni otisku razítka na zásilce, kdy byla poštou odesílateli vrácena; zásilky 
odeslané prostřednictvím datové schránky se považují za přijaté následující den po umístění do datové 
schránky příjemce zásilky v systému datových schránek. 

7. Písemným kontaktem pro účely této smlouvy se rozumí kontaktní adresa pro písemnou korespondenci 
prostřednictvím držitele poštovní licence, ID datové schránky smluvní strany, jakož i kontakt i e-mailem, 
který si strany předaly. 

8. Smluvní strany sjednávají, že rozhodným právem je právo České republiky, rozhodným jazykem je jazyk 
český a rozhodným soudem je Okresní soud pro Prahu-východ ve věcech, které rozhodují okresní soudy 
a Krajský soud v Praze ve věcech, které rozhodují krajské soudy. 

9. Uzavření této smlouvy schválilo Zastupitelstvo města Úvaly Z-[doplní město Úvaly po schválení]  ze dne 
[doplní město Úvaly po schválení]  a pověřilo místostarostu města k jejímu podpisu.  

10. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou za schválení 
Zastupitelstvem města Úvaly. 

11. S odkazem na ust. § 3 odst. 2 písm. k) zákona 340/2015 Sb. o registru smluv, není povinnost tuto smlouvu 
registrovat v Registru smluv. 

12. Smlouva je vyhotovena v 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž tři stejnopisy obdrží město Úvaly a 
jeden stejnopis obdrží Dlužník. 

13. Strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, což stvrzují svými podpisy. 

 

V Úvalech dne [doplní se při podpisu]  V [doplní se při podpisu] dne [doplní se při 
podpisu] 

   

   

Za město Úvaly 

 

 Dlužník 

 

 

 

 

  

                         [doplní se] 

                         [doplní se] 

                          [doplní se] 

                         [doplní se] 

 

 

 



 

SMLOUVA O UZNÁNÍ DLUHU 
uzavřená dle § 2053 občanského zákoníku 

 

Jméno/Příjmení     [doplní se] 
RČ:        [doplní se]  
Trvale bytem:     [doplní se] 
Číslo účtu:      [doplní se] 
 
Telefon:       [doplní se] 
GSM:       [doplní se]  
E-mail:       [doplní se] 
(dále jen „Dlužník“) 

a 

Název:       Město Úvaly 
IČO:        00240931 
Sídlo:       Arnošta z Pardubic 95, 250 82 Úvaly 
Zastoupeno:      Mgr. Petr Borecký, starosta města 
Oprávněn k podpisu:    Ing. Alexis Kimbembe, místostarosta města 
   
Telefon:       281 091 111 
E-mail:       podatelna@mestouvaly.cz  
Bankovní spojení:    Komerční banka, a.s. 
Číslo účtu:      5000128584/0600 
Webové stránky:     www.mestouvaly.cz 
Datová schránka:    pa3bvse 
(dále jen  „město Úvaly“) 

 
(společně též jako „smluvní strany“)  

 

Smluvní strany uzavírají v souladu s ust. § 2053zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „občanský zákoník“) tuto smlouvu o uznání dluhu  (dále jen „Smlouva“): 

I. PŘEDMĚT SMLOUVY 

1. Věřitel za dlužníka uhradil na základě Zásad pro poskytování sociální pomoci při oddlužení pro občany 
města Úvaly finanční částku třetí osobě při poskytování sociální pomoci při oddlužení pro občany města 
Úvaly, jako součást systému sociální pomoci města Úvaly vymezené potřebné skupině obyvatel města 
Úvaly a představuje doplňkový typ v soustavě sociální podpory potřebným. 

2. Dlužník tímto oznává dluh vůči městu Úvaly ve výši uvedené v této Smlouvě a zavazuje se, že městu Úvaly 
dluh zaplatí ve splátkovém kalendáři za podmínek stanovených touto Smlouvou. 

II. UZNÁNÍ DLUHU ZA ZPŮSOBENOU ŠKODU A DOHODA O PLACENÍ 

1. Dlužník uznává svůj dluh s tím, že vůči městu Úvaly vznikl úhradou dlužné částky třetí osobě, které 
Dlužník dlužil, a zavazuje se tento dluh dále uvedeným způsobem uhradit. 

2. Dlužník se zavazuje, že svůj dluh ve výši ………….,- Kč (slovy: ………………………. korun českých) (dále jen 
„Dluh“) vůči městu Úvaly uhradí na bankovní účet číslo 5000128584/0600 nebo do pokladny města 
Úvaly pod variabilním symbolem rodné číslo Dlužníka. 

Dluh je úročen zákonnou úrokovou sazbou tj. výše repo sazby stanovené ČNB pro první den 
kalendářního pololetí, v němž došlo k prodlení, zvýšená o osm procentních bodů a bude zůstávat 
po celou dobu prodlení stejná, s prodlením ode dne uhrazení dluhu třetí osobě městem Úvaly namísto 
DLužníka (dále jen „Úrok“). 

 



 

 

Smluvní strany sjednávají, že dluh bude paní Dlužník splácet v pravidelných měsíčních splátkách, a 
to: 

První měsíční splátka ve výši 500.,- Kč bude Dlužníkem uhrazena nejpozději do 15.3. 2022. 

Druhá a další měsíční splátka ve výši vždy 500,- Kč bude paní Dlužníkem uhrazena každý další 
následující měsíc, nejpozději do 15. dne v měsíci, a to až do úplného uhrazení dluhu.  

Vyšší jednotlivé splátky a dřívější uhrazení Dluhu jsou možné. 

Sjednaným dnem úhrady jednotlivých splátek dle předchozích odstavců se rozumí den připsání na 
bankovní účet města Úvaly výše uvedený v této Smlouvě nebo úhrada v hotovosti v pokladně. Dlužník je 
povinen platbu závazku vyplývající z této Smlouvy identifikovat výše uvedeným variabilním symbolem.  
Smluvní strany sjednávají, že platba bez uvedení variabilního symbolu nebo s nesprávným, anebo s 
neúplným variabilním symbolem, tj. neidentifikovatelná platba, se považuje za nezaplacenou. 

III. PRODLENÍ ÚHRADY SPLÁTEK A ZTRÁTA VÝHODY SPLÁTEK 

Smluvní strany sjednávají pro případ, že dlužník nesplní některou ze splátek řádně a včas, v souladu s ust. 
§ 1931 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, právo věřitele na vyrovnání celé pohledávky (ztráta 
výhody splátek), tedy Dluhu a Úroku. Věřitel musí toto právo uplatnit u dlužníka písemně nejpozději do 
splatnosti nejblíže příští splátky; v takovém případě je vyrovnání celé pohledávky splatné ve lhůtě 
stanovené věřitelem ve výzvě k úhradě, která nebude kratší sedmi dnů. 

IV. PROMINUTÍ ÚROKŮ V PŘÍPADĚ ŘÁDNÉHO SPLÁCENÍ DLUHU 

1. Smluvní strany sjednávají, že v případě řádného splácení dluhu ve splátkách dle podmínek sjednaných 
touto Smlouvou okamžikem, kdy bude Dlužníkem uhrazena částka, která se rovná výši Dluhu, tak město 
Úvaly promine Dlužníkovi Úrok za celou dobu trvání Dluhu Dlužníka vůči městu Úvaly. 

2. Město informuje Dlužníka o prominutí Úroku po celém uhrazení Dluhu za účelem ukončení splácení 
Dluhu. Smluvní strany sjednávají, že dojde-li k přeplatku na splátkách vůči sjednanému Dluhu, tak město 
Úvaly rozdílnou částku vrátí na bankovní účet Dlužníka, který Dlužník stanoví nebo vyplatí v pokladně 
městského úřadu Úvaly n ažádost Dlužníka. 

V. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 

1. Práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající a ve smlouvě neupravené se řídí příslušnými ustanoveními 
občanského zákoníku a s obsahem smlouvy souvisejících předpisů.  

2. Smluvní strany sjednávají, že pokud by bylo jedno z výše uvedených ustanovení zcela nebo zčásti právně 
neúčinné, zůstává tím nedotčena právní účinnost ostatních ustanovení. Totéž platí i pro případ smluvní 
mezery. 

3. Tuto smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran ve formě vzestupně číslovaných 
dodatků této smlouvy, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran. Současně je zde platná 
podmínka, že smlouvu a dodatky smlouvy musí odsouhlasit orgán města, který schválil tuto smlouvu, 
jinak je takové ujednání (smlouva či dodatek) podle zákona o obcích, absolutně neplatné. 

4. Dlužník prohlašuje, že bere na vědomí, že město Úvaly shromažďují osobní údaje druhé smluvní strany, 
jejích zaměstnanců nebo členů v rozsahu uvedeném touto smlouvou včetně všech případných dodatků 
smlouvy, zejména jména a příjmení osob, které smlouvu podepisují za smluvní strany, jména a příjmení 
osob uvedených jako kontakty, včetně případných poskytnutých či uvedených e-mailů a telefonních čísel, 
v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních 
údajů (GDPR) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a to za účelem realizace této 
smlouvy. Osobní údaje shromážděné v souvislosti s touto smlouvou nebudou jiným způsobem smluvními 
stranami využívány, ledaže tak výslovně vyplývá z právních předpisů platných v České republice nebo byl 
výslovně poskytnut souhlas subjektem osobních údajů. 

5. Smluvní strany sjednávají, že vylučují aplikaci § 1726, § 1728, § 1729 a § 1805 odst. 2 občanského zákoníku. 

6. Smluvní strany se dohodly na způsobu doručování písemností tak, že lze zásilku zaslat prostřednictvím 
datové schránky anebo doporučenou zásilkou, která je podána k přepravě držitelem poštovní licence na 
adresu smluvních stran uvedených v záhlaví této smlouvy. V případě, že se některou ze smluvních stran 



 

 

odeslaná písemnost prostřednictvím držitele poštovní licence vrátí jako nedoručená, považuje se za 
doručenou dnem následujícím po dni otisku razítka na zásilce, kdy byla poštou odesílateli vrácena; zásilky 
odeslané prostřednictvím datové schránky se považují za přijaté následující den po umístění do datové 
schránky příjemce zásilky v systému datových schránek. 

7. Písemným kontaktem pro účely této smlouvy se rozumí kontaktní adresa pro písemnou korespondenci 
prostřednictvím držitele poštovní licence, ID datové schránky smluvní strany, jakož i kontakt i e-mailem, 
který si strany předaly. 

8. Smluvní strany sjednávají, že rozhodným právem je právo České republiky, rozhodným jazykem je jazyk 
český a rozhodným soudem je Okresní soud pro Prahu-východ ve věcech, které rozhodují okresní soudy 
a Krajský soud v Praze ve věcech, které rozhodují krajské soudy. 

9. Uzavření této smlouvy schválilo Zastupitelstvo města Úvaly Z-[doplní město Úvaly po schválení]  ze dne 
[doplní město Úvaly po schválení]  a pověřilo místostarostu města k jejímu podpisu.  

10. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou za schválení 
Zastupitelstvem města Úvaly. 

11. S odkazem na ust. § 3 odst. 2 písm. k) zákona 340/2015 Sb. o registru smluv, není povinnost tuto smlouvu 
registrovat v Registru smluv. 

12. Smlouva je vyhotovena v 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž tři stejnopisy obdrží město Úvaly a 
jeden stejnopis obdrží Dlužník. 

13. Strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, což stvrzují svými podpisy. 

 

V Úvalech dne [doplní se při podpisu]  V [doplní se při podpisu] dne [doplní se při 
podpisu] 

   

   

Za město Úvaly 

 

 Dlužník 

 

 

 

 

  

                         [doplní se] 

                         [doplní se] 

                          [doplní se] 

                         [doplní se] 
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