PŘÍLOHA K ŽÁDOSTI O POSKYTNUTÍ NFV Z FRB OBCE CHLEBIČOV
Dohoda o převzetí ručitelského závazku

Dohoda o převzetí ručitelského závazku,
kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s ustanovením § 2018 a násl.
zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku uzavřeli:

1. Obec Chlebičov, IČ: 00533947
se sídlem Chlebičov, Hlavní 65, PSČ 747 31
zastoupená Ing. Zuzanou Kašnou – starostkou
(dále jen „věřitel“)
a
2. Pan(í) ……………………………………………….………………, r. č. ……………………………….
trvale bytem ……………………………………………………………………..……………………………………………
(dále jen „ručitel“)
takto:

I.
Dne ……….…… uzavřel(a) pan(í) ……………………………….…….…, r. č. ……………………….., trvale
bytem ……………………………………..… (dále jen „dlužník“) s věřitelem Obcí Chlebičov
smlouvu o poskytnutí návratné finanční výpomoci z Fondu rozvoje bydlení,
č. ……………… (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je poskytnutí návratné finanční
výpomoci v částce …………………….. Kč. Shora uvedená částka bude dlužníkovi
poukázána bezhotovostním převodem na jeho účet a dlužník se zavázal shora
uvedenou částku vrátit věřiteli dle podmínek sjednaných ve shora uvedené smlouvě.
Ručitel prohlašuje, že je seznámen s obsahem shora označené smlouvy, což
podpisem této smlouvy stvrzuje.

II.
Ručitel výslovně prohlašuje, že za dlužníka zaplatí věřiteli veškeré budoucí peněžité
závazky dlužníka vzniklé na základě shora označené smlouvy, jestliže je věřiteli
nezaplatí dlužník. Věřitel je oprávněn domáhat se zaplacení závazků dlužníka na
ručiteli jen v případě, že dlužník nesplní svůj splatný závazek v přiměřené době poté,
co byl k tomu věřitelem písemně vyzván. Věřitel shora označeného ručitele přijímá,
což podpisem této smlouvy stvrzuje.
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III.
Tato dohoda, jakož i vztahy s touto dohodou související, se řídí právními předpisy
České republiky, a to zejména zákonem č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v
platném znění.
Tato dohoda byla sepsána ve dvou vyhotoveních, pro každou stranu jedno a obě
strany souhlasně prohlašují, že tuto dohodu před jejím podpisem doslovně četly, ve
všem s ní souhlasí a zavazují se ji dodržovat. Zároveň obě strany prohlašují, že tuto
dohodu uzavřely ze své pravé a svobodné vůle, ničím ani nikým neovlivněné a že jim
nejsou známy žádné okolnosti, které by mohly ovlivnit hodnověrnost této dohody.

V Chlebičově dne ……………………………………..

………………………………………………………
Věřitel

………….………………………………….
Ručitel
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