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s'Smlouva o úvěru č. í0020/1S/LCD
1-

obchodnííjrma:
sidloI

lčo:

Čéskáspořitelna, a.3,
Píaha 4, olbíachtova 1929/62, PsČ 140 00

45244782
obchodním íejstříku Vedeném Městským soudem v Praze, §p, zn. B 1171
(dále jen ,Banka")

zapsaná

V

Město Dobňchovice

sídloi

lčo:

(dále jen

,Klient')

Vilova 61,252 29 Dobňchovice
002411a1

PREAMBULE
Tato smlouva o úvěru Upíavuje podminky, za nichžje Banka zavázána poskytnout Klienlovi Úvěí á Klienlje Banc€
zavázán ÚVěr splatit a zaplatit úíokya da]šíceny

ěL./íNEK l

áKLADNÍ USTANOVENÍ

1.

Wmezeníooimů, Pojmy psané Ve|kýmipjsmeny nebo s Velkým poélečnímpí§menem, vjednohém imnožném
čísle,majípío účelytélo smlouvy o úVěru V]iznam uvedený vlomto Ustanovení:
účéť'
běžný účeipro účelyúhlády pohledáVek z L:]Věru č. 0388029319/0800;
'Běžný
,cény' odměny, poplalky, náhlada nákladů Banky a dalši plalby, k jejichž úhíaděje Klienl povinen podle této

smlou\,yo úVěíUa ceniku;
,ceník" ceník služeb a úíokovýchsazeb Če§ké spořitelny, a,§,, pío bankovn í obchody, príslušnýpro klientskou
skupinu, do niž je Klienl podle zásad Banky zařaze., platný ke dni posk},hulí placené služby. Banka plalné zněnl
ceniku zveřejňuje ve §vých obchodních místech a/nebo na svých internelových sténkách;
jednotlivý případ čerpániprostředků Klientem podle léto smlouvy o úVěru;
"Čeípání'každý
po§kytované na realizaci Poektu, jednotlivě či společně, podle kontextu;
"Dotace" dolace
"lnkasní účeť'Běžný účet;

pozemky parc, ó,2503]1, pafc. č- 25o3l5, pÉc.č.25o3l2, parc. č, 2503/24 a paí§, č, 2503/25, vše
zápšáno v katastíU nemoviiosli, který vede Kalastlální úřad středočeský k€j, Katastrálni píacovišlě Prahazápad, pío katastrálni územíDobřichovice, obec Dobřichovicej

'Nemovitosti"

,,Projek'píojeki Klienla pod názvem ,,PŘEDšKoLÁcl V PoHYBU - Přístavba ltlŠDobřichovce";
o úvěru' talo smlouva

příloh

o úVěru Včetně všech součá§tí,
a dodalkÚ;
'smlouva
,Úvěť záVazek Banky poskylnout Klienlovi za sjednaných podmínek peněžní proslředky nebo, podle kontextu,

2,
3,

peněžní prostředky, kteíémajíbýt poskylnuty, nebojiž poskytnulé a č€ípané]
částka" touto smlouvou o úvěíU stanovená výše ÚVěíu;
"Úvěrová
Bankou
Vydané ,,Všeobecné obchodní podmínky Českéspořitelny, a,s, Fřemní a korpoálni klienlela'i
,VoP'
,závazek" veškeépoh]edáVky a dluhy mezi Klieniem a Bankou v rámci poskytnutí Úvěru stanovené zákonem
a jinými akty noímativn i povahy tot]to Smlouvou o úVěíU, VoP, cen íkem, píáVn ími akty up€vujícím i vztahy ze
zajištění, pokud je poskylováno, a dalšlmi akty smluvní povahyi
,,zvláštní úěet" běžný účetKlienla č, 30031_0388029319/0800 Vedený U Banky v Kč
Úvěíová čáslka, Úvěrová čásika se sjednává Ve výši 17.o00,00o,0o Kč (slovy: sedmnáct miiionú korun českých),
Účel ť]VěíU. Klient se zavazuje použít l]VěrVýlUčně pío úcel:

a)

financováníPíojeklu,

Na žádo§t Klienta Banka íovněž umožníKlientovi V rozsahu předem odso!hlaseném Bankou čerpát Uvérovou
čásiku za účelemreíinancovánínákladú píolazalelné vynaložených Klieniem v soL]iadu s účelemÚVěru pokud
lím redolde ke s'rl7enl vyše vlaslnic'l zdíojůKl,enla Ulčenych h ínancování úcelJ UvélU,
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4,

\

ČeIi:li.,?_".ť1":^l]
lozL]mi účelBanky plo úaely evidence ÚVěíove
(Uveíovy Ucel), Ulslo
prodleri
pohledávek
v
'á$(y
vcetné
pohledavek
z
ÚvěíU,
Úue.lator i piistusén.tul a dalsich
ú&U, Takovou
Úuel.ou'er,o ,ia1, ;" ossozs7499/080o, Banka]e oprávnéna zmen čiselnéoznaceniUvěrového

lJrqo9i]Jéc! Úvéíovlirr Uctem se
změnu Klientovi Vždy oznámi,

\

čLÁNEK ll

ÓERPÁNÍ ÚVĚRU

1,

(obdobíČerpánÍ),
obdobičeroáni. oDíávnění čeíDat,obdobi, po kteíéJe Klient oprávnén Čerpal ,Úvéí_ovou Částku
je
čeípat
(vcelné)
opíáVněn
Klienl
tét_s.lo"Vy o úvěru a tívá dó dne 31, 12, 2015
v této
pío,Čerpáni
stanovených
poimínek
splněniodkládácich
nejóříve
V
den
ÚvJÓoutastiu neuo;e;iěsl
';fiffiió'ňřen-,
náhladniteímín
smlouvě o úvěru, Ban(a,ie opíávňěna ze závainých důvodů dalum čeípánlzménit a stanovit
Čeípáni.

2,

přímo
se uskuiečni jednorázové nebo postupně_pfevodem peněŽních píostředkú
ZDůsob čeíoání,čerpáníúvéru
čeípat
Banka
Klienta
Umožni
iiŤ-atusnv
oant,ovni r;cel k úhíadédluhu v s;Uladu s úcelem Uvěru, Na žádost
1;áí.ri účet,zeiména vYžaduj1_Iito poominky slanovene práVnlmipíedpisy nebo
připáděje Kliót povlnen doložit Bance úéelovost č€rpania ná§ledně, bez
vr"io"ém
ňoáŇ"ii ooi"*,
ibylečnéhoodkladL], pievest pislušnépeněžni proslledky na účlylřetichosob,

ú"á;;i;;ě;ň";;r;a

3.

Pro vyloučeni pochybnoslíse stanovi, že Klient nepředkládá Banc€

podmínkv Drvniho čerDáni, před pívnímčerpánlmje kli€nl

žádošt o Čerpání,

povinen splnit následujicl podmínky a.hebo předložlt

i_ance"á"l"d"jícÍdokU.*ty,sobsahemaverorměakceptovanýmiBankoupiipadnézajistit,abyjeBanka
měla k dispozici:

a)usnesenízastupitelstvaKlientaobsahujícischválenítétosmlou!.yoúvěruVsouladusdoloŽkouplatnosli
píávního úkonu (jednánl) uvedenou vléto Smlouvě o úvěíU;

b)
'

plaiflými a L]činflými
doklady píokazujícíopláVnění provési stavebni práce podle úč€lu ÚVěíu v souladu s
píavomocné
(zejména
íad
plánovani
a
stavebni
olecné iavazný,nri půvnimi přóopLsy upravujrciml územni
íozhodnutí,
úřadu
ěijiná
podaniilavebnika
siavebnímu
piipadňějiná
povorén
slavby;
i
ti
ontaseni
itaveln i
opatřeni nebo potvřeni stavebního Úřadu)i
doklády prckazujicí že každý zhotovitel ve vztahu k íealizaci účeluÚVěru byl Vybrán v souladu s
pút"yái ,iein
obecně ;áVaznými právn ími předpisy upravujícími oblast Veřejných zakázek|
"
jako objednatelem
veškeíésmlou\ry o dílo týkajici se rcalizace účeluÚvěru, řádně uzavřené mezi Klieniern
Kč
17,500,000,00
cáslku
nepřevyšL]je
dila
a příslušnými zÉotoviteli;zikterých bude Vyplyvat, ž€ cena
jsou sjednányjako
dila
i
lermln
dokonceni
že
cena
a
pět
korun,ceských)
seťtislc
isióvyl ieámnáct mitionů

c)
-'
d)
'

"i.i

peVné;

e)

doklady píokazujíci, že Kllenl investovaldo íealizace Prcjektu Vlastnííinančníprostředky

V

minimální výši

300,000,00 (slovy: iři statisíckorun českých);
Výše
iadně uzavíená smlouva o poskytnutí Doláce, ze které Vyplývá, že Dotace bude dosahovat minimálni
7 000,0oo,o0 Kč (slovy: sedm mllionů koíun českych):
podle čl, Vllléto Smlouvy
smlouva o zaslaven í pohledáVek ze smlouvy o účtUU Bankyve píospěch Banky
o úvěru,
povinnosti:
obecné oodminkv Čeroáni, Před každým Čelpánimje Klient povinen spLnil dále uvedené
předložil řádně \,!plněné příkazy k úhíadéobsahujicl údaje o $iši platby, plijemci plalby, bankovním
ipoi"ni, pripaané o dalšíóh skuiečnoslech v soutaou s lisirnami preolozenymi Bance k prokázání souladu
požadovaných plaleb s úče€m Uvěru,
předložit smlouvy a daňové doklady (faklury) nebojine dokum€nty,po íormáInia_obsahové stránce
urceplou"né, o§vědčUjíci;oulad pÓžadoványch pLaieb s úcelem,úVéru,Bankaje opráVněna

f)

g)
4,

a)
-'

b)
-'
c)

bantou

po:aoovat polvzeni o provedání prácia Ó opráVnénósn !rystavenlíáktuí čijiných dokuínenlů
autoíizovanou osobou akceptovat€lnou pro Banku;
podle této smlouvy o
cástka požadovaného Čerpánl nesmí v součtu s Veškerými předchozími Čeípáním]
úvělU plesáhroul Uvéíovou éslku

čLÁNEK lll

ÚROKY Z ÚVĚRU

1,

jejlž výše,bude stanovována pro
Úroková sazba, obdobíieiíplatnosti, Úroková sazba se sjednávájako sazba,
.i"-l,]šrlé obdobi leli Dlalnosti rdko !ryše referenčni sazby platné V rozhodný den se zvýšením o marži 0,52 %
ioene, u,olová sáibá prc prvn,oboóor p,arnostr urokove sa7by č,nl0,92 9o íočně
o úVěru
Reieíenčnísazbou je veřejně Vyhlašovaná §azba kótovaná na finančních trzích a pío účelytéto smlou\,ry
se jí íozum1 6-měsični PRlBoR,

PRlBoR
(V

(Pragr,re lnteíbank otrered Rate)je sazba, za kterou sibanky půjčujimezisebou V měně

cZK

českých korunách)

píacovní dny počátkt]
Rozhodným dnern je den slanoveni výše úrokové sazby, kleni zpravidla předchází 2
příslušnéhoobdobí plalnosti úrokové sazby,
2]a

obdobl platnosti úrokové saz by je píavidelnéa jeho délka čjní6 měsiců- Pívniobdobí plalnosti úlokovésazby
začlná dnem uzavřenítéto smlouvy o úVěru a tÍvá po dobu 6 měsícŮ.

|,

Úrokové gbdobí, Úíokovým obdobim se lozumí obdobl slanovené pío účlovánla placeni úíolůz ÚVěíu (Úrokové
obdobi), Uíokové obdobíje píavidelnéajeho délka činí1 mesic, Pravid€lné lJíokovéobdobi končíposledníden
každéhokalendářního měsice. Není-li poslední den t]íokového období pracovním dnem, má se za to, že
poslednlm dnem běžnéhoÚrokového obdobíje bezplostledně následujlci pracovní den a béžnéÚíokové období
se prodlouží do loholo dne, Prvni Urokové období začínádnem píVního c€rpání a končíposlední den
píavidelného Úrokového období, Ve kleíémse Uskuteční pívníČerpání, Následujíď Úíoková obdobizačlnajI
dnem bezpíostředně následujicím po posledním dni bezproslředně předcházejicího Úíokového období,
3,

§plgb9§UrrciŮ z Úvéru, Kl€nl ie povinen plalit Bánce úíokyz Úvělu v€tné úíokůz prodlenl v poslednl den
Irokweno ouool,, a ro,a dobri od prvninó one úrot<ového;bdobi (vcetné) do poslániho dne ijíokového
obdobi (včetně), Úroky z Úvéíu včelně úíokůz prodlení za poslední Úíokové období do dne předcházejícího dni
splaceníUvělu (včetně)jsou splatné na základě žúčlování provedeného Bankou, nejdříve v Den koneěné
splatnoslia nejpozdějiv den Úrokového období, v němž nasial Den konečnésplatnosti.
stanoveni Dočtu dní oro účelvúíočení,Úroky a ceny Banka počliá na základě skulečného poětu dnů a rokuo
360 dnech, Úvěr §e úročidenné ode dne pívniho Čerpání (včetně) do dne předchliejícího dni sp'acení ÚVěru
(Včelné),Dluzná Mslke lJvéíUse úročiúroky z plodlení denně od pívnlho dne prodlení (včelně) až do dne
bezpíostředné předcházejícího dni splaceni dlužné částky (včetně),

čLÁNEK lV
cENY

1,

Placenícen, Klientse zavazuje platii Bance Vyúčtovanéceny v íozsahu a výšistanovenécenikem plalným
v den prcveden í zpoplalněného úkonu, s Výjimkou ceny za správu a Vedení úVěrového obchodu V českéměně,
kterou se Klient zavazuje plalil Bance Ve výši 100,00 Kč (slovy:jedno slo korun českých) měsíčně,
Pío vyloučen í jakýchkoli pochybnosli Banka a Klienl §jednávají, že Klient nenípovinen plalil následující ceny:
cenu (ani žádnou jinou sankci) za nevyěípánl Úvérové č3slky v plné výs nebo za to, že Klienl nebude
VŮbec čerpat Úvěrovou částku, Tím nen i dotčeno právo Banky požadovat závazkovou odměn u je li
sjednánai
cenu za sjednání ÚVěíu;
žávazkovou odměnu,,lj. odměnu, jejlž Výše se počítá denně v průběhu období č€rpáníz rozdílt] mezi

a)

b)
c)
d)
e)

UVéroVou éslkou a lJvěrem|

cenu za Předčásnou splátku;
cenu za změnu smluvních podmínek (uzavřenidodalku kléto smlouvě o úVěrU),

čLÁNEK V
sPLÁcENítjvĚRU

1,

2,

3,

ZDŮsob sDlácení. Den konečnésolatnosli, Klienl se zavazuje splácel po§k},tnutý ťJvěr pravideínými měsíčními
splátkámi ve výši 192,000,00 Kč (slo\,y|jedno sto devadesál dva ljsice korun českých) splalnými Vždy k 20,
poslednImu dni každéhokalendářního měsíce, PíVni splálka bude zaplacena dne 20, 9, 2015, Poslední šplátka
ve yýši nesplacené části poskt4nutého Úvěru je splatná dne 20, 12, 2o19 (Den konečnésplatnosli),
Kromě výše Uvedených splátekje K ient povinen splatit Úvěí splálkou z prostaedkú Dotac€
7,000,000,00 Kč (slo!y:sedm miíionů korun českých) a to nejpozdějidne 3,1,8,2015,

ve vlišl

Účel uíčenÝke sDlácení ÚVěru, Klienl se zavazuje pievádél plosliedky ke spláceni UVéru a oslalních dluhů
Klienta V souvislosti s loulo sm]ouvou o úVéru na BěžnÝ účet,Klienl se zavazuje po celou dobu trvánítéto
smlouvy o úvěru vést u Bankyvýše uvedený účeta zajišťovat na něm dostatek proslředkŮ k úhíaděsvých
splalných peněžiiých dluhů z této Smlouvy o úvěru, Pokud jsou pohledávky Bankyza Klienlem Vzniklé na základě
této smlouvy o úVěíu splalné V den, kteny' není placovním dnem, je Klienl povinen zabezpečit doslatek prosiředkŮ
na svém Výše Uvedeném účlunejpozdějiv pracovní den bezprostředně předcházejicí dni splatnosti takové
Usta novení tohoto od§tavce se obdobně uplalní i pro lnkasní účel,je_li odlišný od Běžného účlu,a dále pío
případné Zvláštníúčty
Určenépro příjem dotaci,

ZoŮsob §DláceníÚVěrU. Klienl souhasis tím, aby Banka píováděla úhrady svých splatných pohledáVek z télo
smlouvy o úVěru inkasem z Běžného účiu,a lo bez předchoziho příkazu Klienta a bezjeho \,yrozumění, Zároveň
Klienl zmocňuje Banku k \rystaveníplatebních dokladů k vyíovnánítěchlo pohLedávek a k píovedenijejich úhrad
V den splalňosti před osiatním] platbami, kteíéjeBanka V ienlo den povinna podle příkazu Klienta provésl
z takového účlU,V případě nedostalku zdrcjů na takovém úau má Banká právo přistoupit k započteni svých
pohledáv€k s pohledáVkamiz kteréhokoljv jiného účlu(mimo účtuvázaných plostředkŮ), kleni Banka pro Klienla

lJslanoveni tohoto odslavce se obdobně uplatní i pro nkasní účet,je_ i odlišný od Běžného účlu,a dále pro
případné Zvláštni účlyurčenépío příjem dolaci.

3/8

\

Banká nemusi přimoul jakoukoli úhíaduod jiné osoby než Klienta,
Eqiedi_,ullalL, Nestači]i disponibiln í zůstatek na Běžnémúčiuanebo najiných účtechuvedených V předchozím
odsiavci 3 spolu s dalšímiproslředky Klienla na úhradu splalných pohledávek Banky z léio smlouvy o úvěít],
budou píostředky na ú&ech Klienta použity k uspokojení pohledávek Banky V následujícím pořadí:

a)
b)
c)
d)
e)
D
g)

úhíadaškod a nákladů vynaložených Bankou,

ceny,
úrokyz ÚVěíU,
úrokyz plodlení,
splálky ÚVěru (pokud se ÚVěr spláci foímou částečnÝchsplátek počínajesplátkou s nejstaíšíma konče
splálkou s nejnově]šim datem splatnosil),
smluvni pokuly, a

ostatnípohledávkyBanky,

PEd9?§!é§p]ák4, Klienlje opíáVněn píovésl splálku úvěíunebojeho č€stipřed leímínem splatnosli splácené
jistiny ÚVěru půVodně stanoveným touio Sínlouvou o úVěru (Předčasná splálka) kdykoli přede Dnem konečné
splalnosti, Piedč3snou splátku je Klient povinen Bance pisemně oznámit alespoň 10 píacovních dnŮ předemI
Výše uved€ná lhůta se n€Uplalniv případě Předčásné splálky hlazené z proslředkŮ Dotace, Klientje povinen
zajistit na Běžnémúčludostalek disponibilních peněžnlch prostředkŮ na úhíaduPředčasné splátky Ve výši a v
teímínu oznámených Bance, ceny za Předčasnou splálku podle čl, lV léto smlouvy o úvěru, je]isjednána, a
dalšíchčáslek splatných s Předčasnou splátkou podle této srnlouvy o úVěíU; pokud tak neučiní,je v prodleni,
Klientje povinen s Před&snou splálkou Bance zaplatit přislušenství, cenu za Předčasnou splátku, je-li sjednána,
a dále náhradu nákladů Banky Vzniklých v důsledku Předčasné splátky, jakož i dalši pro ten případ slanovené
částky podle télo smlouvy o úvěíUa ceniku, oznámeni o Předčasné splátce, akcepiované Bankou, je

neodvolatelné, Klientje povinen píovéstPředčasnou splátku ve výšia V terminu schválených BankouI pokud tak
neučini,je v píodlení,Je]iřádná splátka Úvěíu zaplacena 5 nebo méně píacovních dnŮ před sjednaným
teímínem §platnosti, nepovažUje se za předčasně zaplacenou,

čLÁNEKVl
PRoHLÁšENí A PovlNNosTl KLlENTA

1,

2,

Prohlášení Klienta a i€ho §oučinnost, Klient píohlašUje, že uzavřenl této smlouvyo úvěru, včetně realiza@ Úéelu
bylo iad"ě a plat"é sóValeno piislušnými odány Klienta v souladu s obécnézáVaznýml p€vnimi
předp'sy, P.o případ, že je Klientovi poskylována v souvislostis účelemúvérujalákolidotace, Klient dále
píohlašUje, že veškeédokumenty týkajicí se íealizace účeluÚvěru (bezohledu na to, zda byly vyhotoveny před
podpisem této smlouvy o úvěíunebo pozděja) jsou v souladu s podmínkami poskylnuti dotace-

Úcru,

Klienl berc navědomi, že Bankaje opÉvněna kíomě provádění kontroly účeIovostikaždéhoČerpání prověiovat
schopnost Klienta splácet úvěr a plnit dalšl dluhy a povinnosti VůčiBance, jakož i prověřoval daIšískutečno§li,
které by mohlyvéstve svých dŮsledcich k podstatnézměně podmínek, za nichž byla lato smlouva o úVěnr
uzavřena, Ktomu je Klientpovinen poskyhout Bance součinnost, zejména na její výžvu předložit požadované
dokumenty, umožnit Bankou pověřenému pracovníkovi nebo třetí osobě provádět V píostoÉchKlienta kontrolu
úěetnidvíkientaajiných dokum€ntů fnančního chaíakteru,jakož i kontro'U íealizace účeluljvěíu.
PoÝinnosti Klienta, Kfient se zavazuje plniiVeškeré povinnošti stranovené touto smlouvou o úvěru a VoP, Vedle
povinností vyplývajícíchzjiných uslanovení této Smlouvy o úvěru a z VoP §e Klient dále zavazuje splnit
následujici povinnosti a/nebo předložil Bance následujicí dokumenty, přlpadně zajislit, aby je Banka měla
k dispozici:

a)

b)
c)
d)

schválený ročnirozpoč€t, a to do 1 měsíce odjeho schválení;v případě, že má býl hospodařeno podle
pravidel rozpočtovéhoprovizoria, předložit taková pravidla, a to do 'I5, ledna příslušnéholozpočtového
roku, a dále íozpočiovývýhled, a to do 1 měsíce od jeho sestaveni, Klientje oplávněn předkládat ryto
dokumenty V elektronické podobě, pňč€mž na VýzVu Bankyje povinen předložitje V písemnépodobě, a to
do 10 pracovních dnů od obdženilakovéVýzVy;
finanční výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samospíáVných celků a dob.ovolných §vazků obci
(Fin 2l2 [4) nejpozdějivždy do 2 měsíců po skončeníkaždéhokalendářního pololetí, a dále rozvahu
Klienta nejpozdějivždy do 2 měsícú po skončeni každéhokalendářního pololelí. Klientje opíáVněn
předkládat t}.to dokumenly V elektronické podobě, přičemžna výzVU Bankyje povinen předložil je
V písemnépodobě, a 10 do 10 pracovních dnŮ od obdženilakovévýzvy;
výrok audilora o hospodařeniKlienta, popřipadězpráva o přezkumu hospodařeniKlienla vydanájiným
příslušným orgánem, a to do 2 měsícůod obdžení;
předkládat Bance najejí výzvu do 1 měsíce od doručenívPvyBanky:
dokumeniy a údaje, které je povinen zveřejnit podle právnít}o předpisu či rozhodnuli orgánu veřejné

i)

ii)

mocjI

dokumenly práVní, účetniadaňové povahy zpracováVané Klientem či konlíol.lími oígány nebo
auditory podle speciíikace Banky;

a

iii)
iV)

dalšípro Banku r€levantni dokumenty podlejejích požadavků(např, polvízenípřislušnýchoígánů,
že Klienl neni v prodlení s úhíadoudaní, cel, pojistného na veřejné zdrávotni pojištění nebo
sociální zabezpečen i, přispěVku na stálni politiku zaměstnanosli čijiných odvodŮ obdobné
povahy);

doplňUjíci infoímac€ o vývojidluhů Klienta k oslatním věřitelům a o Vývoji pohledáVek za svými

dlužníky;
infoímace o všech s\r'ých ú&ech vedených ujiných bank, tj, izahraničníchnebo Ujiných
oíganizačníchsložek Banky a ojejich zŮstalcich;
informovat o svém úmyslu přelJ"zíl dalšídluhy nebo posk},tnoul zajišlěnízadluhylielich osob (zejména Ve
íoíměúVěru nebo půjěky, |easingu, ručeni, zástavy nemovitostiapod,), a to uvedenímjejich Výše (Vč€tně
úíokuapod,) a ča§ového popisu čerpání,splácení, případně lrván í zajišlěn í, Aktualizovaný stav lěchto
dluhů a zajištěni bude Klient předkládat Bance vždy do 1 měsíce od doručeni VýzVy Banky|
bez zb}.tečnéhoodkladu iníoímoval Banku o předča§ném Ukončeni íealizace účeluljvěru, případněléžo
záfliku čizničenívěcí,
kleréjsou financovány v souladu s účelemÚvěrui
bez předchozího písemnéhosouhla§U Banky nepřevést či nezatížiljakýmkoli práVem třelí osoby věci,
kteléjsou financovány v souladu s úélemÚvěíu;
neprodleně iníoímovat Banku o jakékoli skulečnosti, kteíá by mohla mítza následek neschopnosl Klienta
splácet Uvěr nebo plnil dalši dluhy a povinnosli VťrčiBance nebo podstalnou změnu podmínek, za nichž
byla tato §mlouva o úvěíuUzavřena|

V)

e)
D
g)
h)
i)
j)

po celou dobu tryániléto smlou\ry o úvěru vést u Banky lnkasní účet,a dále Běžný účel,pokud je odlišný
od lnka§ního účlUI
po ceiou dobu trvánítéto smlou\,y o úVěru Vésl u Banky všechny účtyíozpočtovéhohospodaření, další
účtymajícíVzlahk rczpočlovému hospodaření a účtymimorozpočtových píostředků, s Výjimkou případů,
kdyje vedení účtŮu jiné íinančníinstiluce požádováno obecně záVaznými práVními předpisy nebo

dolačflimipodmínkami;
bez předchozího písemného souhlasu Banky neíealizovat žádnou investični akci, jejížíozpočlovénáklady
nebo spoluúčastna rozpočlových nákladech, híazená z proslředkú Klienta, přesáhnou ástku
3,000,000,00 Kč (slovyitři miliony korun českých), Banka se bez zbylečnéhoodkladu pojejím obdžení
Vyjádřik žádosli Klienta o jejísouhlas|
předložii Bance doklády po obsahové a íoímálníslránce přijatelné prokazujícíopíávněni uživai Věci, které
jsou financovány V souladu s účelemÚvěru, v souladu § platnými a účjnnýmiobecně záváznými právnlmi
předpisy upravujícími územníplánování a slavební řád (zejméná pÉvomocnékolaudačni íozhodnutí či
kolaudačnísouhlas, případnějiná podání §lavebníka slavebnimu úřadu čijiná rczhodnutí, opalřenínebo
poivrzení slavebního úřadu), a lo do 10 pracovních dnů od doby Vzniku UživacíhooprávněniI
bez předchozího pisernného souhlasu Banky neuzavřít dodatek ke smlouvě o dIlo týkající se Píojektu,
V jehož dťrsledku by došlo ke změně rozsahu díla, ceny dila nebo leímínu jeho dokončeni;
veškeíéprostředkyz prodeje Nemovito6tí směřovat na Běžný účelá použíl na Předčasnou splátku ÚVěíu,
a lo nejpozdějido 10 pracovních dnů od jejich obdženi,
Povinnosli Klienta ve Váahu k Dotaci, Kl;entse dále zavazuje ve vztahu k Dotacisplnit následujícípovinnosti
a/nebo předložil Banc€ následující dokumenty, připadně zajist't aby je Banka měla k dispozici:
po celou dobu lívání sm|ou\,y o poskylnutí Dolace Vést u Banky Zvláštní účelurčený k obdženi Dotace a
§měřovat na něj Veškeíéproslředky ž Dotace a použil Mo píostředky na splacení Úvěru, alo vždy
nejpozdějido 10 pracovních dnŮ odjejich obdžení|
Ve všech dokumenlech odesílaných V souvislosti s poskytnutím Dotace poskylovateli Dolace uvádět plo
účelyVyplacení Dotace zvláštníúčel
Určený k obdženíDotacei
plnitVeškeré povinno§li Vyplývajícl z podmínek Dotace a z připadné smlouvy o poskytnutíDotace řádně a
včas, pňčemžporušenítěchto povinnostíje považováno za podstatné porušenítéto§mlouvy o úVěítl;
infoímoval Banku o Veškerých změnách podmínek Dotace nebo smlou\,y o poskylnuli Dotace, kteÉ maji
vliv na Výši Dotace či její \ryplacení, Vždy nejpozdějido 1 měsice odjejich účinnošl;i
předkládat Bance veškeré žádoslio výplatu Dotace a etapovézpráVy, vždy nejpozdějido 1 měsíce od
jejich odeslání;
předkládat Bance veškeré dokumenly o kontíoíách píovedených příslušnými konlíolnimi orgány Vždy
nejpozdějido '1 měsíce od obdŽenÍ;
předložil Bance záVěíečnéVyhodnoceníakce (bez příloh), a 10 nejpozdě]'ido 1 měsice od odeslání;
předložit Bance zprávu k záVěíečnému\yhodnoceni akce Vyholovenou příslušným oígánem, a to
nejpozdějido 1 měsice od obdženi;
předložit Bance zprávu o konaole pjněni rozpočtovékázně Vyhotovenou příslušným konlíolním oígánem,
a io nejpozdějido 1 měsíce od obdženi;
předkiádat Bance najejivýzvu veškeíédalšidoklmenly, vždy nejpozdě]'ido 1 měsíce od obdženíVýzVy,

k)
l)

m)
n)

3,

a)

b)
c)

d)
e)
f)

g)
h)
i)
j)

5/8

ěLÁNEKVll

ZAJlŠTĚNÍÚVĚRU
Zaii§lěni, Klient se zavazu|e poskýinout, resp, opatňt následující zajištěni svých peněžitých dluhŮ vzniklých
Élosrtouuy o úvélua Udřoval je po celou dobu líváni Zavazku:
zaslavni oíáVo pío Banku ialojediného zástavního Věřitele k pohledávkám Klienta za Bankou ze smlou\,y
o účtUveoeném pío Klienta Bankou učel č, 30031-0388029319/0800,
Doolnén i zaiislén i, ziisti_li Ba nka skuleólost kt€ra pod le Jejiho m lnénl ríá nebo mL]že m il nepřiznivý dopad
ipraái uver, oojoe], t zanitu nebo snlzeni hodnoty zájišténi poskylnuleho ná 7ákládě léío
.trorseni púaveni Banky mezlVěňleli Khenta je hlle_nl povlnen.opaiiit dódatečné
*ei"
Š.L,"iýá
V souvislosli
"él"'r"
iá;isténiu óri"r," +o"obem sta;ovenými Bankó!, Klientje povinen nast veš\eÉv,ida]e Vzniklé
"
úvěru,
smlouw
o
poskytnutého
na
základě
této
s doplněnim zajišlěni

ii
a)
2-

rrrrrrrrrrrrrrr:tuoe
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čúNEKVlll

Ěo-iů-S'iŇi'žlvlzxu. poDsTATNÉ poRušENí A JlNÉávAžNÉsKuŤEčNosTl, sANKcE
1,

PodstatnéDolušenÍ'BankaaKlienlsedohodli,ŽepodstahépoÍUšenítétosmlouvyoúVěrunáslávávtěchlo
případech:

a)

b)
c)
d)
€)'

Klient sdělí Banc€ v souvislosli s touto smlouvou o úvěru v podslatném ohledu neplavdivé nebo neúplné
udaje o své í,nanč,]irebo ma]etkové situao:
Klient použije tJVěí kjinému než dohodnutému účelu;
Klientje V píodleni se splácenim kteréhokoli svého peněžitého dluhu Z této smlou\ry o úvěíUdéle

než 1 měsíc;

Klient nedoplní zajištěni ve lhůlě a v íozsahu stanoveném Bankou podle č1, Vll odst,2 této SmloUVy
o Úvěru, bylo_|i zajištěni sjednáno; nebo
dojde k předčasnému ukončeni íealizáce účelul]věru nebo k zániku čizničénIVěcí,kteréjsou
předchozího písemného
Rnáncovany v soutadu § účelemÚVéíU, nebo kjejich převodu najiný subjekt bez

soUnlasJ Banly,

JinézáVažné§kutečnosli'JinouZáVažnoUskuleónostijebezohledunapnčinU.].terákolvzdáleuvedených
na základě svého odboméhó názoíU dojde k záveíU, že by talová skutečno§t mohla

;ŘŇ*"t',"ooi"ld Ba"',.

mít nepříznivývliv na schopnost Klienta splácet Uvěr]

a)Klientsedo§taldosituac€'kteránaplňujedefiniciúpadkupodle§3zákonač''182l/2006Sb'.insolvenčního

b)
c)
d)
'
e)
0
3,

zákona, v platném zněnl, nebo híozí,že se dolakové situace dostane;
práVního
Klienl se dostaldo prodleni s plněním smluvniho dltlhu Vůčitřetíosobě či povinnosti vyplývajicíz
předpisU;

Klienta,
po uzavřenítéto Smlouvy o úvěru nastane podsiatné zhoíšeni íjnančnínebo majetkové sinjácé
ňebo dojde u Klienla ke zvýšení míry jeho zadluženosti;
poíušení
dalšísetrvániv záVazku nebo plnění někteÉho dluhu Banky z loholo ZávazkL] by způsobilo
plávního předpisu, klerý slanoví povinnosti Banky, nebo by mélo jai,ýkolijiný negativnidopad na púVni
postavení ó hospodařeni Banky;
průběh Závazku|
byla zjištěna skutečnost, jež narušila důVěíUBanky V osobu Klienla čiv setNalý ádný
nastalajiná událost, která by mohla mit podle názoíu Banky podslatný nepříznivýv]iv na činnost, rozsah a
stav majetku nebo ekonomickou situaci Klienta,

nebo ke vzniku
Důsledkv Dorušeniléto smlouw o úvělu, Dojde-li k podstahému poru§eni lélo smlouvy o úvěru
poole
odjvodněného
by
ktera
popi,
skutecnosli,
'
lakové
i,n.- ,auáie
oodl" c,dst á 2 lohoto čl;nku,
a Klieni
Bánkz
o
úvěru,
"r.rt"cnosti
poíUšenitelo
smlouvy
podslalnému
k
vést
dusledcich
i;ji"* Ě""iv
"á "rlch
""tr"situaci
pioleanali vzirittou
; cibm plúmout opatřén k nápravě slavu, Banka je v lakovém piipadě záíoveň

a)
b)
'
c)
d)
-'

odmítnout požadované Čeípání,případně zastavit iakékoli dalšíČeípáníi
provádět kontíolu hospodaření Klienta, alo včelně nahlíženídoúčeinícha íinančníchVýkazů Klienta|
ia takouyrn účelemposk}tne Klienl Bance veškerou potřebnou součinnosti
prohlás Úvěr včelně úíokůa Všech dalších peněžitých pohledávek Bankyz této smlouvy o úVěíu za

splatný v jí Určenélhůlě;případně
práva a dluhy
odstoupit od iéto Smlouvy o úvěru. odsloupenlm od léto smloLJvy o úvěíuzanilajL vsechná
p,áva Banky
(napi
výjimkou
zákonem
Óániy'á xii""t".reto Smtouvy o weru s r"; mkami stanovenýml
,s
povinnosti),
poruseni
smluvni
z
vzniklé
prootáni
škody
a
nanrady
potLrty,
z
Úroku
ná ia'ptaceni smtuvni
Pokud Banka odstoupi od táo Smlouvy o úvéíL],]e Klienl povinen do 5 píacovnich dnŮ od doíUčení
úroký naíostlév den jeho splacenla oďa,h penéžilédluhyKlienla z této
i
o"il,
".aplalit
"pr"iit oa"tol']peni
"J"r""p*o ,iieru,
oa teto Šmtouvy o uveíU nema V iv na zallštěnl dluhů z léto Smlouvy o
Š.táuuy
úVěíu,

@úVěru.Nastane.lijinépoÍUšen'léiosmlouVyoÚVěrunežje
lél9_9mlouvy oúvérunebo_jiná záVažná skutečnost podle odsl, 1 a 2
je
tohoio článku,

B;nka

!:::::']_"_p:1,"9l]
poshytnoul klienlovi dodalečnou lňůlu ,( nápravé lákového po.ušeni
opíavnena
v délce a]espoň 1 mesic, Nesplr,_
|iKlient sVé povinnosiianipo uplynutílélolhůly, Bail," opraunen" póitupáu"i
pripoo"r"tne,
porušenitélosmlouw o úVěn!
5,

|1.!:l

Ňáun-e-l''Jrá

]e

jedrot,,veŤ porušeni něKeíéhodluhu nebo povinnosli Klienta podle
telo smlouvy

o uveíU 7elmena poMnnostipodle čl, V, Vl nebo V||télo smlouvy o UvělJ, mú7e
Banka Do klienlovi
poŽadovál
za
olacen i smluvn i pokuty ve Vyši 1o,0o0 oo hč lslovy: desel tisi; koíUr
=*+**nto+::

českých), --

odslo_Upeni od telo Srnlo.rvy o uvélU, píohlášeni UvěíU a dálšich nesolalných pohleoavek
z Uvéru za splatne,
exJsren_ce oho]nosli vylufuJcicl- odpovědnosl a']i nedoslalek
zauněni hlieňla nezpJsobuji zánik poh'ed;vky
Zaplácen,m smluvni pohuty neza']iká pov'nnosl Klienla sphilóoíUšený dluh aniná.ok
:::II
ĎanKy ::
na :T]Y]]]
nahíadu s1!]"
šhody v plném lozsahu a jejl plávo realizoval nápravlá opatienl,

pokJly pliméíeně sni7it Banka le opláVnéna požadovat sm |UVn í pokutu,
]akmile se
lélo smloL]vy o úVeíua pise,nné Khenla na luto skulečnosl Upozómi, Pokud
1rva,je Bánka opíáVněna požadoval §mluvn í pokutu iopakova;ě. Klienl zaplatí
|li::i,_l"-.",i,"::!
!i:"la
smluvnl,potl]tu Bance
ná zakladě pisemne yýzvy_Banky, ve ktere Banka uvede dŮVodjejího uplatnění,'její
výši,
'por
|nulu splaúos. kteíá nebude kratšlnež 5 kalendálnich dnů, a čislo
učlu, kam má bí šňluvn i
uta .ái,aóni,
pokutu ve lhůtě Wedené ve Wzvé, rna Banka píavo'sl,hno; ;;lLvni polulu
z::l".._ll:ijj:l1ť1l:.luvni
Eezneno UclU nebo 7 jákéhoko|i jiného účluklery Banka pro Klienla vede,

9:]|,"^iil f_"_9 y_:l :T]!vni
liz

Bank_a má

vedle sm|uvnl pokuty plavo na náhíadu škody vzniklé z porušenípovinnosti, ke
kterému

se §mluvní
poxuŤa V7IanLJe, a to v phé V\iši, skuiecnosl, že Klient
oznámil Bánce, že polu§l nebo porušl právni povinnosl, a
upozoínil na možné následky lejnezbavuje povin nosli zaplaril sm|Uvni poiu|U
án"-r.,"ji bá":" sloo" ri.ro
porusenlm zpusobenou v plné V};ši,

Úí9l_z oíodíen!, sazba úroku z prodleni se sjednává Ve výši sazby běžných úroků
ž Úvěíu podje léto SmloUVy
o úvěíuse zvlišenim o ío % íocné,

čLJíNEKlx
áVĚREěNÁ UsTANoVENí

1,

q-]]eok,

Toulo smlouvou o úvěíU zakládany Zavazek se ndizejmena toulo smlouvou o
úVěru a dále pak
VOPá,Cenlkem,,kleíejsor. jejisoLcásti, Podpisóí! taro S"rouuv o uiÁ,u irřnilow.i,!"
ygp
z"
a uenl(em a sout|asi sjejich plálnostia Účlnnosti pro zava7ek
"u.".n5,.'1"

!9E

védom povahy a hodnoly p]nění, kteíá si smluvní strany maji po§k},lnout pod/e
léto
s podmin\ami a cenami Ťěchlo plnénl, c) ploh|asule'ze nejde o'ptneni, t,tera oývůti
soDe oyla v ňrubém nepoměíu a d) vzdává se píáva požadoval 2,ušerí
1éIo smlouvy o úvéru7 důvodu hrubiho
nepoměíL] plnénl
sl

!L:i|,:], !",yTy,"l
a: /9
§]rou\yj
uvéíU,b] souhlasi

,",,"t:a:chny doložky obsažené V této smlouvě
Ílii!t:!=yt",
nejsou pro nej reÝryhodné, b) talo SmJouva o

o úVěru (ve

zněniVoP) jsou

mu srczumitelné a

úvélUse neodchylule od obvyk'ých podminei ulednávaných
qiiP",d9"l'9,c, vzdáVá se jakých |.oli prav a narorr'ů, irere oy riu ilioŇý ve vztarrú r nesrožumitetnosr,
:9!d9!ii.h
anevynoonos! doložek čj,obvyklosi podminek piípadné vznlunout, smlJVni sllan' se
dohodly, že plo lento
ustanovení § l799 a § 1800 7akona č, 892012 sb , ob'canský zakónrk, v ptatnem
:::Y".Y"l_:"
jilllil"io,l"ni: ,kt"rá uplavJji ookazy na obchodri podTinky Ve íolí.ruláio\,ých ;mbL,vach a obsahuji
1lil,
pooFrl']hy pJaInosn a L]einnosti
připadné nesíozumitelnych nebo obllž'lě ČiŤelnýcn oóložek

i.|*i!l

2,
3.
4,
5
6

ÚČinnost sm|ouw o úVěru, Tato Smlouva o úVěru nabývá platnosli a účinnosli
okamžikem podpisu Vš€ch
srn]uvních stran, smluvni slrany se dohodly_vyioučil póužiií§ 1978 odsl, 2 obrnskétro
zaroniiu, v pratnem
znění,ledyže maínéuplynulí dodatečné]hůly nemá za násĚdek aulomatické ooitouj.nioo
tetó si,,.,tot uy o

PoČel Wholovení, Tato smlouva o úVěru je uzavřena v toljka Vyhotovenich, áby každá
ze smluvnich slían
obdžela alespoň í vyhotoveni,

Změla smjouw

o úVěru, Tuto smlouvu o úvěru lze měnil a doplňoval pouze pisemnýmj dodatky,
neslanoví_/i
iato smlouva o úVěru nebo VoPjjnak.

Sianovi,Iitalo
uEOIn4#T+i!=++!í|i9+eE
anlž by bylo výslovně9a!e9
stanoveno, zda

],e.ll,enl eovlner eied|ož,l lalový dolun enl V
]:,:T_:
V Konxíetnlm pnpadé píoslou lop]],

smlouva o úvěru povinnosi Klienla předloži| Bance
má oýI la k o!.r, dox urrenl piedloler V onóinaie á v jine
onginál€ nebo ui;dné overeab toor,, neatceptu;e_'i aail(a

Zavedení měnv e!]ro. Pokud dojde k zavedení měny euío V Českéíepublice a nahrazeníčeskéměny měnou
euro, a k souvisejícim změnám ref€renčnich úíokoiýchsázeb, polo;:
bude t]věr €Vjdovaný v českéměné nadale Veden uíocen a splácen v ménéeuío, piičemžpřepočet
zaliŤ nesnlacenF čáslíy Jva,u tuo" o,o"ea"n póoL,uuuzre staaoveirych
::T.li^€
_:1_1i]e,do,bě
Ko€r]clenlJ,
resp , nýn Dío len př'pad slarovený.n závazlym zpŮsooem a

á)

718

b)

7,

8,

úroková sazba bude slanovována Vžávlslo§lina pří§lušnéúrckové sazbě, jež bude zevedena vždy pro
úíokovéobdobípodle lé1o smlou\ry o úVěíu,a s mažistanovenou Bankou VzáVislostina (i) podminkách
dohodnutých pío poskytnutý Úvěl, (ii) Vnitřních pravidlech a postupech Banky pío slanovování úíokových
sszeb prc ÚVěry s podmínkami obdobnymi poskylnul€mu Úvéru a (iii) podle siluace na íinančníchtlz ích,
na kterých se Banka reíinancuje,

KoresDondenčníadresa, Písemnosli budou zasílány taklo: Banc€ na adresu: Česká spořilelna, a,§,, pobočka v(e)
Příbrami, [,lilín§ká 166, PsČ 261 01 a oslatním smluvnim stranám na příslušnou adre§u uvedenou Vzáhlavítélo
smlou\,y o úVéru. V přlpadě změny adresy U kteíékolizesmluvních §lrán budou písemnosti žas ilány na adre§U,
kleíá bude příslušnou smluvnIstranou v dostatečnérn předstihu písernně oznámena oslatním smlUvnim st€nám.
Pokud Klienl vědomě zmařídoručenizásilky, plati, že zásilka mU řádně došla,
součásti smlouw o úVěrU. Klient tímlo výslovně potvlzuje, že byl Upozoíněn na to, že čl, lX odst, 1 télo smlouvy
o úVěíUobsahuje doložku odkazujícína Všeobecnéobchodnípodmínky (VoP) a cenik (ceník), kteé jsou
součáslí Závazku, Klient polýžuje, že závazek a uzájemná práVa a povinnosli KJienta a Banky se řídi nejen lou1o
smlouvou o úVěfu, ale i vš€obe§ným i obchodními podmínkami (VoP) a ceníkem (ceník), Kljent potvlz Uje, že byl
se zněním Všech Výše uvedených dokumentŮ seznámen, že.ozumí plávům a povinnostem lam obsaženým, že
s nimisouhlasí a zavazuje se dodžovat své povinnosti podle těchlo dokumenlů,

Doložka platnosti pnivního úkonu úednání) podle
pozdějěích předpisů|

§

4í ákona č, 128/2000 sb.,

o

obcích (obecní zřízení),ve znění

lJzavřeníléio smlouvy o úvěru bylo schváleno zastupitelstvem Klienta, a lo Usnesením přijatým na zasedání
žaslupitelstva konaném dne 17. 12.2014, Kelým bylo rozhodnuto o uzavřenítéto smlouvy o úvělu á o posk},lnuti v ní
Uvedeného zajištění,
V(e)

Příbíami

dne

Česká spořitelna, a.s,
TitUl, jméno, přúmenl

Titul, jméno, příjmení

V(e)

23. 1- 2015

!h_]

lng, Pelí chotívka
manažer pío Veřeiný a neziskový sektor

podpis

lng. Kamila Šeíá

fiíemníbankéřka

podpis

Dobřichoviclch

/,/
23- 1- 2015

Město Dobřichovice

Hampl

Titul, jméno, příjínení

lng, Pelr Hampl

Rodné čislo (datum narozeni)
Druh a číslopn]kazu totožnosli

720al7n222

V(e)

Krainikova 109,252 29

Dobiichov]cs"_

oP 109743532
staíosta

1\

Dobřichovicích

Si n

r

\x

_"

23.1.2015

Potvrzují, že každá z výše uvedených osob podepsala lulo smlouvu přede mnou a že jsem podle Uvedeného průkaz!
toložnosli ověřil(a)

ieiiloložnosl,

]

lng oeť Cl,otivka maTažeí pío veiejný a neziskov,i sekloí l/_
]
TitLl, jméno, piíjrreni a íurkce ovéiJjiciho p?covrika Česke spoiitelny á s,

a ]e1,o

podpis
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