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úvěru

Dodatek č.2 ke smlouvě o
Č.10468l12lLCD ze dne 27. 5.2944:
(dále jen .,Dodatek" a ,,smlouva o úvěru')

1,

obchodnííirma:
sidlo:

Praha 4, olbrachtova í929162,

lčo:

zapsaná

Česká spořitelna, a.§.

LQi.

452447a2

V

obchodním rejslříku Vedeném l\,4ěstským soudem v Píaze sp,

název:
sídlo:

lóo:

(dále jen ,,Klient')

Mě§to Dobřichovice
Dobňchovice, Vítova 61,
oo241!a1

1>,-,

n]l

]

PsČ 140 0o

(dálejen,Banka')
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71

Psč 252 29

uzavírajitento Dodatek ke smlouvě o úVěru:

článek l

ZMĚNA SMLOUVY O ÚVĚRU

1,

2,

Čl, lV, odst

1,

1 SmloUVy o

lvěru se nahíazu]e a nově znítakto:

zDŮsob sDlácení Úvěru, Klient se zavazu]e splácet ÚVěl píavidelnými měsíčním i splálkami ve výši

270.000,_ Kč (slo\,y: dVě stě §edmdesál tisic korun českých), splatnýmivždy k 20, dni každéhokalendářního
měsice, PrVni splátka bude zaplacená dne 20, 10 2014, Po§lední splátka ve Výši 160,000,- Kč islovy:jedno sto
šede§átli§ic korun českých) blde zaplacena dne 20,6,2022.

Nás]edujicí podínínka Óerpání uvedená v čl, lll, odst, 2 smlou\ry o úvěíU se rUší:
předložit Bance polvžen í vystavené sAo, že Klient uhradilz Vlastních píoslředkú nákiady Projektu Ve Výši
minimálně Kč 9,000,000,_ (slovy: Devětmilionú koíun českých), resp, Kč ]2,000,000,- (slovyi Dvanácímilionů
korun českých) v případě, že Bance nebude doloženo způsobeín po íorn]ální a obsahové stránce plo Banku
přijatelným, že obec Karlík má zajištěny íinančniprosiředky tvoiící podil na fnancovánl Poektu V minjmální
výši Kč 3,000,000,_ (slo\yiTřimiliony korun českých),

článek ll
ZÁVĚREěNÁ USTANOVENÍ

1,

2,
3
4,

Tenlo Dodatek nabývá p]atnoslia účinnostidnem podpisu všech smluvnich §lran,
Doložka platno§lj pÉvníhoúkonu (iednání) podie § 41 zákona č 128/2000 sb,, o obcích (obecn í zřízeni), V plalném
znění: K uzavření smlouvy o úVěíUmá Klient souhla§ Udělený usnesením pfljalýín na za§edáni zaslupile]stva
Klienta konaném dne 29,5,20l2, kterým bylo rozhodnuto o Uzavření smlou\ry o úVěíU, Ve zněni tohoto Dodalku,
Uslanovení smlou\,y o úvěru nedolčená 1ímlo Dodaikem se neměni

a

jsou nadále plátná a úóinná,

Po]my psané Vejkýmipismeny nebo s ve]kým počátečnimpísmenem vjednoiném imnožnémčisle, majípro účely
tohoto Dodatku význam uvedený ve smlouvě o úVěíU, pokud neníV tomto Dodatku stanovenojinak,

112

Tenlo Dodatekje uzavřen v tolika Vyhotoveních, tak aby každá ze §mluvních stían obdžela alespoň

V(e)

1

Vyhotovení,

30-

Přibíami

7 -

2014

Česká 5pořitelna, a.s.
TitUl, jméno, příjmeni

lng, Petí chotívka
manažeí pío veřejný a neziskový seklor

podpis
TilUl, jméno, přijmeni

:č-a'
!^, /

lng,I\,4ichaela Holá

íiremníbankéřka

podpis

V(e)

30.7.2014

Dobřichovicích

Město oobřichovic€
T]tu

,

jméno, přijmeni

lng. l\,4ichael Pánek

TrVaIý pob}t

Pražská 673, 252 29 Dobřichovice

Rodné čislo (datum nárození)
Druh a čí§lo prukazu totožnosl

650915/2023

V(e)

aP 111702705

30-

Dobřichovicích

7 -

2014

Polvízuji, že s výjimkou případných podpisú ověienych nolái€m nebo]lnou opÉvněnou osoJou každá z výše uvedených
osob pódepsala iuto §mlouvu přede mnou a žejsem podle uvedene|o průkazL] liložnosti ověřil(a) jejítotožnost,
--l

lnq, Pelí cholívka, manažeí pro Veřeiný a neziskový sektor
Tilul, jméno, přijmenía funkce ověřujicího pracovníka Českéspořitelny, a,§, ajeho podp]s

2l2

