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Uzavjraji niže uvedeného dne tuto

sl\4LoUVU o úVĚRU
ÚVODNi USTANOVENÍ

1,

DEFlNlcE PoJMŮ

Pro účelytéio Úvělové smlouvy mají Výíazy Uvedené

V

lomto článku následující \.ýznam:

,,Běžný účet"znamená běžný účetKlienta č, 388029319/0800 vedený u Banky V Kč,

,,ceny" znamená odměny, poplatky a dalšíceny stanovené vléto ÚVěroVé smlouvě, sazebníku a jakémkoli
dalšímujednání meziBankou a Klienlem,

,,cerpáni" znamená káždy jednolliv,i píipad čelpáníprostředkú Kljentem podIe téio ÚVěrové smlouly,
denominováných v Kč.

,,Den stanovení" znamená den, který nastane dva (2) obchodni dny před píVnímdnem každého období
,,Dotace" znamená Veškeédotace připadně poskyiované Klientovi na Píojekt, jednotlivě či společně, podle
,,lnkasní účet"znamená Běžný účet,

,,Kč" nebo ,,czK" znamená koruny českénebo jakoukolivjinou měnu, která je zákonným platidlem pío vyíovnání
dluhů v ČeskérepUblice,
,,období čerpání" znamená období, Ve kterém je Klieni oprávněn čeípaiprostředky podle této ÚVěroVé smlou\y,
|(leré začíná od uzavření této ÚVěroVé smlouq/ a trvá do 31.12.2012 l'ýélné).
,,období úrokové Éazby" známená období, po kte.é je Ve rráahu k Úvěru stanovena pevná Výše Píoměnné

,,obchodní den" je kleíýkoli den, kdy jsou otevřeny banky V Českéíepublice a jsotl prováděna lypořádání
mezibankovnlch obchodů, Pío platby V jiné měné než óeských koíunách je to ktenjkoli den kdyjsou otevřeny

banky a píováděna Vypořádáni devizov,ich obchodů V Českéíepublice a V hlavnim finanónim centru pro měnu,
niž jsou platby denominovány, Finanční centrum je mís1o, kde se převážně kotují úrokovésazby pro danou
měnu a kde se vypořádáVaji platby v iakové měně,

V

,,PRlBoR" je úroková sazba kólovaná pío 1-mě§íčnídepozita

V

Den stanovení systémem Reuters na straně

PRBo, a když tento den nebude táto úroková sazba kótovaná, pak ia úíoková sazba, kteíá je nabizena

V Den

stanovenína pražskémmezibankovním tíhujako úroková sazba obvyklá na tíhu prc 1-měslčnidepozita V Kč,
,,ProjeK" znamená projekt Klienta pod názvem ,,Dostavba ZŠDobňchovice",

,,Proměnná sazba" znamená sazbu pro Výpočet úroků,odměn a poplalků, která je uíčenaV 1áo Úvěrové
smlouvě ajejížVýše se síanovuje pevně vždy na ceIé obdobíúrokovésazby,
,,Referenční sazba" znamená PRlBoR,

,,sAo" znamená smluvní auioíizovaná osoba spolup€cujicís Bankou,

1l7

,,sázebník" znamená platný sazebník odměn a poplaiků Českéspoňtelny, a,s- Banka je oprávněna kdykoliv
provádět V sazebníku zmérly. změna sazebníku se zveřejňuje Vyvěšenlm texlu zněněného sazebníku

V

provozních prostorách Banky, Změna Sazebniku nabývá účinnostiv den zveřejnění,

,,Úrokové období" znamená časovéobdobí, za kleré Vždy Banka Vyúčtuje K]ienloú úroky z {]věru,

,,Úvěr" znamená penéžníprosiředky skutečně vyčeípanéa nesplacené Klientem V souladu s loulo Úvěrovou
,,Úvěrová částka"je čáslka stanovená

V

táo ÚVěíové smlouvě, kteíou se Banka zavázala posk}tnoul Klientovi.

.,Úvěrová smlouva- 7namená Ťulo smlouvu o .lVéíU,
,,Úvěrorr'ý účet"jeúčetč. 334006429/0800 Vedený Bankou, ze kterého Banka poskyiuje

záVazky Klienta VŮči Bánce \,yplýVajícíztéto ť]Věíovésmlouvy.

l_]Věr

a na němž eviduje

účét"znamená bďný účetKlienta Vedený u Banky v Kč, připadné založený Výhradně pro účely

"zvláštní
financovániProjektu
a obdženíDolace

2,

(ie_li

jeho zřízeni podmínkou posk}tnutíDolace).

Pokud že souvislosti V le)du nevyplývá něcojiného, odpovídá u pojmů deínovaných
jednoiné číslomnožnéínua naopak,

V

télo Úvěrové smlouvě

čLÁNEK l
úVĚR

1,

Úvěrová částka. Banka se zavazuje posk}.tnout Klientovi peněžni prostředky áž do V]iše Kč 25.o0o,0o0,-

2,

ÚĚglÚr]ěrg, Klient se zavazuje použítÚVěrvýhradněza následujicim účelem:

(slo\,y: Dvacetpětmilionů korun českých),

_

íinaňcovániProjektu.

čLÁNEK ll

1.

ÚROČENÍÚVĚRU
Úroková sazba. L:]roková sazba Úvěru je Proměnná sazba. Výše úrokovésazby je slanovena jako yýše
Reíerenční§azby V Den stanoveni plus maŽe 0,50 % per annum celková Výše úrokovésazby pro prvni

2,

období úrokovésazby činl l,M% pel annuŤl.
Úrok z prodlenl, Pokud le Klielt v prodleni se splácením ÚVěíU, je povinen z télo dlužnéčastky zaplaiil
Bance úrok Z prodleni Ve výši úrokovésazby sjednané v odslavci 1 toholo článku zvýšenéo 10 % per

3,

stanovení počtu dní oro účelvúročení.l]roky včeině ú.okúz prodlení budou počítányna základě

skuiečného počtu dní a kalendářního roku V délce 360 dní. ÚVěr se úročídenně ode dne píVníhoČerpání
(Včetně) do dne předcházejícího dnisplaceníúvěru (Včetně), Dlužná řstka ÚVěíu se úrcčíúrokyz
prodleni
denně od prvniho dne prodlení (Včelně) až do dne bezprostředně předchazejícího dni splacení dlužné
částky (Včeině),

Úrokové období, l]rokové období je peljodické a jeho délka činíjeden (1) měsic. Úrokové obdobi začiná
první a končíposlední den V kalendářňím měslci, neni li v teto ÚVeíove smlouvé sl,anov€no ijnak, Úroky
včehě úíokůZ plodleni Banká Vyúčtujehlienlovi a Klientje povinen zaplalil Bance úroky z Úvéru V posjedňí

deq Ujokového obdobi za vsechny dny Úrckového obdobl oo pívniho dne Úlokového období (Vc€tné, nebo
ode dne pívniho ceípánl (vcetné), podle !oho, co nastane pozdéji, oo posledn,ho dne Ú,olové^o obdobi
(včetně) nebo_do dne piedcházejiciho dni splacení ÚVěíu (Včetně), podle toho, co nastane dříVe- Není-li
posJed4í den LJíokového obdobi obchodFlm dneŤ, má se
to, le poslednlm dnem běžného Úíokovélo
obdobije bezprcstíedne následujici obchodni den a běžnéL:jrokové obdobi se prodloužído tohoto dne.
Následujíci Urokové obdobi bude zkíáceno lak, aby skončilo ve svůj půVodně stanovený poslední den, Pruní
Urokové obdobízaóiná dnem prvnlho eeípáni a truá do posledního dne kalendářního měsíce, Ve kierém se
uskuieční pívni Ceípáni (včetné),

á

období úrokovésazbv. období úrokové sazby

jeho délka činijeden (1) měsíc, Prvni
_je period;cké a
obdobíúíokovésazbyzačíná dnem uzavřenitéio Úvěrové smlou\ry a trvá po dobujednoho (1) mésice,

čUíNEKlll
ČERPÁNiÚVĚRU
1-

?Dúsob Čereáni.

Khen1

je opráVněn ceQat Úvěíovou částku pouze

V

období érpáníV souladu s účelem

UVéíL]píevodem pnsiušné částky z ÚVercvého účtuna účiytřetich osob nebo ná ZVIášini účeta následně,
bezzbytečného odkladu, na účtylřelích osob s doloženímúčelovostiČerpání,

Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností Banka a Klient sjednáVají, že Banka nebude VŮči Klientovi uplatňoval
žádný poplatek ani žádnou sankci za ne\yceípaníÚvěrové částky V plné Výši nebo zá 10, že Klienl nebude
vúbec čeípalUvěíoVou částhu,

2l7

r

Podmí4lq ČerDáníPřed píVnim ČerpánímjeKlient povinen předložit Bance následující dokumenty a sphit
následující odkládací podm ínkyi

_
-

předložit Bance originál usneseni za§iupitelstva Kljenta, po ob§ahové a formální stránce pro Banku

přijalelného, podle článku lX odst,6 této Úvěrové smjouvy;
před]ožit Bance or'ginál u§nesení zastupitelslva Klienia; po obsahové a íormální stránce pro Banku
přijatelného, obsahujicí schválení investičního záměru Vsouladu s účelemÚvěíU dle této ÚVěroVé
předJožit Bance doklady po obsahové a foímájní siránce pío Banku pňjatelné plokažujíci opráVnéni
provést slavební píace dle účeluljvěru v souIadu s platnými a účinnýmíobecné
závaznými právními

,
,
-

předpisy upravujícími uzemní plánování a stavebni řád (zejména píavomocné siavebni povolení či
ohlášeni siavby, popi jiná podání stavebníká siavebnimu úřadu č; jiná íozhodnuií,opatření nebo
potwzení stavebního úřadu), Tyto doklady mus' být V souladu s podniinkami Dotace, bude{i Dotace
předložil Bance smlouvu o dí]o 1ýkajícíse předměiu l]Věru, řádně a platně Uzavřenou se zhotoviielem
pío Banku piijatelným, jež bude obsahovat pevně sjednanou cenu diia a pevný teímin jeho dokončení
a kiera bude v souladu s podmínkamjDotace, budrli Doiace poskyiována;
předložit Bance aktuálni íozpočet celko!ých nákladů Píojektu, V členěnína náklady híazenéz ťJvěru,
piipádne Doiace nebo z Vlastnich zdrojů Kjienla, ze kterého bude palíné, že celkové náklady Píojektu
repřesáhnou čáslku Kó 50,000,o0o,_ (slovy: Padesátmilionů kolun česhich):
doložii, B.nce způsobem po foímáJni a obsahové §tránce pro Banku přijatelným, že zhotovilel
předmělu lJvěíu byl l.fbíán v souladu s platnýmia účinnýmiobecně záVaznými
iravnimi předpisy
upíaVujicimi oblasl Veíejných 7akazek;
píokázat Bance zpŮsobem po formální a obsahové stránce pro Banku pii]atehym, že píodejem
obecniho majetku K]ienJa l7q'mena pozemků) oosáhl hlien. píjmůV minim;lni Výš; Kč 25 0o0,o0o,_
(slov-y: Uvacetpétmlllonú korun českých) (dále jen
zdrojé.), a dále V|oŽit veŠkeréMo Vlastní
zdroje na Běžný účet,připadně jiný účetKlienta 'vlástní
vedený U Banky, kde budou Bankou blokovány a
uvolňovány na žádost KJienta výhradně Vsouladu s účelemÚVěru;
předložit Bance potvízenívystavené sAo, že K]ieni investoval do přímých stavebních nákladŮ Projektu
veškeré Vlastní zdíoje, 1edy částku v mínimální Výši Kč 25,000.000,- (slovy: Dvacelpělmilionů Jiorun
českých);
a obsahové slránce pro Banku pňjatelným, že rcalizace
lro!áaat jeBance způsobem po
plně finančně žajištěna,
Poektu
'ormální
včetně prckázánízpůsobu financování PÓektu; pokLrd realizace
ProjeKu předpokládá čáslečnéfinancování z píostředků Dotace, je K]ient záíoveň póv'nen předložil
Bance doklad po obsáhové a íoímálnístránce pňjatelný p.o Banku, ze ktereho bude \ypIývat, že
Klientovibude posk}.lnuta Dolace V příslUšnévýši,

Před každým Čerpánímje Klienl povinen splnii následující odkládací podínínky:

-

předložitBance řádně lyplněné platebni příkazy a dále daňové doklady (faktury) nebojiné dokumenly,
po foímálni a obsahové sl.ánce pro Banku_Uspokojivé, osvědóujici, že píovedenl p]atei] Bankou podie
těchto příkazůbude V souladu s účelemÚVěíU, a6nka je oprávnén. požadovat poivrzení píov;dení
praci a opíáVněnosti vyslaveni fakruí il jiných dokumentŮ sAo,
čás*a po2ádovaného Celpánl resTi V souctu s Veškeďíni DíedchozlmiČerpánimi podle ieto Jvélové
srnloUvy piesáhnoul UVěroVou částku

čLÁNEK lV
sPLÁcENí
1.

4ů:s:o!=:Prg§cli_uyetr, Klienl se žavazuje splácet UVěí pravidelnými měsiónimi splátkami Ve výši
Kč 220,000,_ (slo\,y: DvěstědvacettisIc korun českých), splainými Vždy k20, dni každéhokalendářniho
měsíce. Prv,ni splátka bude zaplacena dne 2o,1.2o13, Poslední spláika ve Výši Kč 140,000,_ (slo\,y:
Jednosločlyřicetiisíc korun českých) bude zaplacen a dne 20,6.2a22.

pqtun konečnésDlatnosti. Banka a Klient sjednáVají konečný tennín splatnosti l1vďu do 20.6-2022
(Včetně),

Účet UrenÝ ke splácení Úvěru. Kiient se zavazuje převáděl prostředky ke splácení Úvěru a ostalníó
záVazkŮ Klienia V souvisloslis touto ÚVěrovou sínlouvou na lnkasni úc€l, popř, BéžnÝúčetnebo zvlášiní
účet,Klienl se zavazuje po ce]ou dobu trvání teto ÚVéroVé smlouvy Vesl U Banky V]iše uvedený účeta
zajišťovéina něm doslatek píoslíedkůk úhradě svých splatných peněžitých závažků \,yplý\,ajicióh z této
j§ou pohledávky Banky za Klientem Vzniklé ná základě této'ÚiěíÓVé smlou\,y
Uveíové smlouvy,
_Pokud
splalne v den, hený neni obchodnim dnerr je Klie.lt povinen 7abezpecit doslaŤek píoslíedkůna svém výsé
uvedeném úólu nejpozdéjiv obchodnl den bezprostředně předcházející dni splatnosti takové pohledáVky,

3l7

\

Pořadí plnění sDlatných závazků. sp]atné peněžiiézáVazky Klient
na
na
na
na

a)
b)

p ní Viomio pořadi]

úhladtl škod a nákladú Vynaložených BarrkoL]
úhradu cen

úhrad! úroků z Úvěru
úhradu úíokůz prod eni,
na splátky L:]VěrU (pokud se Úvěr spláci formou čásiečnýchspiátek počina]e splátko! s ne]stals
konče sp átkou s nejnovějším daienr spatnosli)a
na úhradu smluvnich pokui

d)
e)

í)

n

a

Klieni souhlasí § tím, áby Banka prováděla úhíadysvých §platných pohledávek vypIývajicích z lélo ÚVěroVé
smIouvy z lnkasního účtu,popř, z Běžného účtunebo Zvláštního účiU,a lo bez příkazu K]ienia a bez jeho
vyrozuměni. žároveň KIient zmocňUje Banku k vysiaveni plalebních dokladŮ k Vyíovnánílěchto pohledáVek
a k píovedeníjejich úhíadVden splalnosti před ostalními plaibami, kleré je Baňka Vlenlo den povinna dle
přikazu Klienla provést ztakoveho úctu V píípadě nedosiatku ždrojŮ na iakovém účtumá Banka práVo
pňsto,upil
zapoctení svych pohledáveh na Vrub kteréhokoliv jinéh'o účtuKIienla (mimo účtUVázaných
plosiředkŮ)^k Vedeného V Bance,
5,

PEcČ4§né§placéní Klienl je oprávněn na základě písemnéhooznámení doručeného Bance alespoň
jeden (í) mésíc,pfedem Ví3til posk}.inuté peněžníprostředky před leímíny splatnosii stanovenými
v iéto
uveíove smlouve, lolo oznámenije neodvolatelné a zakládá povinnost klienla provest píedčásnou splátkJ

ve výši a

ke dni Uvedenému voznámení, Jeli íadná spláika ljveru zaplacena pel (5) nebo méně
obchodnIch dnů před sjednaným termínem splálnosti, nepovžL]je se za předEasna unáenbÚ,

čL./íNEKV

gElY

1-

Placení cén. Klient se zavázuje plaiit Banc€ vyúčtovanéceny

V rozsahu a Výši stánovené sazebníkem
platným Vden provedeni zpoplaiňovaného úkonu, s V)ijimkou popIaiku za správtr a vedení úVěrového
obchodu Včeskéměně, kteni se Klient zavazuje pJatit Bance ve Výši Kč 10o,, (slovy: Jednosio koíun
českých) měs'čně,

Pro \,yloučení jakýchkoli pochybnoslí Banka a Klienl sjednávají, že Klient není povinen platít následu]'ící
ceny:

.
-

poplalek la sjednánl ZávazkL B..lky poskFrout ÚVéli
záVazkovou odménu, !, odménu, je]íz výše se počítádenně V průběhu období čerpáníz rozdílu mezi
uvěrovou čáslkou a uvérem,
náhradu za předčasnésplac;ni ÚVěru nebojeho čágli|
poplatek za změnu smluvních podmínek (uzavření dodatku k této Úvěrové smlouvě).

čUíNEKVl
zAJlšTĚNi

1

;aiiŠtěnízávazku Klienta, Banka a KIient se dohodli,že peněžiíéávazky Klienta Vzniklé na základě této
UVěroVé smlouly nebudou zajištěny žádnými zajišťovacímj proslředky,

čL.iíNEKVlI

áVAZKY KL!ENTA
1

zá,vazkv Klieňta. Banka je opíávněna kromě provádění konřoly účelovostikaždéhoČerpáníprověřová
schopnost Klienta splác€t ÚVě. a plnit dalšízáVaz ky VůčjBáncejakož i prověřovat dalšískuiéčnos'ú,kleíéby
mohly Vési Ve svých dŮsledclch k podsiatné žměné podmíne(, za nichž bvla ÚVěíoVá smlouva uzavřena.
K z.jišléni páV Banky se Kllent 7avaluje po celou dobu líVánjléto Úvěíové smlouvy:

a)

předkládat schválený ročni lozpočet, a 10 do jednoho (1) měslce od jeho schválenji V pňpadě, že má
být hospodařeno podle píavidel rozpoáového provizorja, předložit laková pravidla, a io Óo í5, ledna

příslušnéholozpočiového roku, a dále rozpočlo\.r' výhled, a to do jednoho (1) měsíce od jeho
sesiavení- Klient je opáVněn předkládat Mo dokumenly v elekironické podobě, pňčemžna výzvu
Banky je povinen předložit je V písemnépodobě, a to do deseli (,1o) obchodnícň dnů od obdžení

b)

c)

předkládat finančni Výkaz pío hodnocení plněni rozpočiu územníchsamosp.áVných cejků a
dobrovolných svazků obcí (Fin 2-12 [rI) nejpozději vždy do dvou (2) měsíců po skonóení každého
kalendářního pololetí, a dále rozvahu Klienta nejpozděj'vždy do dvou (2) měsíců po skončenl kždého
kaIendářního pololetí, Klientje opíáVněn předkládat Mo dokumenty V elektronické podobě, přičerŤžna
výzvu Banky je povinen předložit je Vpísemnépodobě, a to do deseti (10) obchodních dnŮ od
obdžení takové Výz\,y;

předkládal Výrok áudiioía nebo žpráVU o hospodařeni Klienta Vydanou příslušným oígánem, a io vždy
nejpozdějido dvou (2) měsícůod jejich doručeníKlientovi;

\
1,

čLÁNEK Vlll
PORUŠENÍSMLOUVY
Násléclkv porušenítéto Úvěíové smlouw. Dojde_li kporušenl této l]věíové smIouw nebo nastanou-li
s*uiečnosli, kiere by podle odůvodněného názoru Banky mohly ve svých důsledcích Vé* k pofušení télo
Uvěíove smlouvy, Banka a Klient projednají \znjklou siiuaci scílem pňjmout opalření k nápravě stavu,
Bankaje v iakovém prpadé ároveň oplávnéna:

a)
b)

zastavit dalšíÓerpání,
_

provádět,koniro]U hospodařeni Klienia, a io Včeině nahjíženi do účetnícha íinančníchVýkazŮ Klienla|
za takovým účelemposkylne Klient Bance Veškeíou potřebnou součinnost.

PqdsJatné Dorušení. Banka a Klienl se dohodli, že podstalné pofušení télo ÚVěrové smlouvy nastáVá

zejména

a)

b)
c)
d)
e)
D

V

1ěchlo připadech:

Klient sdělí Bance Vsouvislosii s toub ÚVérovou smlouvou v podslainém ohledu nepíavdivé nebo
neúplnéúdáje o sVé íinančninebo majeikové siluac;
Klieni použúe ťJVěr kjinému nď dohodnuiému účelu,
Klient je Vprodlenj se splácením kieréhokoli svého peněžiiého záVazku ziélo ÚVěroVé smlouvy déle
než jeden (1) měsíc,

p:

Uzavieni teto Úvěrove smlou\ry naslane podsiatné zhoršení finančnl nebo majelkové siluac€
Klienla, kleíéby pod]e odůvodnenéhonázoru Bánky mohlo ohrozit plnění závazků K énla VůčiBance
z téio Úvě.ové smlouvy,
Klient nedoplní zájištěn í Ve lhůlě a V rozsahu stanoveném Bankou podle článku Vl odst, 2 této ÚVěíoVé
smlouvy, bylo-|i zajištěnísjednáno|

dojde ke zničeni (zániku) předměiu úVěru nebo dojde k jeho převodu na ]'iný subjekt bez předchozího
písemného souhlasu Banky,

Ná9ledkv Dgdststného Dorušení této
,Úvěrové smlouw. Nastane-li podslalné porušeni této l-]Věrové
smlouvy. je Banka opláVnéna píohlási ÚVeí včelně úrokj a vsech da|šic'r perežinich pohledávek Banky
zléio UVěloVe smlouvy Zá splaŤný vji určenélhůlé,piipadné oo telo UVěíoúésmlou\ry odsloupiŤ,
odsioupenlm od telo LVéroVé smlouvy zá4ikaj: Všechna prává a povinnost Balky a Klienta l l;Ťo Uvéíove
smouvy s Vy|lmkou práV a povinnosli Uvedenych v tomŤo odstavci 3, Pokud Banka odstoupi od této Úvérové
smlouvy je K]ient pounen oo péŤi (5) obcnodních onů od doruóeni odsloupeni splaft Úól a záplatit úloky
narostlé ke dnijeho splacenia ostatnípeněžité Závazky Kllenta z lé1o Úvéíovésnilouw, odsloupeníod táó
UVělové smlouvy nemá Vliv ná 7ajišlénízáVazk ů Z této Úvérové smlouvy,
4-

Ná9ledkY neDodstatného porušenítétoÚvěrové smlouw. Naslane linepodstatné poíušenítáoÚvěrové
smloL]Vy, je Banka oprávněna posk}tnout Kl'eniovi dodaiečnou lhŮtu k nápravě takového poíušeni V délce
jeden (1).měsíc,. Nesplní_li Klient své povinnosti ani po Uplynuti télo lhůiy, je Banka opráV;ěna postupoval
obdobně jako při podstainém porLršení táo ljvěrové smlouvy,

sn|uYní ppkutv. Banka je opráVněna V každémjednollivém případě porušení jakéhokoliv nepeněžjtého
závazku Klientá ztéto Úvěíove smJouvy požadovat smIuvní pokLriu Ve \,.iti Kč 250.00b,, (slovy:
Dvěslapádesáilis lc koíUn řských), okohosli VylučUjícíodpovědnost ani nedosta6k zaviněni Klienta nemají
vliv na píavo Barky požadovát smluvri pokutL, Plávo Banky požadovaŤ smluvnj pokuiu nerra v žádném
ío^áhu

VliV na nárok

Banky na náhladu škody 7pŮsobené poíUšenímsmluvní povinros!i,

Klie

je 7aváZán

plnit povinnost, jejlž splněni bylo zajišleno smluvní pokutou 6ez ohledu na zapla;ení sm luvn í pokuty,

čL./íNEKlx

1,

yzta!,:té!o= úYěrovr

smlou

ZiVĚREČNÁ USTANOVENÍ
.

souéstítéto ÚVěroVé smlouvy

jsou tež.Všeobecnéoochodni podmhky iesla spoiitetny, as. x ponorlivým Uslanovenim
VšeobecnycÁ
obchodnich podmínek Českéspoidelny, a,s, se však nepihliži pokud Ť.to ÚVeíová smlouva stanovíin;k,
Uzávřenjm_telo L'VéroVe smlouvy Klienl potvžuje, že obdržel výtisk Všeobecných obchodních podmínek
LesKe sponíelny, a,s, a že s nimi sou hlasi bez

la

kýchkoli yýhl ad

. 7.vazuje

se je dodžovaŤ.

a všeobecnÝch obchoclních Dodminek. Tlrlo Úvětovou sínlouvu lze měnii
a dop ňovál pouze písemnou dohodo! Klienta a Banky, ze t<tere vyplyva ]eonoznačná VÚle smluvnlch slran
změn]l nebo doplnitiuio UVěíoVou smlouvr.]. Všeobecné oochodnípód'min-ky Českéspoř]ie ny, a,s. zenrěnl
postupern V nich Uvedeným
3,
4-

Počet Whotovení. Tato Úvěíová smlouva je podepsána Ve dvou (2) Vyhotoveních. z nichž Klienl i Banka

obdžípo jednom

(1) Vyhotoveni,

PřísftJšnoij s9qd.].

N,lístně a Věcně při§lušný soud pro Všechny spory \,yplývajíciz té1o ÚVěroVé smlou\,y
se Ulčípodle platnýcl^ píáVnich píedpisŮ.

6l7

K.oresDoncenĚní a.lresa Klienta a Bankv. smluvní strany se dohod]y na iomto zpŮsobu
doručování
pisemnosll. Pisemnosli, budou,zasilány Khentovi na adíesu Uvedenou ;záhlavi
1éto Ůvěrové smlouvy a
tjance na adíesu: Ceská spoňlelna, as,, pobočka V(e) Přibrami, Milínská 166, PsČ: 261 01 nebo na

7

7.

ra\ovou adlesu, ktelá bude přísjuŠnousmluvnl slranoL] pisemné o7náínena druhé smluvni síané,
elátngs!-. Dolo,ž[a plalnosli pravního úkonu dle § 41 zákona č, 12812000 sb., o obcich (obecní
+l9+a
z\i_zeni), ue
pozdějšich předpisů: L'zavfení táo Úvěrové smlouvy bylo schváJeno zastup
élstvem
K]lenta a ,zněni
lo usnesenim přijélým na zasedání zastupitelstva konaném dne 2g.5.2o12, kíelýn bylo
rozhodnulo o uzavřenítéto UVéíoVe smlouvy,
Ú_činno§J

éto Úvěrové smlouw.

oboú srnluvních stían,

Tato ÚVěroVá smlouva nabýVá plalnosti a účinnosti okamžikem podpisu

smluvní slrany po přečienítétoljvěrové smlou\,y píohlašují,že souhlasísjejim obsahem, že taio
byla sepsána
na základě pravdiyých údajů,jejich p€vé a svobodné vůléa nebyla ujedn;;a V
lisni ani';jinak jédnosřanně
nevýhodných podmínek-

NA DŮKAz ČEHoŽ přjpojily obě smluvní strany nížeuvedeného dne sVé podpi

Česká spořitelná, a.s.
Podpis:
lns,
Datum:

I

!,t _-_]
]týmu [lsE Piiblanrsko
Nna 2012

Kjieni svým podpisem piipojeným

schVáleno píisJušnými oígány K]ienJ

Daium.

lng, Petr chotíVka
manážeí pro Veřejný a neziskov\i sektor
27 - čevna 2012

ié poivPuje, že u7avieri iélo Úvélové smlou\,y

oylo iádné a plalné

souladu s obecnézáV.7nýíni píávnimi ptedoisy ceské republ'ky,

Město Dobřichovice

lng,

Datum:

n\

27.

7n

