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sPoRlTEtNA

Dodatek č. 1 ke smlouvě o úVěru č. í 0468/'12lLcD ze dne 27.6.20'12
(dálé jen ,,Dodetek" a ,,smlouva")

Česká §pořitélna, a,s.
Praha 4, olbrachiova 1929/62, PsČ: 'I40 00

1-

sidlo

lč
45244782
zapsaná v obchodním rejstřiku Vedenénr lv,lěstskýín soudem V Píaze, oddíl B vložka 1171

jako Věřilel (dále jen ,,Ban ka")

Město Dobřichovice

Vilova 61,252 29 Dobřichovice

sídlo

]č]
oo241,181
iako dlužnik (dáLe i,An,,K|ient')

Banka a Klienl se dohodli n6 následujicíín znění Dodalku ke sr.louvě
l,

Deíinice pojmu 'období čeípání"Uvedená

V

článku ÚVodní ustanoveni (Deíinice pojmŮ) smlou\ry se nahrazuje a

,,období čerpání" znamená období, Ve ktelém je Klienl oprávněn čerpat proslředky podle léto Úvěrové
smlouvy, které začíná od uzavřenítéto l]Věrové smlou\,y a trvá do 30.9.2014 (včetně),
Do článku ÚVodnIustanovení(Definice

pojmů), odst, 1, Smlouvy se doplňují nížeUvedené deíinice pojmů:

,,obéc Karlík" znamená obec Karlik, se sldlemi Kaílická 1,252 29 Dobřichovice, lČi44684967;
,,obec Lety" znamená obec Lety, se sidlem: Ná návsi 160, 252 29 Dobř]chovice, lČ: 00241393]
,,smlouva o dílo" znamená §mlouvu o dílo Uzavřenou dne 28.11.2a12 mezi Klientem, jako objednaielem a

společnostísubterraa,s,,sesídlem: Praha 4, Bezová čp. 1658, PsČ: 147

14, lČ:45309612, zapsanou V
obchodním rejstříku Vedeném ftrlěsl§kým soudem V Píaze, oddíl B, Vložka 1383, jako zhotovitelem Plojektu.

Článek lll, odst, 2, Smlouvy s€ nahrazuje a nově znítaklo:

2,

Podminkv ČerDání,Před prvním Čerpáním je Klienl povinen předložit Bance následující dokumenly a splnii
následUjící odkládací podmínky]

-

předložit Bance oíiginál usneseni zaslupitelstva Klienla, po obsahové a fonŤální stránce pro Banku
pnjalelneho, poole ólánku lx odsl, 6 teto Úveíove smlouvyi
předložit Bance oíiginál usneseni zaslupitelstva Klienta, po obsahové a formální stránce pro Banku
přijalelného, obsahujícíschválení investičníhozáměru Vsouladu s účelemUvěíu dle télo UVěroVé

,

před]ožit Bance doklady po obsahové a formálni stíánce pro Banku přijatelné prokazujícíoprávněni
provésl stavební práce dle účeluÚvěru v souladL] s platnými a účinnýmíobecně závaznýmr píávnimi
předpisy upíavujícímiúzemní plánování a siavební řád (žejména píavomocné stavebni povolení či
ohlášeni stavby, popř, jiná podáni stavebnika stavebnímu úřadu či jiná lozhodnulí, opatření nebo
potvženístavebního úřadu), Tyto doklady nrusí být Vsouladu s podminkami Dotace, budeli Dotace
poskylovánai
předložit Bance smlouvu o dílo iýkající§e předmětu Úvěru řádně a platně uzávřenou se zhotovilelem
pro Banku přijaielným, jež bude obsahovai pevně sjednanou cenu dila a pevný lermín jeho dokončení a
kierá bude v souladu s podminkamiDoiace, bude-li Dotace poskytováná| ,
předložit Bance dokumenty po formální a obsahové slíánce pío Banku přijalelné prokazující, že došlo
k \,},ivoření společnéhoškolského obvodu mezi Klientem, obcí Karlík a obií Lety;
plokázaI Bance zpŮsobem po íormální a obsahové stránce pío Banku přijatelným že obec Lely má
zajištěny finančníprostředky tvoříci podíl na í]nancování Projeklu V minimálníVýši Kč 8,000,000,- (šlovy]
osmmilionů koíun českých) a obec Kaílik Vminimálni výši Kč 3,000,000,- (slovy: Třimiliony korun
českých), V případě, že Bance nebude doloženo způsobem po íoímálnía obsahové stránce pro Banku
přijatelným, že obec Karlík má zajištěny íinančniprostředky tvořlci podil na financování Projeklu
V minimální yýši Kč 3,000,000,- (slovy: Třimiliony korun ěe§kých), Klient Bance píokáže, že Uhradil z
Vlastních prostředků náklady Projektu Ve Výši minimálně Kč 12,000,000,- (slo\ry: Dvanáctínilionú koíun

-

českých);

112

-

předložil Bance potvření vYslavené sAo, že Klieni uhradlz Vastních píostředkŮ nák]ady Píojektu ve
Výš min]málně Kč 9,000 000,- (slovy Devětrnilionú korun českých), resp, Kč 12 000,000,- (slovyI

Dvanác|m ionů korun českých) V případě, že Bance nebude doloženo způsobem po íoíínálnía obsahové

siránce pro Banku přijale]ným že obec Karlík má zajištěny íinančníplostředky tvořici podil na

-

financování Projekt! V minimální Výši Kč 3 000.000,- (slovy: Tř m liony korun českých)i
doložit Bance způsobem po formální a obsahové slránce pío Banku přijatelným, že zholovitel předmětu
ÚVěr! byl Vybrán v souladu s platnýmia úč]nnýmiobecně záVaznými píávnim př€dpisy upravujicim]
oblasi veřejných zakázekI
prokázat Bance zpŮsobern po formální a obsahové slránce pío Banku přjalelným že rea izace Pío]ektu
je plně í]nančně zajišlěna, včetně píokázání způsobu fnancováni ProjekluI pokld reaLizace Prciektu
předpokádá čásiečnéíinancováníz prostředků Dotace je Klient záíoveň povinen před|ožit Bance dokad
po obsahové a foírnální §iránce přijatelný pro Banku ze kierého bl]de vyplývai, že Kieniovi bude
posk!,lnuta Dotace v přislUšné Výši,

Před každým ČeípánímjeKlieni povinen spln l následuiícíodkládací podmínky:
předložit Bance řádně Vyplněné platební příkazy a dále daňové doklady (faktury) nebo jiné dokumeniy
po iormájní a obsahové stlánce pro BantU Uspolojve, osvedaUjc| že píovedenl plaleb Bankou podie
těchto přikazú bude v sou adu s účeleínÚvérU, Banka je opráýněnJ pozadoval potvzení provedení prací
a opráVněn osti Vystaven í fakiu r či]iných dokumenlŮ sAo;
čásika požadováného čerpáníndsrií V součtu s veškenimj předchozimi čeípánirn pode této úvěrove
s.nlouvy p'esál'noul Uvěíovo_ čásllČlánek lV, odsi, 1, smlouvy se nahíazuje a nově znítaklo:

1, způsob soláceni Úvěru, Klienl se zavazuje §pácet Úvěr píavidelnými měsičnim splátkami Ve

Výši

Kč 245,000 (s ovy: Dvěstěčtyř cetpěilisíc korun českých), splatnými Vždy k 20 dn každéhokalendářniho
měsice První splálka bude zaplacena dne 20,1,2014, Posledni splátka Ve Výši Kč 255,000,- (slovy:
Dvěslěpadesátpéitisic korun óeských) budezaplacena dne 2a 6 2a22

V článku V t, odst. 1. §e závazek lvedený pod písmenem o) Smlouvy nahrazuje a nově zníiakio

o)

bez předchozího pisemného so!h]asu Banky nerealizovat žádnou investični akci iejiž íozpočlovénáklady

nebo spoUúčasi na rozpočlových nákadech, híazená z prostředků Klienla, přesáhnou částku Kč
3,000 000,, (slovy Ti m liony koíU n českých), Ba n ka se bez zbytečnéhood klad u po jejírn obd žen í vyjádři
k žádosti Klienla o jeji souhlas.

ČlánekVll odst

1,

Smlouvy se dop

ňr,]je

ozáVazek uvedený pod pismenem q) následujícim zpl]sobem:

q) bez předchoziho písemnéhosouhasu Banky

neuzavřít jakýkolv dodaiek ke smlouvě
důsedkU by došo ke změně rozsahu Projektu nebo ceny Projektu

o dílo, v]ehož

ll,

1.
2

Platno§l a účinnost Dodalku nastává dnem podps! smluvnímistranarni

3

U§tanovení smlouvy nedoičená Dodatkem se nemění a isou nadále p átná a účinnáVšechny Výrazy psané s
Velkým počátečnímpísmenem, kleíénejsou definovány v tomlo Dodatku, rnaji!"i,znam, kierý je iinr přiřazen Ve
smloUVě,

4,

Doložka plalnost právního úkonu dle § 41 zákona č 128/2000 Sb,, o obcích (obecnizřizení) v painém zněni
K užavřeni toholo Dodatku má Klienl souhlas Udělený Usnesením přijalým na 15. zasedání Zastupilel§tva
Ki_"nta konanénr dne 18.6,2013, kterým byo rozhodnuto o Uzavřenítohoto Dodatku a o poskytnuti zaiišlění
poh edáVek Banky Vyplývaiícich ze smlouvy, Ve zněnítohoto Dodalku,

Tenio Dodaiek ie podepsán ve dvou (2)Vyholovenich, z nichž Banka a Klenl obdži po jednom (1)Vyhotovení,

Česká spořit€lna,

a,s.

Podpis:
lng.

Datum:

26.6

JehličkoVá
mánáželka pío firemni

13

Podpis:

manažeí pro Veřejný a neziskový sektoí

Datum:

Město Dobřichovice
Podpis:

]ng Pelr CholíVka

lng, ,4ichaelPánek

Datum:

212

26 6 2013

