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Dodatek č. 3 ke smlouvě o úvěru
ě. 10468l12lLCD ze dne 27,6.2012
(dále jen ,,Dodatek" a ,,smlouva o úvěru")

1,

obchodnííirma;
sidlo:
lčo:

zapsaná

(dále jen

2-

V

Česká spořitelna, a.s,

Praha 4, olbrachtova í929/62,

452u7a2

PsČ 140 00

obchodním rejslřiku Vedeném Městským soudem v Praze, sp, zn. B 1171

,Baňka')

názeu:
sídlo:
lčo:

(dálejen ,Klienť')

Město Dobřichovice
Vítova 61,252 29 Dobřichovice
oo2411a1

uzavírajitento Dodatek ke Smlouvě o úvěíu:

čúNEKl

ZMĚNA SMLOUVY O ÚVĚRU

1.

Definice pojmu
čeípáni' Uvedená V článku Úvodní ustanovení (Defrnice pojmů) smlou\,y o l]Věru se
'období
nahrazuje a nově zní takto:

,,období čeřpání" znamená obdobI, ve kierém je Klient oprávněn čerpat prostředky podle této Úvěrové smlouvy,

2,

kieíézačíná od Uzavřeníléto Úvěrové smlouvy a tNá do 30, 6, 2015 (včelně),

Čl, lll, odst. í., pism, smlouvyo úvěru se nahíazuje a nověznitakto:

1,

zDúsob Čemáni. K]ienl je opíávněn čerpat ÚVěrovou á§tku pouze v období čerpání v souledu s účelem
pievo&m prlstusna cástky z Úvéí;véhoúctu na účtylletlch osob nebo na Zvlášlni úc€l a následné

6Ju

bez zbylečného odkladu. ná úóly tletich osob s doloženim účelovoslic€ípánl,

Na žádosl Klienta Banká rcvněž umožnl Klientovi v íozsahu předem odsouhlaseném Bankou čerpat
Úvěrovou Mslku za účelemreíinancování nákladů prokazatelně vynaložených Klientem na íealizaci
PmjeKu, pokud tím nedojde ke sníženívýševlastnich zdrojů Klienta Učených k íinancování Píojektu,

Pío vyloučeníjakýchkoliv pochybnosti Banla a Klient sjednávaji, že Banka nebud€ vŮči Kuentovi Uplatňoval
žádný poplatek ani žádnou sallciza nevy€ípani ÚVéíovéčáslhy v plné v,iši nebo za lo. že Klienl nebude
vůbec čeípatUvěrovou éslku,

čLÁNEK ll

áVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1,
2,
3.
4.

Tenlo Dodatek nabývá platnostia účinnoslidnem podpisu Všech smluvních stran,
Doložka platnosli péVníhoúkonu (jednání) podle § 41 zákona č, 12812000 sb,, o obcích (obemízřizení),
V platném znění: K uzavřeni tohoto Dodatku má Klient souhlas udělený Usne§ením přijatým na zasedáni
zastupitelsiva Klienta konanémóne17.12-2014,kterým bylo rozhodnuto o u?avřenilohoto Dodatku,
Uslanovení smlouvy o úvěru nedotčená timio Dodalkem se neměníajsou nádále platná a účinná,
Po]my psané Velkýmipísmeny nebo s Velkým poúiečnímpismenem, V jednohém i množném čisle, majípro
účelytohoto Dodaiku výžnam uvedený Ve smlouvě o úvěru, pokud nenív lomto Dodatku stanovenojinak.
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5,
V(e)

Tento Dodalekje uzavřen v tolika wholoveních,lak aby každá ze smluvních siían obdžela alespoň

23. 1.2015

Přlbrami

Česká spořit€lna,

a.s,

Titul, jméno, příjmení

Titul, jméno, přljmeni

V(e)

1

lng, Petr chotívka
manažeí pro veřejný a neziskový sektoí
ln9. Kamila Šeíá
firemníbankéřka

podpiš

podpis

Do!ňchqu9lqtl

dne

/r/
23- 1- 2015

M&to Dobřichovice
TitUl, jméno, příjmení

Tívalý pob}.l

Rodné číslo(datum narození)
Díuh a čísloprŮkazu toložnosti

V(e)

lng, Petr Hampl

Klájníkova 109,252 29
72oa1710222

oP 109743532
staíosta

23- 1- 2015

Dobřichovicích

Potvlzuji, že s Wimkou připadných podpisů ověíených noláiejn nebojInPU opíávněnou osobou každá z výše uvedených
osob podep§ala tento dodatek přede mnou a žejsem podle Utled€neho qrukazu toložnosti ověřil(a) je]'í totožnost,

L.-J

lng, Pelí Cholivka. manažerpío veiejný a neziskovr, seklor
Titul, jméno, příjmení,lunkce ověřUjícího pracovníka Českéspoňtelny, a,s. ajeho podpis
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