I

čiElo (p.o inl.m

i

poll.bu Čé§ká spoř

l€

ny

a 3

i

039079&29

šsmlouva o úvěru č. 100í9/1s/LcD
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1-

sídlo:

lčo]
45244782
zapsaná v obchodním íeistříku Vedeném Městským soudem v Praze, sp, zn. B
(dále jen ,Banka")

1'171

Město Dobňchovice

2-

sídlo:

lčo:

(dále jen , Klient')

Vítova 61,252 29 Dobřióovice
oo241181

PREAMBULE
Tato smlouva o úVěíUupravuje podmínky, za nichžje Banka zavázána poskytnoul Kljentovi ÚVěr a Klienl je Bance
zavázán Uvěí splatil a zaplalit úrcky a dalšíceny,

ěLÁNEK

l

áKLADNí UsTANovENi

1,

WmezeníDoimů, Pojmy psané Velkýmipísmeny nebo s velkým poálečnímpí§menem, Vjednotném imnožném
čísle,majipío účelylélo smlouvy o úVěrU význam uvedenýV lomto Ustanovení:
,Běžný účeť'běžný účetpío účelyúhíadypohledávek z Úvěru č, 0388029319/0800;
,ceny" odměny, poplalky, náhrada nákladů Banky a dalšI platby, k jejichž úhraděje Klient povinen podle této
smlou\ryoúVěru a ceníku;

,,ceníť ceník služeb a úrokových sazeb Českéspořitelny, a,s,, pro bankovní obchody, příslušnýpío klient§kou

skupinu, do niž je Klienl podlezásad Bankyzařazen, platný ke dni poskytnutí placené služby. Banka plalné znění
ceniku zveřejňuje ve svých obchodních míslech ďnebo na svých internetových stránkách;
,cerpáni' každý jednollivý piipad érpáni proslředkú Klientem podle této smlouvy o úVěíu;
,Dotace'dotace posk},lované na íea|izaci Projeklu, jednollivě čispolečně,podle konlextu;

,lnkasní účet'Běžný účel;

,,Nemovito§ti" pozemky palc. é. 25o3h , parc. é. 250315, píac. č. 250312, parc. é. 25o3l24 e parc. č. 25o3l25, uše
zapsáno V kalastru nemovitosii, klerý Vede Kataslíální úřad středočeský kraj, Katastrální pracoviště Píahazápad, pío kalastrální územíDobřichovice, obec Dobřichovicei
prcjekt Klienla pod názvem ,,Rekonstrukce komunikací pío další hospodářský rozvoj mě§ta
'PřojeK"
Dobiichovice"i
,smlouva o rlvěíu" lalo smlouva o úvěru včetně všech součrisli, piíloh a dodatkŮi
záVazek Banky poskylnoui Klienlov]za sjednaných podmínek peněžní plo§lředky nebo, podle kontexlu,
"Úvěť
penáni plo§lředky, kteíémají býí poskytnUty, nebojiž poskyhuté a čerpané;

,úvěrová óástka, touto smlouvou o úvéíuslarovená v,iše Úvěru:

,yoP" Bankou Vydané ,,Všeobecné obchodní podminky Českéspořitelny, a.s, Firemni a korporáiní klientela"i
pohledávky a dluhy mezi Klientem a Bankou v rámci poskytnuti Úvěru stanovené zákonem
"Zivazek" veškeré
ajinýmiakty noímativnipovahy, toulo smlouvou o úvěru, VoP cenikem, píávnimiakly up€Vujícím i Vztahy ze
zajištěni, pokudje po§kytováno, a dalšímiakly smluvni povahy;

2,
3.

"zvláštní

účeť'běžný účetKlienta č, 60185 0388029319/0800 vedený u Banky

V

Kč

ÚVěíová částka ÚVěíoVá částka se s]ednáVá Ve Výši 12,000,000,00 Kč (slo\,y: dvanáct milionů koíun č€ských),

ÚcglÚ!íu,

Klienl se zavazuje použil ÚvěrVýlučně pío účel:
financovániProjekiu.
Na žádost Klienta Banka rovněž Umožní Klientovi V rozsáhu předem odsouhlaseném Bánlou čerpal Úvěrovou
čáslku za úče]emrcfinancováni nákladů prokazatelné wnalozených Klieníem v §ouladu s ucelem UVěru, Pokud
tim nedojde ke sníženi výše Vla§tních zdrojŮ Klienla určených k íinancování účeiuUvěrU,

a)

118

a

Jvgpri!!a], jvérown uáem
UvěíL jakoz i oiislLše'.sfu,

se íozLrrl účetBánly pío úce'y evidence Uvelove

ajslky Óeíparl a sp,áceni
jn,
uG,,; il#iáňJ;J;pioř,
uverový utetl, Crsro
oplá""""" ildti,;;;ř;;;;ěn',t'ue,ouuno ,;.,u 'urouou

a d3,šich Donl-Adável z

Uvěrového účnJie 0390796429/0800 Banka je
změnu Klientovi vždy oznámí,

r

čUíNEKll

ěERPÁNÍ ÚVĚRU

1,

2,

o-qqehtč+lii.!
obdobi, po kleréje Kljenl oplávněn c€rpal Úvéíovou cásthu
lobdobiéípánr,
zaclna v den uzavřeni
'!lé!!€lelo
!iě.nal,
smlouw ó uvéíua trvá dó a* za, z, ioi-s
i"*i^e,, ii"-"il" .pr"""e^ *,p",
lJvěíovou částhu nebo |eii cast neiáiive v aen sptnenI
óJirJá""r"l pi").fiJr i,o'ó'"ii'"n,
u t"ro
Smlowé o uVěíU, Banka ]e oprávněna ze záVažných
oůVodůdalum čeípánizněnrt á slanovrl
","nou"ny"r,
náhraonl termrn
z.ůsob ČerDání,čerpáníÚvěru se

uškL]tečn l jednorázově nebo po§lupné plevodem
penéžnich prosiředků přímo
na př;slušný oankovni úcel k úhíadé.lluhL
v s;ubdu s úč€lem ú;ěru, ii;ž:d;sjŘ",it" urozni
a"nr"
Uvěíovou éastKu rovněž na Zvláštn i účetzejména
vyž"o"ii-r, ro páá,,"iv
iravn rm, pleopisy ""rp"t
nelo
podmlnky dolac€, Vtalovem ofioádÁ ie
Klie;t pov|ná" a"riizli Áj"* l*iliilii'J,p""i,
"rán"""n"e
o",
zby'ečneho odkladu, plevesl píislusnépenezn; ploý;;dk';;
^a"r.ona,

óitffi ;ffi:* *

3,

iXlji
a)

b)

ffifli"

-*""ntl,

"iárj,'""á"l,.Ié^i"i"pirpl

usneseni zástupilelstva klienta obsahujjcí schváleni
léto smlouvy -o Úvěíu v souladu s doložkou platnosli
práVního úkonu
' """'

""'"

úednání) Uvedenou v tálo smlo;;J;,rJci,]i-"-''
ooklady prckazulici opíávneni Drovést stavebnl pláce
podle uč€lu Úvér.l v soJladu s plalnými a učinnými
obecně zavaznýmiplávnimiDíédpisy

uplávulic|;l

sláveblj povoleni či ohlášeni slaily, piipaarie

c]
d)
e)
.
f)
g)
4,

"

Pro vyloučeni pochybnoslíse slanov', že
Klient nepředkládá Banc€ žádost o Čeípání,
Podmjnkv oívnjho ČeíDán, Pied DíVnlm Čerpanlm
]e Klient povinen splnit nasledUlic. podmJnky ahebo piedložiI
s obsanem a ve íorm;
j"l zajistil, aby je Banka

1,ra

ú,Á;I;lil;;;'i;"i-fii,"o 1.q.en" p,"uo.o"n"
pJ;;; u;;ňii"';;"ňilu uladL a jiná rozhodnutl,

opatřeni nebo polvřerl stavetnitro úiacjul;
doklady ptokazujlcl že každý zholovitel ve Vzlahu
k realizaci Lóe,u ljvě.U byl VyDían V souladu s
plalnýni a účinnymlobecré závaznýrni píávn
imi pieop;"y;ú;"r"i"i-i!ši i,'"ie]nych zaíazel;
veskere smlouvy o djlo lÝkailcise íe€liz€ce účelu
Úvěíu, iadně uzaviené mez, kllenlemjako ob]ednaielem
a piislušnými zho|ovjlel,, /e klFn ch bude Vyp|)ivat
ž;
14,50o,0o0,o0 Kč
člrnaď milionů eél .ul ti"Í. lo,un t"'"iÍ"r,r
";;;;iĚ;Ó",yšffe!'iku jsou
sjednanyJako

"-:"é'#';;r-,:;;;'#L;iil"

|sJol,

doklady prokazující,že klienl investovaldo
íeahzace projeklu vlaslni finančni píostiedky v minimální yýši
2,268,000 00 {slovy dva rriliony dvé sté

šed;;i;ilti#ř#;;k;;);"''' "'"
bude .dosahoval
osmnái",liá;;il'kil; ""'.

řádné Uzavřena sír|ouva o n^škvtnuli Dotace,
ze kteíéVyplyvá, ze Dolac€
8,518,000,00 Kč (slovy: osm mitíonůpet set

smlouva o zaslaveni pohledáv€i

z€ smlouvy o účtuU Banky ve píos;ěcÁ Banky podle

mlnimálnl vr,še

čl Vllléto smlouvy

qbecné Dodmínkv Čeroání,Před
každým ČeípánImjeKlient povinen splnit dále uv€dené povinnosli:
a) piedložit řádné vyphěne plikazy k L]híadé obsahujiq údaje o výli platby,
přijem; platby, bankovnh

b)
c)

spojeni, připadné o dalšich skulečnostech v
soula'du . risiln".ipiáaro:án'y#iÁ;;ce l prokazáni §ouladu
požadovaných plaleb s účeíemÚveruj
předložit smlouvy a daňove doklady (íaklury)
nebojiné dokumenty, po fonnálnia obsahové stránce

BanloL akceptováné, osvédčúi.isoL]|ad póžadov;"y"n
,r"r"o i:e!L.'Ú"t, u ia"nt" ;" op."nnen"
požadoval potvízeni o proveoeni praci a
á opravněnój,''";v"ii"*,
" áii", ůiI"v?n'oor,,,,"ntu
alrloíi7ovanou osoboL ákceptouaŮrnou pro áuniL,:
částka požadovaného ceíDánl ne
u
u"škerými předchozími óerpáními podle télo smlouvy o
úvěru piesáhnout ljvěíovou čá",k;'Í "oučtu "

čLANEK lll

ÚROKY Z ÚVĚRU

'

jl!r!r§!t Úlo|;o^v_1:9:Pa se qednáVa
*+=:+r.@daE]e]r
pnslusné obdobi ieiipJatnosliiako WšP ,eíeíelanísa7by

jako sazDa jejiž Vyse b,Jde stanovována pro
plalné Viozřodny dérise iwsenim o mazjo,sz %

íoč.'ě, L,íokova sa7ba prc píVii oboóbl platnosli Líok""á
.";o" c,"i-cj,ř i"

§iii:Tl,ŤÍ*§

"§t%é

iř"i-

-''..'

\,yhláŠovaná sázba kótovaná na íinančníchtžích pío
a
účelylé1o smlouvy o úvěru

PRlBoR (Píaque lnlerbénk ofíeíed Rátél je sazba, za
kterou si banky
(V ceskych
korun.ch),

půjčUji mezi sebou V měně

cZK

Rozhodným dnem ie den stanoveníuršéúíokove
sazby, kterýzpravidla předchází2 pracovnidny počátku
přislLršného období p|alnosti úrokové

;azby,

2l8

ob,dobi plalnosti úíokovésazbyje prav)dehé a jeho délka činí6měsíců,PrVniobdobíplatnostiúíokovésazby
začínádnem Uzavien, léto smlouvy o úvérL]a trvá po dobu 6 mésicŮ,
2-

/

qí9kové

.ozum; obdobi slanovené pío
účlovánia placeni úroků 2 ÚvěíU (Úíokové
9bdobl, Úloxovym obdobim se

obdobD Ulokove obdobije pravidelne a jeho délka činí1 mésic, Piavidelné Úíokóve obdobi konči posledni den
káždého kalendáiniho mésice, Neni liposledníden Úrokového obdobípíacovnímdnem, má se zaio, že
poslednim dnem běžnéhoUíokového obdobije bezpíostředně následujíci pracovníden a běžnéÚrokové období
se píodloužido toholo dne, Prunl úíokovéobdobi začínádnem prvniho ceípáni a konči posledníden
pravidelného |jfokového období, Ve kterém §e Uskutečni prvni c;rpánl, Násiedu;ici Úróróvá Ólaotiza;inali

dnem bežplostředně následujIcím po posledním dni bezprostředně předcházejíciho Úrokového období.
3,

golatnost úrckŮ z ÚVěfu, Klienlje povinen platil Bance úíokyz Úvěíu Včetně úrokůz prodlenIv oosledniden
tJíolovéhoobdobi, a to za dobu od pívního dne Úrokového obdobi (včelné,do posleiiniho dne'(Jrokového
obdobi {Včelně] tJíoky z UvérU včelnéúíokůz píodleni za posledni Úlokové obdobi do dne piedcha7ejiclho dni
splaceni lJvěíU (Včetné) jsou splatné na základé zúčtovánípíovedeného Bankou, nejdříve V Ďen konečné
splátnostia nejpozdějiv den Uíokového obdobi, v němž nastal Den konečnésplalnoiti,
stanovení D9au dnl olo úělv úločení,Úroky á ceny Banká počilá na základé sklrlečnéhoDočtu dnů a roku o
360 dnech, Uvél se úíoúdenné ode dne píVniho Č€rpáni (Včetné) do dn€ předcházejiciho 'dni splacen l Úvěíu
(včelně), Dlužná oistka Uvéru se úíočiuíoky z prodlenl denně od pNního dne prodle-ní (včelně);ž
do dne
bezprcstředné pi€dcházejiciho dni splaceni dlužnéčástky (vóelněj,

čLÁNEK lV
cENY
1

,

Placeni cen Klieni se zav€zuje platit Bance \yúčlovanéceny v íozsahu a výši stanovené ceník€m platným
den provedení zpoplatněného úkonu, § yýjimkou ceny za spíáVu a ved€n í 'úVěrového obchodu v č;ské;ěně,
klerou se Kljenl zavazuje platit Bance ve Výši .10o,0o Kč (slovy:jedno sto korun českých) měsíčné,
pro vyloučeníjakýchkoli pochybnoslí Banka
a klienl sjednávají, že klient nenípovinen platit následujicíceny:

V

a)

b)
c)
d)
é)

c^enu (ani žádnou llnou

vúbec čerpai Uvěrovou
sjednánaI

sankc' za nevyčeípánl ÚVěrové částky v plné yýši nebo za ío, že Klient nebude

éslku, Tím není dolčeno právo Banky požadovát závázkovou odměnu,

je_li

cenu za sjednání Úvěíu;
závázkovou odménL], lj odménu, jejížvýše se počíládenně v průběhu období čelpáníz íozdilu mezi
uverovou castt<ou a Úvarem,
cenu za Předča§nou splátk;|
cenu za změnu smluvnlch podmínek (uzavření dodalku k léto smlouvě o úVěru),

čLÁNEKV

SPLÁCENÍ ÚVĚRU

1,

2,

3

Zoú§ob sDlácení, De!
](9nečnésolalnosti, Klient se zavazuje splácet posk},lnutý Úvěr pravidelnými měsíčnimi
splátkamive Výši 64,500 00 Kč (slo\,y: šedesát čtyřitislce pět set korun českých) splatnými Vždý k 20, dni
laždéhokalendářnlho mésícePívní splátka bude zaplacena dne 20, 7, 2015, Posiední'splátkáVe výši
nesplacené čésliposkytnulého ÚVéru je sptatná dne 20, 12, 2019 (Den konečnésplatnosiD.
Kíomě_Yýše Uvedených splálekje Klient povinen splatil ljvěr splálkou z proslředkÓ Dotace ve výši
8,518,000,00 Kč (slovy: osrn milionů pět set osmnácl tisíc korun českých), a to nejpozdějidne 30, 6, 20l5,

Úél

určenÝ ke sDlácení Úvěru, Klient se zavazuje převáděl prostředky ke splácení ÚVěru á ostatních dluhů
Klientá v souvislosli s toulo smlouvou o úvěru na Běžný úěi Klieni s; zavázuje po celou dobu lryáni této
smlouvy o úvěru vést u Banky Výše uvedený účela zajišťovat na něm dostatei prostředků k úhradě svých
splatných peněžilých dluhů z télo smlouvy o úvělu, pokudjsou pohledávky Banky za klientem vzniklé na základě
teto Smlouvy o uvéru splahé v den, klerý není píacovnjín dnem, je Klienl povinen zabezpečit doslatek proslředků
na svem Výše uvedeném účtUnejpozdéjl V pracovníden bezprostředně předcházející dni splatnosli takóvé
lJslanoven í tohoio odslavce se obdobně uplatní i pro {nkasní účet,je li odlišný od Běžného účlu,a dále pro
případné Zvláštní úay určenéplo příjem dotaci,
ZDÚsob sDláceniÚvěru. Klienl souhasi s lím, aby Banka píováděla úhrady svých splatných pohledáVek z télo
smlou!ry o úVěíUinkasem z Běžného účtu,a to bez předchozího přikazr,r Klienta a bezj;ho vyrozumění, Zároveň
klienl zmocňuje Banku k vyslaveníplalebóích dokladů k vyrovnánitěchlo pohJ€dávek á k provedeníjejich úhrad
V den splatnostipřed ostalnimiplatbami, ldeíéje Banka v iento den povinna podle přikazu Klienta próvé§i
z lakového účtu,V připadě nedoslatku ždrojŮ na takovém účtUmá Banka p€Vo přisloupil kzapočtenísvých
pohledávek s pohledáVkamiz kteréhokoliVjiného účlu(rnimo účtUVázaných píoatředků), kteni Banka pró Klienta

Uslanoveni tohoto odsiavce se obdobně uplatní i pío lnkasni účet,je
případné Zv|ášlníúčlyuíčenépro přijern dotaci,

li

odlišný od Běžného účlu,a dále pro

Banká nemusí přijmoutjakoukol] úhíaduod jiné osoby než Klienla

3/8

eqiadi_!fualL, Nestačí-lidispon;bilní zůslatek na BěžnémúčlU9nebo najiných účtechuvedených v předchozím
odstavci3 spolu s dalšimiprostředky Klienla ná úhradu splalných pohledáVek Bankyz télo Smlouvy o úvéru,
budou prostředky na účtechKlienia použity k uspokojení pohledávek BankyV následuiicim pořadí:

a)

úhrada škod a nákladů \,ynaložených Bankou,

b)

ceny,

c)

úroky z Úvěru,

d)

úroky z prodleni,

e)

§plálky Úvěru (pokud se ÚVěrsplácí formou částečnýď splátek počínaje§plátkou s nejslaršlm a konče
splátkou s nejnovějším datem splslnosli),

D

5,

s)

oslatnl pohledáVky Banky,

Předčalná sDlálka,
oprávnén píovéstsplátku Úvěru nebojeho ústi před teíminem splatnosti splácené
jistiny Uvěru původně
^ilentle
stanoveným toulo smlouvou o úvělu (Předčasná splátka) kdykoli přede Dnem konečné
§plalnosti, Předčasnou splálku je Klient povinen Bance písemně oznámit alespoň 10 pÉcovníchdnŮ předemi
výše Uvedená lhůta se neuplalnív případě Před&sné splátky hrazené z prosliedkŮ Dotace, Klientje povinen
zajislit na Běžném účtudoslatek disponibilních peněžnich prostředků na úhíaduPřed&sné splátky Ve výši a V
lermínu oznámených Bance, cenyza Předč€snou splátku podle čl, lV télo smlou\,y o úVěru, je,li sjednána, a
dalších čáslek splatných s Před&snou splálkou pod]e léto Smlouly o úvěru; pokud lak neučini, je V píodlení.
Klientje povinen s Předč€snou sp|álkou Bance zaplaiit příslušenství,cenu za Předčasnou splátku, je]isjednána,
v důsledku Předč€sné splátky, jakož idalšípíoten případ slanovené
čá§lky podle této smlouvy o úvěru a ceníku, oznámení o Předč€sné splátce, akceptované Bankou, je
neodvolatelné, Kiientje povinen provést Předč3snou splálku ve výši a v lerminu schválených BankoÚ; pokud lak
neuč]ní,je v píodjení. Je,li řádná splálka Úvěru zaplacena 5 nebo méně pracovní§h dnŮ před sjednaným
leímínem splalnosti, nepovažuje se zá předč€sně zaplacenou,

adále náhÉdu nákladů Banky \,zniklých

čLÁNEKVl
PRoHLÁšENí A PoVlNNosTl KL|ENTÁ

1,

2,

BlohláŠeníKlienta a ieho součinnost, Klieni prohlašuje, že uzavřenítéto §m]ouvy o úvěru, Včetně íealizace účelu
IJVěíU, bylo řádně a plalně schváleno příslušnými orgány Klienta V souladu s obecně závaznými práVními
předp'sy, Pro připad, že je Klientovi poskylovana v souvislostis účelemÚvéru jakákoli dotace, Klienl dále
plohlašuje, že VeŠkerédokumenty týkajlci se íeahzace Uč€lU Uvéru (bez ohledu na to, zda byly Vyhotoveny před
podpisem této smlouvy o úvěru nebo později)jsou V souladu s podmínkamiposkytflUlídotace,
Klienl beíe n. Vedomi, že Banka je opráVněna kromě píovádění konlíoly úóelovosti každéhoČerpání prověřovat
schopnost Klienta splacel Uvěí a pJnil dalšídluhya povinnoslivůčiBanc€, jakož iprověřovat dalšiskutečnosti,
kteíéby mohly Vést ve svých důsledcích k podstatné změně podminek, za nichž byla talo smlouva o úvěru
uzavřena, K tomuje Klienl povinen poskylnout Bance součinnost, zejména na jejívýzvu předložit požadované
dokumenly, umoŽnit Bankou pověřenému pracovníkovi nebo iřeiiosobě provádět V plostorách Klienta kontrolu
účetflictvíKlienta ajiných dokumentů íinančníhocharakieru, jakož ikontrolu realizace účeluÚvéíu,
Povinnosti Klienla, Klienl se zavazuje plnit Veškeré povinnosti §tanovené toulo smlouvou o úVěru a VoP, Vedle
povinností vyplývajícíchzjiných Uslanovenítéto smlouvy o úvěru a z VoP se Klienl dále zavazuje splnil
následující povinnosti a/nebo předložil Bance následující dokumenty, přlpadně zajistit, abyje Banka měla
k dispozici:
schválený ročnírozpočet,a to do 1 měsice odjeho schválení;v případě, že má být hospodařeno podle
pravidel íozpoaového provizoria, předložit taková píavidla, a to do 15. ledna přlslušného lozpoaového
íoku, a dále rozpočtový výhled, a lo do 1 měsíce odjeho sestavení, Klienlje oprávněn předkládal !ílo
dokumenty V elektron]cké podobě, pňčemžna výzvu Bankyje povinen předložitje v pisemné podobě, a to
do 10 pÉcovníchdnŮ od obdžení takové Výzvy]
finančni výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územnich samosprávných celků a dobíovolných svazků obcí
(Fin 2_'I2 lt/l) nejpozději Vždy do 2 měsiců po skončeníkáždého kalendářního pololeli, a dále rozvahu
Klienla nejpozději Vždy do 2 měsícŮ po skončeni každéhokalendářního pololetí Klienl je opíávněn

a)

b)
c)
d)

předkládal tyto dokumenty v eleklroniclé podobě, přič€mž na VýzvU Bankyje povinen předložitje
písemnépodobě, a to do 10 píacovních dnŮ od obdženi takové VýzVy|

V

Výrok audilora o hospodaření Klienta, popřípadě zpíáVa o přežkumu hospodaření Klienta \ydanájiným
příslušným orgánem, a io do 2 měsícŮ od obdžení;

předkládat Bance najejl ýýzýu do 1 měsíce od doručenívýzvyBanky:
dokumenty a údaje, kieré je povinen zveřqnii podle právního předpi§u či rozhodnuli orgánu veřejné

i)

i])
iii)

mooi

dokumenty právní, účelnía daňové povahy zpracováVané Klienlem či kontrolními orgány nebo
auditory podle specifkace Banky;

dalšipío Banku íelevanlní dokumenty podlejejích požadavků(např, potvrzenípříslušných orgánů,
že Klient neníV prodlenis úhradou daní cel, pojislného na Veřejné zdravoln í pojištěni nebo
sociáln í zabezpečen i, příspěVku na stálnipolitiku zaměstnanosti či jiných odvodů obdobné
povahy)]

4la

iv)

dop]ňUjíci iníoímace o Vývoji dluhů Klienta k ostahím Věřitelům a o Vývoji pohledáVek za svými
diužníkyi
infoímace o Všech svých účlechvedených u jiných bank, tj, izahraničníchnebo ujiných
oíganizačníchsložek Banky a ojejich zÚ§látcích;
iníormoval o svém úmyslu převzít dalšídluhy nebo poskylnout zajištěni za dluhy třetich osob (zejména Ve
íoíměúVěru nebo pŮjčky, |€asingu, ručení,zástavy nemovitoslíapod,), a lo uvedenimjejich výše (Včetně
úroku apod,)a č€sového popisu čerpáni, splácení, připadně trvánížajištění,Aktualizovaný stav 1ěchto
dluhů a zajišlěni bude Klient předkládat 8ance Vždy do 1 mě§íce od doíUčeníVýzVyBanky;
bez zbytečnéhoodkladu inío.movat BánkU o piedčasném ukončenííealizace účeluÚVěru, případně téžo
zániku čizničenívěci, kieréjsou íinancovány v souladu s úělem ÚvěruI
bez předchozího písemného souhlasu Banky nepřevést či nezatížitjakýmkolj píávem třelí osoby věci,
které jsou íinancovány V souladu s účelemÚvěfu|
nepíodlené informovat Banhu o jakékoli skuiečnosti, kteíá by mohla mii za následek ne§chopnosi Klienta
splácel Uvér nebo plnit dá]ši dluhy a povinnosliVůči Bance nebo podstatnou změnu podmínák, za nichž
byla talo smlouva o úvěru uzavřena|

V)

e)
D
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)

po celou dobu lrvánílélo smíouvy o úvěru vést u Banky lnkasni účet,a dále Běžný účel,pokudje odlišný
od lnkasního účlu;
po celou dobu trvánítéto Sínlouvy o úvělu Vésl U Banky všechny účtyíozpočlovéhohospodařeni, daIši
účtymajíciVáahk íozpočlovémuhospodařenía úěty mimorozpočtových píostředkŮ, s Výjimkou připadŮ,
kdy je vedení účtůU jiné íinanóní instituce požadováno obecně záVaznými práVními pňed-disy nebo

dotačnímipodmínkami]
bez předchozího písemného souhlasu Banky n€realizovat žádnou investični akci jejížrozpočtovénáklady
neio spoluúčastná rczpoóových nákladech, hrazená z prosiiedkŮ Klienta, přesáhnou částku
3,000,000,00 Kč (slovy: třj miJjony korun českých), Banka se bezzbylečnéhoodkladu po jejím obdženi
$/jádři kžádosli Klientao jeji souhlas;
předložil Bance doklady po obsahovéa formálnístránce přijalelné prokazující oprávněn í Uživat věci, které
jsou fnancovány V souladu s účeleínÚvěru, v souladu s plalnýmia účinnými obecně závazným' pláVními
předpisy upravujícimi územníplánováni á stavební řád (zejména pravomocné kolaudačnírozhodnutí či
kolaudáčnisouhlas, případnějiná podání stavebnika stavebnimu úřadu či jiná .ozhodnulí, opalřeninebo
potvz en í stavebn iho úřadu), a to do 10 píacovnjch dnů od doby vzniku užíVacihooprávnění|
bez předchozího písemného souhlasu Banky neuzavřít dodatek ke smlouvě o dilo iýkaiící s€ Píojektu,
Vjehož důsledku by došlo ke změně rozsahu díla, ceny dila nebo teíínínujehodokónúni,
veškeré proslředky z píodeje Nemovitosti směřovat na Běžný účeta použít na Předčasnou splátku ÚVěru,
a to nejpozději do l0 pmcovních dnů od jejich obdžení,

Ppvinnosti Klienla Ve vztahu k Dolaci, Klientse dále zavazuje ve vziahu k Dotacisplnit následujicípovinnosti
a/nebo předložit Bance následující dokumenty, připadně zajistit, abyje Banka měla k dispozici:
po celou dobu lruánísmlouvy o posk}.huti Dolace vésl u Banky Zvláštni účelUrčený k obdžení Dotace a
směřovatna něj veškeré píostř€dky z Dolace a použil Mo píostíedky ná splaceni ÚvěíU, a lo Vždy
nejpozdějido 10 pracovnich dnů od jejich obdžení;

a)

b)
c)
d)
e)
D
g)
h)
i)
])

Ve všech dokumentech odesílaných V souvislosti s poskytnutím Dotace poskylovateli Dotace UVádět pío

úěely Vyplacení Dotace Zvláštní účetuňený k obdrženi Dotace;
pInitVeškelé povinnosti \,yplývajícíz podmínek Dolace a z připadné smlouvy o po§kytnutí Dotac€ řádně e
Včas, pňčemžporušenítěchlo povinnostíje považováno za podslatoé porušenítétoSmloUVy o úVěru;

iníormoval Banku o veškerých změnách podmínek Dolace nebo smlouvy o posk}.í,rulíDoiace, kteíémají
vliv na výši Dotace či její vyplacení, Vždy nejpozdějido 1 měsíc€ odjejich účinnosli;
předkládat Bance Veškeré žádosti o Výp|álu Dolace a elapové žpíá!y, Vždy nejpozději do 1 měsíc€ od
jejich odeslánii
předkládal Bance Veškeré dokumenty o kontrolách provedených piislušnými kontrolními orgány, vždy
nejpozdějido 1 měsíce od obdženi;
předložit 8ance závěrečné \yhodnocení akce (b€z příloh), a to nejpozději do l měsíce od odeslání;
předložit Bance zpráVu k závěrečnému lyhodnocení akce Vyholovenou příslušným orgánem, a to
nejpozdějido'1 měsíce od obdženíi
předložil Banc€ zpíávu o konlrole plněni íozpočlovékázně Vyhotovenou příslušným konlíohímorgánem,
a to nejpozději do 1 měsíce od obdžení|

předkládal Bance na jejíVýzVu veškerédalšídokumenly Vždy nejpozději do 1 měsíce od obdženíVýzVy,
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čLÁNEK vll
ZAJlŠTĚNÍÚVĚRU

1

Zalištěni, Klienl se zavazuje poskytnoul, resp, opalřii následující zajišiěn í svých peněžitých dluhů lzniklých
ná základě téio Smlou\ry o úVěíUa udržovat je po ce]ou dobu lrvániZáVazku]
zástavni píávo pro Banku jako jediného záslavního Věřilele k pohledáVkám Klienta za Bankou ze sm|ouvy
o účtUVedeném pro Klienta Bankou. účetč 60185_0388029319/0800,
DoDlněn í zaiišiěn í, Zj]sti liBanka skutečnost, kteíá podlejejího míněnímá nebo může míl nepřjznivý dopád
na schopnost Klienta §plácet Úvěí, dojde l] k zániku nebo sníženi hodnoty zajišlěni poskylnulého na základě této
Smlou\,y o úVěru nebo ke zhoŇení postavení Banky mezi Věřiteli Klienta, je Klienl povinen opatřil dodatečné
zajištěnív lozsahu a zpŮsobem stanovenými Bankou Klienl je povinen nést veškeréVýdaje Vzniklé V souvislosli
s dophěníínzajištěni poskylnulého na základě této smlou!ry o úVěíu,

a)

2,

čLÁi/EKVlll
PORUŠENÍáVAZKU, PODSTATNÉ PORUŠENÍA JlNÉáVAŽNÉ SKUTEČNOST|, SANKCE

1,

Podstalné Doíušení,Banka a Klienl se dohodli, že podstalné poíušenítélosrnlouvy o úVěru nasiáVá
případech:

a)

b)
c)
d)
e)
2,

V

lěchto

Klient sdělí Bance V souvislosti s touto smlouvou o úVěrU V podstatném ohledu nepravdivé nebo neúplné
údaje o své liňančni nebo majetkové situaci;
Klienl použije Úvěr kjinému než dohodnutému účelu;

Klienlje V píodleníse splác€ním kteréhokoli svého peněžilého dluhu z lé1o smlouvy o úVěru déle
než 1 měsíc|
Klienl nedoplní zaiištěni Ve lhŮlě a v rozsahu stanoveném Bankou podle č]. Vll odsl. 2 léto Smlouvy
o úvěru, bylo-|i zaj]štěni sjednáno| nebo
dojde k předč€snému ukončenííealizaceúaelu ÚveíU nebo kzánlku alznlčeni věcí, kieíéjsou
linancovány v soulad! s účelemUvěru, nebo kjejich převodu na jiný subjekt bez předchozího písemného
soUhlasU Banky,

Jiné závažné skutečno§ti, Jinou závažnou skulečnostíjebez ohledu na přičinu, klerákoliv z dále Uvedených
skulečností, pokud Banka na základě svého odboíného názoíU dojde k záVěíU, že by taková skulečnost mohla
mit nepnznivy vliv na schopnosl Klenla splácel Úvěl:
Klient se dostal do situace, ldeíá naplňuje deíinici úpadku podle § 3 zákona č, 182/2006 sb,, insolvenčniho
zákona, V plalném žněnínebo hrozí že se do lakové situace doslane;
Kl]ent se dostal do prodlení s plněním srnluvního dluhu Vůčitřetíosoběči povinnosti !ryplývajícíz píáVního

a)

b)

c)
d)
e)
f)
3,

předpisui

po uzavřenítélo smlouvy o úvěru nastane podstalné zhoíšen í íinančni nebo majelkové siluace Klienla,
nebo dojde L] Klienta ke zvýšení miry jeho zadluženosti;

da]šíseirvánív Závazku nebo plněníněkterého dluhu Bankyz tohoto ZáVazku byzpůsob]o porušení
právního předp]su, kteni stanovipovinnosli Bánky, nebo by mělo jakýkoli jiný negalivnidopad na píáVni
postavenI či hospodaření Bankyi

á V setNalý řádný pdběh závazku
nastalajiná událosl, klerá by mohla mít podle názoru Banky podstatný nepříznivý vliv na činnosl, rozsah a
stav majelku nebo ekonomickou siluaci Klienia
byl9 zjištěna skutečnost, jež nárušila důvěru Banky V osobu Kli€nla

DŮsledkv DoíUšeni této smlouw o úvěru, Dojde]i k podslatnému porušenítélosmlouvy o úVěrU nebo ke Vzniku
jiné závažné skutečnosti podle odst, 1 a 2 iohoto článku popř, takové skutečnosli, kleíá by podle odůvodněného
názoíu Banky moh]a Ve svých dťrsledclch Vé§t k podstalnému poíušenílétoSmlouw o úVěru, Banka a Kl]enl
poednaji vzniklou situacis cilem přijmout opatřeni k nápravě slavu Banka je V takovém připadě záíoveň

a)
b)
c)
d)

odmítnoUi požadovanéČelpání,případně zasiavil jakékoli další ČerpániI
provádět konlrolu hospodařeni Klienta, a lo včelně nahlíženi do účetnícha fnančníchvýkazů Klienta;
za takovým účelemposk}tne Klienl Bance veškerou polřebnou součinnost;
prohlásit Úvěr včetně úrokŮ a Všech dalšich peněžitých pohledávek Banky z lé1o smlouvy o úVěru za
splatný v jí Uíčenélhůtě] případně

odstoupl od télo smlouvy o úVěíu,odstoupením od léto smlouvy o úvěíu zanikajívšechna pÉva a d]uhy

Banky a Klienta z léio smlouvy o úVěru s výjimkami slanovenými zákonern (např, s výjimkou práVa Banky
na zaplacenismluvnípokuty, úroku z prodlenía náhíady škodyVzniklé z porušenísmluvnípovinno§ti),
Pokud Banka odsloupí od télo smlou\y o úvěru, je Klient povinen do 5 pracovnich dnŮ od doíučení
odstoupení splatit UVěí a zaplalit úíokynalosllé v den jeho splaceni a ostalni peněžité dluhy Klienia z téio
smlouvy o úVěru odstoupení od léto smlouvy o úVěru nemá Vliv na zajištěnídluhů z télo smlouvy o
úVěru,
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Důsledk! neDodslal1él.oDo.uŠenlléfo, Nastane lil ne porušeni télo sírloulY
o JVéíunež je
porušeni iélo.Smlouvy o úVéíuneboliná zavažná s\Ulečnosl pod]e
odsl,
1
a
2
lohoio
članhu je B;nka
|:d_sŤlne poshytnoul
opí.Vnéna
K|ientovi oooaŤecnoL lhutu k rápravě la\oveno oÓ-ušenl V délc€ alespoň 1 més,c, Nésplni_
]l (lienl sve povlnnosli anl po UDlynul, této lhůty,
pn poo"l"rn".
le 8an"" op.aunan" poituoóu"iŇÓtňá'Ň
porušenltélo Smiouvv o úvénl
5,

jednotlivém
|1ž!9T podle čl, V, P:rušeníněKerého dluhu nebo povinnosti Klienla podle lelo smlouvy
o Uveru, ze]ména povinnosti
Vl nebo Vllléto Smlouvy o uvéru, můžeBánka po klientovi požadovát

7aplacenísmluvnlpokuly
=*:rŤ_i!+:j
ve lJliš 10 oo0,o0 Kč {slovy:desel tisi;ko.Un ěských)

,:]:
píohlášeníÚvěíU a dálších nesplatných pohledávek z ÚvěíU za splatné,
99:j::!:il_:9
exlslence okolnosli vylučuiícich
"T'g"vy,o,úvéru,
odDovédnost anl nedostalek zavjněnl hlieňla nezpůsoouil zánik pohled;vky
zaplacenim smluvn
:ill]l
ĚanKy li
ná li:]]:
naníadu t9\!l"
šlody v plném lozsahU a

i pokuty

nezaniká poýnnosl Kl;€nla

splnit Óorušený dluh anináíok

Jeii píávo realizoval nápavná opalleni,

Banká má právo Výši smluvn

í pokuly

přiměřeně snižit, Bankaje opíavněna požadoval smluvni pokutu, jakmile
se
o uvělu a pisemné Xt,enra nu iuioiiu"J"Ň upo.,i,.r. Pol"a

dozvío polušenl povinnost z léto SŤloL]vy

tíV.,, je 8anka opíávněna požadoval smluvnípokutu iopakovaně. Klienl zaplatí
!:,u-i,_!9:I"::t]
!""la
smluvnl,poiulu tsance
na zakladě pisemne Vyz\,y_Banky, ve kleré 8anka uvede důVodjejího Uplatnění, jejivýši,
'pokula
|nutu splalnostl, ktelá nebude krat§i než 5 kalendainic''
dnů, a čislo učlu, kam ma být ;niluvn i
záplaóna,
pokulu ve |hutě Uvedene ve vyzve, máaánká privo'"i,i""ui'.,ir"*, por,"r"
:TlL]vni
|:!"_1|J:ij]"11ť:t]
z Eezneno uclu nebo z jakéhololi jineho ÚčnJ, klery 8anka pro k|ienla vede,

Banka má vedle sm|uvnl,pokuty pIavo na náhradu škody vzniklé z porušenípovinnosli,
ke kterému se smluvni
Bance že pÓíušiI nebo poruŠlpíávni povinnost, a
upozolnll na možne následly, jej nezbavu|e povinnosli zaplalil sml,Jvnl poiulu nah,adt
a
Ban;e škodu timto
poíušenim způsobenou v phé vriši,
poKUIa váanule,_a 1o v piné VyŠi SlJtecnosl, že Khent
oznámil

z pIodleni se sj€dnáVá

**g=|]cl]j_.
o Uveru se z\,rysenlm
^...,^9?:o",{"^|u
o 10 % ročně,

ve výši sázby běžných úroko z ÚvěíU podle léto Smlouvy

ěLÁNEK |x

áVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1

!!P3_]]c!k, Touto §mlouvou o úVěru zakládany Zavazek se ildl zejména loulo smlouvou o úvěnr a dále pak
VoPa,cenlk€m,kleléjsoujejísoucásli,Podpi;mlerosrn'ouuYo"i,",uiri"nipotu.i[".""".".nari,.voe
a

Lellkem a souhlěs sjejich plalnostia ÚČlnnosli

9,g

7^u.r"r

, j9 védom povahy a hodnoly
Í!:ll,:],1"!"3
smlouvyj u"v€rulFrrJ):"sou1.|as: s podmhkami

plněni, herá si smluvni strany maji poskylnoul podle iélo
a cenami lěchto Dlnéri c) prorlasule že nejde o plnéni, kleíá by V.]čl
sooe Dyja v híubem nepoměíu a d) vzdává se píáva po2áoovaI zíLšenl lélo sTlouvy
o úveru i ouvoou hruláno
nepoměru plnění,

|l:1l!]!!!]",
:.:chny doložky obsažené V télo smlouvě
nelsou pío nel nevyhod4é,
'"., ",
b) talo sír|ouva o

2.
3,
4,
5,
6,

o úVěíu (ve zněníVoP) jsou mu srozumitelné a
uvél.J se neodchyluje oo obvyklých poomine{ ulednávaných
v obdobnýcl. připadech a c) vzdává se jakych koli pláv a nároll], iteré
ly rňu'niontfve vaanu r nesrozumitetnost
obvyklosl poim inek piípadné vzn iknou l, sm |Uvnl slíani se dohodly, že plo t€nlo
:]s_"ť:!j,"."t] 99|9ž"k i|
Ustá novení § l 799 á § 1 800 zá kona č, 692012 sb,, ob'€ns\ý
?aN Ónlk, ; plahěm
:l:Y".Y"|,.9
]"*,"]iii
znenj
ledy Jslanove'li,
kielá upíavuji odkazy na obcl"9dnj podrninxy ve loímuíáiových al'rbLvach a obsahuji
podminhy platnosiia účinnostipnpadné n€síozumilelných nebo
obtížně čjlehých dóložek
Účinno§t smlouw o úvěíU,Tato smlouva o úvěru nabývá platnosti a účinnosti
okamžikem podpisu všech
sm]Uvních slían. sm]uvní strany se dohodly Vyloučil póUžiii 1978 odsl. 2 občanitáno
zaioniŘu, v ptatnem
§
znění, ledy že rnarné uplynutí dodalečné]hůty nemá za násĚdek automalické oastou|eni
oo tero smtouvy o

Počet Whotovení Ta1o srnJouva o úVěru j€ uzavřena
obdže]a alespoň 1 \yholoveni,

Změla smlouw

V

tolika Vyhotoveních aby každá ze smluvních slran

o úVěíu,Tuio Sm]oUVu o úVěru lze měnit a dopIňovat pouze písemnými dodatky,
neslanovlli

lalo smlouva o úvěru nebo vopjinak

*E9@:,+==9e€+qý+š]€+e4 j€rc9. stanoví- itato smlouva o úVěr(r povinnost Klienla piedložit Bance
Jaxv{o,1-dohrJment, aniŽ by by o Vyslovré slanoveno, Zda má byl tako\ry dokumelt píedložer V oí;;irále d v
lhé
lalovy dokJrnerl v oí,ginále nebo iiedne ovéiene kooi,, nea^ce;!,j€_,l Baika
]3i1_1]!,1,51.11"]!"l
|iedložit
v xonkíelnlm pnpadé proslou
kopii,
Zavedení měnv €!ra, Pokud dojde k zavedeni měny euro V Českérepublice a nahÉzeníčeské
mény měnou
eulo, a k souvisejícím změnám íeferenčnich úrokových sazeb, potoni:

a)

bude ÚVěí evjdovaný V českérněně nada|e v€den, uročen a splácen V ménéeuro, piičeínžpřepočei
čeloane_av dalé době zalirí 1esp,acene c€slly úveru ouae
iroveoen páoĚ zi*ina sranóu"iycr
hoeloentu, lesp ll'lým pío len piipad sIanovelým závaz,]ým zpŮsoDerí, a

7la

b)

7,

8,

úroková §azba bude stanovována Vzávislost] na přislušné úrckovésazbě, jež bude zavedena vždy pro
úrokovéobdobí podle télo Smlouw o úvěru, a § mažístanovenou Bankou VzáVislostina (i) podmínkách
dohodnUtých pío poskytnutý ÚVěr, (ii) Vnitřních pravidlech a postupech Banky pío §tanovování úrokových
sazeb pío ÚVěry s podmínkami obdobnými poskylnulému Úvěíu a (iii) podle situace na finančnich tlz ich,
na kteFich se Banka reíinancuje,

KoíesDondenčni adíesa. Písemnosti budou zasilány takto: Bance na adresu: Česká spořilelna, a,s,, pobočka V(e)
Příbíami, N,{ilin§ká 166, P§Č 261 01 a oslalním smluvním stíanám na přislušnou adíesu uvedenou v záhlavítélo
§mlouvy o úvěru, V případězměny adr€sy u herékolize smluvních slían budou písemnosti zas ílány na adresu,
kteíá bude příslušnou smluvní slranou V dostálečném předstihu písemně oznámena oslalním smluvním slíanám,
Pokud Klient Vědomě zmaří doíUčenízásilky, plati, že zásilka mU řádně došla,

souésti Smlouw

o úvěíU, Klienl timto výslovně potvžuje, že byl upozorněn na to, že čl, lX odst, 1 této smlou\ry
o úVěru obsahuje doložku odkazujícínavšeobecné obchodnípodmínky G/oP) a ceník (ceník), kleé jsou
součástí ZáVazkU, Klient pol1ltzu)e, že záýazek a ýzájemná práva a povinnosti Klienla a Banky se řídi nejen loulo
smlouvou o úvěíu,ale i Všeobecnými obchodními podminkami (VoP) a ceníkem (ceník), Klient potvžuje, že byl

se zněnim všech Výše uvedených dokumenlů seznámen, že íozumí právům a povinnoslem tam obsaženým, že
s nimi souhlasía zavazuje se dodžoval své povinnosti podle iěchto dokumentŮ,

Doložka platn€ti pnávního tjkonu (jednání) podle
pozdějších předpisů:

§ 41

ákona č. í2812000 sb.,

o obcích (obecní zřizení), ve znění

Uzavřeníléto Smlouvy o úvěru bylo schváleno zaslupitelstvem Klienla, a to usnesením přijalým nazasedání
zaslupitelstva konaném dne 17.12.2014, kterým bylo rozhodnulo o Uzavřeníléto Smlou\ry o úvělu á o poskytnuti
uvedeného zajištění,

V(e)

Příblami

dne

23.

V

ní

,1.20,15

Česléspořitelna, a.s,
Tilul, jméno přijmení

lng, Petí chotivka
manažeí pro Veřejný a neziskový sektor

Tilul, jméno, příjmení

lng, Kamila Šerá
firemníbankéřka

V(e)

podpis

/r"
23- 1- 2015

Dobřjchovicjch

Město Dobřichovice
Titul, jméno, příjmení

TíVale byiem
Rodné čislo (dalum narození)
Druh a číslopíůkazu totožno§ii
23- 1.2015

V(e)

Potvřuji, že každá z výše Uvedených osob podepsala luto sm|ollvu přede mnou a že jsem podle uvedeného píůkazu

toto7nosti ovělika, jeji

|orcžnosl,

jng Per c1o!vka, manáZel plo v€'ejlý a nezis\ový

l

s"^lo. Ú4-

J

Titul, jméno, příjmenía funkce ověřL]jícího pracovníka Českéspořitelny, a,s, ajeho podpis
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