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lčo:

Psč 252 29
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PREAMBULE
Tato Sm oL]Va o úvěru upíavuje podrnínky, za n]chž]e Ban[á záÝázána Urnož.l h enlov ceípatna Běžnérn účtU
koniokorentníÚvěr a Klientje Bance závázán konto[orentni ÚVér 5p át t a zép at l !roly ž dals ceny,

článek l

áKLADNÍ USTANOVENÍ

1.

Wmezenioo nrů, Pojmy psané Ve kým]pismeny nebo s velkýnr počátečnim pismenenr, Vjednotném imnožném
čise, rna]ípro účeytéto sm olvy o úVělU Význanr UVed€ný V toínto lstanoveni:
,,Béžný uaéť'be. nJ učel o,o -ce ) -^,ddv oo- €o.\A-

u

j,",-

r, 0J88029r'o 0800,

,,cény" odměny poplatky, náhrada nákadů Banky á da šipatby, k]e]chž úhradě]e Klieni pov]nen pod]e této
sm olvy o úvěru a cenik!i
,,c€ník" ceník služeb a úlokových sázéb Českéspořle ny, a s, pro bankovn]obchody přis !šný pfo k enisko!
skupinu, do niž ie Klient pod e zásad Banky zařazén, palný ke dn posk},tnUtip acené služby, Banka patnéznění
ceníku zveřejňUjé Ve svých obchodnich rnisteclr a/nebo na svých ntérnelových §t.ánkách:
,,Č€rpáni" každýjednoi Vý případ čerpáníprostředků K entern pod e této sm ouvy o úVěr!i
,,smlouva o úVěru" iaio sm ouva o úVěrU Včetně všech součástí, přiloh

a dodatkú]

,,Úvěr" záVazek Banky posk}tnout K éntov za sjednaných podmínek peněžní plosiředky nebo, pod e kontextu,

peněžnip.ostředky, kteÉ firajibýi posk},1nuly, nebojiž poskytnuté a čelpanéi
,,Úvěrová cásiká- Io-1o sŤlou,ou o -vó,, sl"no,Pná .yre Ú,elL,

,.voP" Bankou

vyda né ..Všeobecné obclrodnípodminky

Českéspořitelny, a,s Firemnía korpoláh i

kl

enlela':

,,závazek" Veškerépoh edáÝky a dluhy mezi Klienlem a Bankou v rámci posky,tnuii []Věr! stanovené zákonem
a]nýrn akiy normai Vn í povahy, iouto smlouvou o úVěíuVoP ceníkem, pláVniín akiy U pravujícimi Vztahy ze
za]šiěni, pokld ]e posk}továno, a dalšimiakty smluvnipovahy

so/y,ť T o.}lolunčÉs,,.hárc'onou

-

Uvé,ov; i"sl"J U!é,oýá id. |a se.jednava ve ./s J,000oO000^i

3

Úče ÚVěr,] K ient se zavazule po!žit Úvěr Vý]učně za účelem piek]enlti časového nesouladu nieziivorbo!
a poiřebou í nančníchzdlojú provozniho chamkterU V čásii běžného rozpočtL] sclrvá enéhó na íok 2016 a 2017

4

V}].9!a9!i§9!!ěfu.]]!el!, Je- kédn Lrzavienitéto srn ouvy

_Ťoi-A-|oAo.1.|-o /u<laltU Beu ^e]o ua.U Diel,oi,_ _.élllj,deberlz-5tde-Bp/-.hou-ul-\élo.oUaa.ltU
považU]e se rozdí mezivýši ÚVěru a LJVěloVou částko! za splaMý ÚVěl V prod ení,

a)

o úVěrLr eVdován na Běžném účtu]ný kontokorentni

odpoVidá- den sp alnosli předcháze]ícího kontokoíenlního úvěru pNninru dni období čelpánípodle této
s m oUVy o úVěrL], p alí, že akiuální dlužná částka na Běžném účiuV den spiatnost piedcháze] icího
kontokorentního úvěru bude do Výše ÚVěíoVé částky považoÝána za kontokoreniní U!ěl podle 1é1o sm olvy
o úVěr!;io nepátí, nevznikne-]]do 1é doby Klieniovjoprávněničeípai kontokoréntníUvěr podle téio Sm]oUVy
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1V

Pro Vylouč€ní jakýchkoli pochybností Banka a Klient sjednáVajl, ž9 Klientnení povinen platit následujíci ceny:
a) cenuzasjednání Úvěíu;
b) závazkovou odménu, tj. odménu, jejlž výše se počítá denně v pn]běhu období č€ípánl z íozdílu mezi úvěíovou
čáďkóU á l]věrem:
cenu za změnu smluvnlch podmínek (Uzavřeni dodatku k éto smlouvě o úVďU),

c)

člángkv

SPLÁCENÍÚVĚRU

1,

D€n

2,

účeiuíčenÝ
ke solácenl úvěíu.Klientse zavazuj€

konečnésolaino§ť. klientje opíávněn splalit úvěí nebo Jakoukoli j€ho část kdykoliv až do nížeuvedeného dne
t,onEneipriiň6"riTucru, a lo jim;púsobem, že Zajistí na Běžném úáU dostalek finančnlch píosťédkúkg splacenl
ÚvéíU, Klignl ie povinen splatit Úvěí nejpozdějido 30, 9, 2017 (Den konečnésplalno§ti),

Gó,-,sldiis

pievádá pío§iředky ke spláceníúvéíua ostátních dluhů Klienta

toutosmlou,ou o úvěru na Běžnýúčel,klienl se zavazuje po celou dobu trvánítéao smlouvyo úvěru

vést u Banky Výš€ uvedený L]čet a zajišťovat na ném dostatek prostiedků k úhradó svých splainých pen§iiých
dluhů z této sólouvyo úVéíu.Pokudlsou pohledáVky B6nkyza Klientem Vzniklé na základě léto smlou!ry o úVěrU
splainé v den, kleíý;enl pí,acovnim dnem, je KIigni povinen zabezpečit dostatek prcstředkú na svém Výše
uvedenérn účlunejpozdějiv pÉcovnlden bezprostfudně předcházejícl dni splatnosti takové pohlsdávky,

3,

Banka nemusí přijmoutjakoukoli úhíaduod jiné osoby nsž Klienta,
ZDÚsob solácenlÚVěí'u. Klient souhla§Is tím, aby Banka prováděla úhlady svých splatných pohledávgk z ieto
. Běžného účtu,a lo bez předchožIho příkazu Klienta a bez jeno \ryíozuměnl, záíoveň
s.l"""y úrěru I"k
"
Banku k W§tavení platebních dokladů k vyíovnánítéchtopohledáVek a k píovedeníjejjch úhÉd
Klient zmocňLrje
v den splalnoíi před ostat;ími plaťjami, ktelé je Banks v ienlo dén povinna podle příkazu Klienta provést
z bkov;ho účfu,V případě n€dóstatku zdrojů na ialovóm účlUmá Banka práVo pnstoupit k započteni svých
pohledávgk s pohle'dáVkamiz kteíéhokolivjaného l]čtu (mimo účtUVázaných prostředků), kierý Banka pro Klienta

*.

Ved6,

4,

předchozím
úVěru, budou

e9Éd!]EglLN9stáčí-lidisponibilnl zústatek na Běžném účtuanebo najiných tlčtech uv€dejých v
oostavcl6 spotu s aasimiimsřédky Klientá na úhradu splatných pohledáVek Banky z této smlou!ryo
prostředky na úďech Klienla použiiy k Uspokojenl pohledávek Banky
a) úhrada škod a nákladů Vynaložených Bankou,

b)

c)

d)
e)

f)

9)

V

následujícím pořadí:

ceny,

úrckyz ÚVěru,
úrcky ? prodlgni,
splátky l]věru (pokud se ÚVěí splácí íoímoučáslgčnýó splátek počínajespláikou s nejstaršim a konče
spláŤkou s neinovéjšímdatem splat\osl'),

smluvní pokuty, a
ostatni pohledávky Banhy,

áánekvl

PRoHLÁŠENíA PovlNNosTl KL|ENTA
1PfuhlášeníKlientaáieho§oučinno$'KlientpÍohlašUie'ŽeUzavřenilétosmlouvyoúvěÍU.VčetnéÍeali/aceUčelU

2.

předpisy,
Úvěru, bylo ládně a plat"ě sclt"áeno piislušnými organy Klienia v souladu s obecně /áVaz nými píáVn imi
klient berc na vědomí, že Banka ie oDravněna kromě píováděni kontíoly účelovosii ka| dého čerpánl prověiovat
sit opnási xrienra spracer úVéía;lnii d.lšl dluny a povinnosiivúčifunce. jako/ i pro!éíova] clalší sknečnosti, kteíé
by m;hv vést ve svých důsl€dcícň k podslatné Žměné podmínek, za nichž byla tálo smlouva o úvěru uzavřena,
ťtomu Íe xrient povinen posk}tnout Óance součinnost, zejmena najejivýzvu přodložit pož€dováné dokumenty,
umožnit Bankou'pověřenbmu plácovníkovi nebo tleti osobe píovádéi v prcsloíách Klienta konirolu ÚČetnictvi Klienta
ajiných dokumenlú finančnlho charakleíU. jakož ikontrolu íealizace úč€Iu lJvěru,

P9yillg§tixl jgola. Kliénl s9 zavazuje

plnit Vešk6répovinnosii slanovené touto sm|ouvou o úvěru á

zVoP

VoP, Vedle

se Klienl dále zalazuje splnii následující
[ounno"ti,ypryu";r"i"t,
připadně
zajistjt,
abyje Banka měla k dispozici:
následujicí
dokumenty,
[iance
iňe'bo'předloá
bovinnosti
případě,
že má být hospodařeno podIe pravidet
V
schváleníi
1
měsíceodjeho
íočn;rozpočel,
aiodo
a) schválený
příslušného
íozpočtovéhoíoku, a dále
íozpočiovéhop.oviŽoíia, přodložit taková pravidla, a to do 15, ledna
íozbočiový Výňled, a to dó 1 měsíce od jgňo sesiavenl, Klignlje opravněn pledlládat Mo dokumenty
v giekronict6 podobě, přičemžna výzvÚ Banky je povinen předložit je V písemné podobě, á to do
10 pracovnich dnú od obdženi iahové Výzvyi
b) fnančniVýkaz prc hodnocenl plněni rczpodtu úz€mnich samospíáVných celkú a dobrovolných §vazkŮ obcí
smlouvy o úvéíua
.jiných usúúveníiéio

'

'(Fin2-12Í,4)nejpozdějiVždydo2mě§icůposkončenlkaždáhokálendářnihopololeli,adáIébzahuKlienta

iejpozac;irlzov bo z riasicil po skončeni každéhokaléndáíniho polol€tí, Klientj6 oprávněn předkládai §4o
do'iumeriiy v elehronické poáobě, přičemžna výzvu Banky je povinen předložit je v pisemné podobě, a to do

c)

10 pracovních dnů od obdrženi takové \,ízvy;

jiným
výíok audilora o hospodaření Klienta, popřlpadě zpnáva o přezkumu hospodařenl Klienta Wdaná
pňslušným o.qánem, a to do 2 měslců od obdžení;

d)

předkádat Bánce na ie]iVýzV! do 1 nrěsice od dor!čeniVýzVy Banky:
) dokumenty a úda]e. které ]e povinen zveiejnit podle píáVniho předpisu či rozhodnuti olgán! Ýere]ne rnoc
) dokLrmenty pláVni, účetniá daňoVé povahy zprácováVané Kl]entem či koniro]nim orgány nebo aL]d tory
pod e spec í kacé Banky|
da šípro Banku reevantnídokurnenty pod e]e]ích požadavků1např, potvrzenípřís ušných o€áni]], že
K enl neníV prod énísúhladou daní, ce, poistného na veřeiné zdravoiní poišlěn] nebo sociální
zabezpečen', příspěvku na slálnj po t k! zaměstnanosl č ] ných odvodů obdobné povahy)]

;

o \.i!ojidluhú Klienta koslatním věřteům aoVýVoi polr edávekza svýmidlužníky
iníoímace o všech svých účtechvedených Ujiných bank tj izahlaničních nebo Ujiných oígan]začnich
složek Banky a ojejich zůstaicich:
níormovai o svém úmys U převzit da ši d lhy nebo poskytnoui za]štěni za d lhy třéticlr osob (ze]nréna Ve
íormě úVěru nébo pů]čky, eas ng !, r!čen í, zástavy nernov tostí a pod, ), a to lveden irn ]ejich yiše (Včelně ú rok!
apod )a časovélropopisu čelpání, spácení, případně tryáníza]šiění. Aktua zovaný stav těóhlo dluhů a
zajištění bude Klient předkládat Bance Vždy do 1 měsice od doručeni VýzVy Banky;
nepíodlené lníormovat BánkU o |a\e\oh skutečnosti která by mohLa nrílza násedek neschopnost Klienfa
spiacet UÝeí nebo phli dalši dluhy a poÝinnosiivúči Bance nebo podstatnou změnu podminek, za nichž byla
tátó smlóúvá ó Úvěru uzavřena:
po ceo! dobu tNánitéto snr ouvy o úVělrr Vést ! Banky všechny účtyíozpočiovéhohospodařeni, da ši účty
rna]icíVziah k rozpočtovémuhospodařenía účtyrn moíozpočiových píostředkú, s Výimkou případů,kdy]e
Veden i účiůu ] né f na nčn í nst iuce požadová no obecně záVáznýfir p láVn imi pied p sy nebo dotačn irn

iV) doplňUjicíinfomace

V)

e)
í)
g)
h)

podrninkarn

j

bez předchozího písenrnélrosouh a§! Banky nepřifirout úVěr (Včetně dodavateského úvěru), pújčkunebo
f nancování forfiroLr easingového pron áim U ( eas n9 u ), případ ně i né l na ncová n í Ve formě ]akékoli návralné
výpomoci a dá e neposb.,tnout íUčenízazáVazky lřelích stran a nepřevzit nébo nepřistoupit k tákóVému

článek vll
ZAJIŠTĚNiÚVĚRU

l

a Klienl se dohodli. že peněžitédLulry K en|a Vzn ké na zákadě iéto Srn ouvy o l')véfu nébudou
zajišiěny žádnými zajišťovácirn p.ostředky.

Za!!!9!i Banka

čIánek Vlll

PoRUšENizÁvAzKU, PoDsTATNÉ PoRUšENi AJlNÉáVAžNÉsKUTEčNosTl,sANKcE

],

Eqd§!ebé_p9!šp!!, Banka a K ent se dohod], ž€ podstainé porušeniléto sm ouvy o úvěru na§táVá

a)
b)
c)
d)

té,hto

Klient sdě]i Bance V souvislosti s touio Smlouvou o úvěru V podstatném olrled! nepmvdivé nebo neúplnéúdaje
o sVé ínančninebomajetkové sifuaci]

K eni po!žj€ ÚVěr k]]nérnu než dohodnltému

úče]u]

Kent]eVprodenisespácenírnkteíéhoko svého peněžilého dluhu
K ent nedop nízaišiěnj Ve lrůlě a
bylo_1i

2,

V

zajištěn í sied

n

V

Z

iéto smlouvy o úVěrt] ,lé é néž1 měs ic:

rozsáhu stanoveném Bankou pod e čl, Vll odsi 2 této Srn ouvy o úvěfu,

áno

J]_!É_Zjiy!ž!é§!49č!p§!, J nou záVažno! skltečnosii]e bez ohledu na přičinu, kteláko]V z dá e Uvedéných
poxua sa"ka

zák adě svého odbomého názoru do]de k záVěr!. že by taková sklieč,ost móh á mit

"t"teenosti,
^epí 7nNJ , ! -é sc-oo-osl"a K e, l. sDl;Lpl Uvě',

a)

b)

c)
d)

e)
í)

Klleni se dostal do siiuace, ktelá .aplňUje definici úpadk! pod e § 3 zákona č, 182/2006 Sb,, inso Venčniho
Zákona, V patném zněni, nebo hrozi, že se do takové sinrace dostáne:
K ent §e dosta do prod eni s p něnim smluÝního dluhu Vůóitřetíosobé č pov nnost Vyplýva]ícíz píáVního
po Uzávřenítéto srn ouvy o úVěl! nastané podstatné zhoÉeniíinančninebo majetkové situace Klienla, nebo
do]de u Klienla ke zvýšenímíryjeho zad L]ženost:
dalšísetrvánívZáVazku nebo p něni některého d !h! Bankyz iohoto ZáVazku by způsob o pol!šenipráVniho
předp]su, kteni stanoví povinno§t Banky, nebo by rně o]akýko]lj]ný negativnidopad na plávnípostaveníói

hospodaieniBanky]
bylá zjištěna skuiečnosi,jež nar!šia důVěrtr Banky

V

osobu K enla

č V setNalý řádný

nasta a ]]ná událost, která by mohla mít podle názolu Banky podsiahý n€přizn
nra]eiku nebo ekonom]ckoU s]tuaci Klienia,

průběh Závazk!;

vý v V na č nnost, rozsah a siav

cý úm]]q]M

/t/7

Dúsl€dkv Doíuš€nítóto smlouwo úvěru, Dojde-lik podsiatnému poíušenitéto Smlou\ry o úvěru nebo ke vznikujiné
holo článku: popř, lákové skutečnosti, kteíá by podle odůvodněného názolu
Banky mohla ve svých důsledcich vé§t k podstatnému poíušenítétosmlouvyo úVěíu, Banka a Klient píojednají
Vzniklou situaciscílem pňjmout opatření k nápEvě siavu. Bankaje V takovém připadě zároveň oprávněna:
a) odm iinout požadované Čsrpání,případně zastavir jakékoli dalšíČgrpání;

á""ž,ňk"teč"o§, podŇdstj

b)
c)
d)
e)

slanoviL leminy poslupného snižovanl Úvěru
provádět kontrclu hospodaření Klienia, a10 Včelně nahliženi do účetníchafnančníchvýkazŮ Klienia:
za lakovým účelemposk},ine Kji9ni Bance veškerou poťebnou součinnosti '
prohlásjt Úvěí včotně úrokůa všech dalšich peněžitých pohledávek Banky z této smlouvy o úvěru za splatný
v

ji určenélhLně; případně

odstoupit od této smlou\ry o úVěru, odstoupenim od t9to smlou!ry o úvěnr zanikaji všechna práva a dluhy
Banky a Klienta z této smlolvy o úvěíus Výjimkami stanovenými áhon€m (např, s ýijimkou práva Banky na
zaplacení smluvní pokuiy, l]íoku z prodlenía náhrcdy škody vzn'iklé z poíušenísmluvnlpovinnosli), Pokud
Banka odstoupí od iéio smlouvy o tlvěru, je Klient povinen do 5 prccovnlch dnů od do.učeníodsloupeni §platit
ÚVěla zaplatit úloky narosťé vdenjeho spla§€nía osiatnípeněžitédlLrhy Klienta z iéio smlouvy o l]věíu.
odstoupenlod této smlouvy o úvěíunemá VliV na zajištěnídluhůz této smlouvyo úvěru,

4.

Důslgdkv neDodstatného DoíušBní,lélosmlouwo úvěfu, Nastane_lijiné porušeni této smlou\./o úVěíu nežje
podsiainé porušeňítéto smlou\y o úvěru nebojiná žáVažná skutečnost podle odsi. 1 a 2 iohoío článku, je Banka
opévněqa poskytňout Klientovi dodatečnou lhútu k nápravě takového porušeníVdélce alespoň 1 měsíc. Nesplni-|i
Klient své povinnostiani po Uplynutiléio lhůty, j9 Banka opíávněna po§tupovat obdobnějako při podsiatném
porušenítéto smlouvy o úVěíu.

5

§!!!!y!i!g&!L

Při každém jednoťivém porušení někteíého dluhu nebo povinnosii Klienta podle této smlou\ry
čl.V, Vlnebo Vlltéto smlou\ry o úvěíu,můžeBanka po Klienlovi požadovat
/apáce.ismluvnl pokuty VeVýši5.000,00 Kč (slo\r/: péttisíchoíun českých),
o úVěru, zejména povinnostipodle

télo smlouvyo úvěru, prohlášení úvěru a dalšich nesp|álných pohledávek z Úveflr za splatné,
exislence okolností vylučujicích odpovědnosi ani nedostatek žavinéni Klienla nezpůsobujlánik pohledáVky Banky
na smluvnípokutu. zaplacením smluvnipokuly nezaniká povinnosi Klienia splnit porušený dluh aninálok Bánky na
náh€du škody v plném íozsahu ajejípíavo realizovat nápravná opatření,

odstoup€níod

Banha má píávo Výšismluvn! pokttiy piiméienésnížii, Banka je opláVněna požadovai sm]Uvn í pokulu, jakmile se
d9zvi o poíušenípovinnostiz telo smlouvyo úVěru a písemně Klienla na tuto skutečnost Upozoíní. Pokud porušení
povinnosti Klienia trvá,je Banka opÉvněna požadova1 smluvni pokutu iopakovaně, Klient zaplatí smluvní pokulu
Banc€ na ákladě písemné výz\./ Banky, Ve Keré Banka uvede dúvod jejího lplalnění,jBjí výši, lhútu splainosli,
kteíá nebude kíatšínež 5 kalendářních dnů, a čislo účtu,kam má býi smluvnípok.ta zaplacena. Pokud Klieni
nezaplatí smluvní pokutu Ve lhúlě uvedené Ve výzvě, má B6nka pravo stíhnout smluvni pokuiu z Běžného účlUnebo
z jakéhokoli jiného úáu, klerý Banka pro K[enta vede.
Banka má vedlo§mluvní pokuty pnávo na náh€du škodyVzniklé z poíušenípovinnosli. k9ldeÉmu se smluvnl
pokuta \,-ztahuje, a to v phé výši. skutečnost, že Klient oznámil Bance, že poíušilnebo porušípláVnl povinnost,
6 upozomilna možnénásledky, jej nezbavuje povinnosii zaplatit smluvní pokutu a nah€dil Bance škodu iímto
poíušenímzpůsobenou v plné výši.
6,

ÚIqkzlrgdlgní, sazba úroku z píodlení se sjednáVá ve \rši sazby běžných úlokůz ÚVěru podle
o úýéruse ruišenim o 10,00 % íočně.

této smlouvy

článéklx
ZÁVĚREČNA USTANOVENi

1,

o úVěíu zakládaný závazek se řldlzejména touto smlouvou o úvěru a dále pakVoP
a ceníkem, kieré jsou jeji souéstí. Podpisem této smlouvy o úvěru Klient potvzuje, že se sežnámils VoP
a ceníkem a souhlasísjej;ch platno§tla účinnostípío závazek.

!pE3_!]9!E, Touio smlouvou

Klient a) poivlzuje, ž6 sije vědom povahy a hodnoty plněni. kteíá sj smluvni stíany majíposkylnoLJt podle této
smlou4/o úvěru, b) soulrlasís podmínkamia cenamilěchto plnéni, c)píohlašuje, žénejdg o plněni, kteé by vůči
sobě byla v hrubém nepoměru a d) ýzdáVá se pÉVa požadovat zíušenítéto smlouvyo úVělu zdúvodu hrubého

nepoměru plnění,

Klient potvízuje, že: a) všechny doložky obsažené V tóio smlouvě o úvěru (V9 znění VoP)jsou mU srozumitelné
a néjsou pro něj nevýhodné, b)smlouva o úVěíu so neodchylujeod ob\ryklých podmínek ujednáVaných
Vobdobných případech a c)\,zdává sejakýchkolipáv a námků. která by mU mohly Ve vztahu k nesíozumiielnosti
a nevýhodnosli doložek či obvyklosti podminek přlpadně vzniknout. smluvnl strany se dohodly, že pro tento smluvni
vaah se nepoužijíustanovení § 1799 a § 1800 zákona č, 89/2012 sb,, občanský zákonik, V platném zněni, tedy
Uslanovení, Keé lp€vujlodkazy na obchodni podmínky ve íomulářových smlowách a obsahují podmínky
plalnosti a účinnoďi případně ne§rozumitelných nebo obtížněčitelných doložek,

2,
3.

Účinnosismlouwo úVěíu. Tato Smlouva o úvěru nabývá plaínostia účinnosliokamžjkem podpisLr vš€ch smluvních
slmn, smluvní strcny se dohodly vyloučit po!žití§ í978 odst,2 občanského ákoníku, v platném zněni, tedy že
mar.é uplynúidodáečnélhŮty nemáza následek aulomaiické odstoupeníod této smloL]Vyo úVěru,
Eq:c]tryb9]b!9!i, Tato smlouva o úvěru je uzavřena v tolika vyhotoveních, aby každá ze smluvních slran obdžela
alespoň 1 Vyholovení,

5l7

pouze pisem nými dodatky, nestanoví-li tato
zména smlouw o úvéíU.Tuto smlouvu o úvérulz€ měnii adoplňovat
smlouva o úvéíunebo VoPjinak,

o úVérUpovinnosŤ Klisntapřeďonl Bance iakýkoli
Foíma dokumemů oledanÝch Klienigm Bance,,sanovi-li smlouva
v jiné fol mě, ie
v o ginále
_či
aniž by bylo Vrslovne stanoveno, zoa;;bia turo"ý aoruín"nt Ói"oto:en

do\umenl,
hlient povinen pfudlož:lŤak""y
případě prcsiou kopii,
6,

o.*"""",

" ""g,""i"

iái"',]Ěá"c á"ái""ei"pii,

"eakcepiuje-li

Banká v kon^íétrl,tt
euro,

a nahíazeníČeskéměny měnou
7áVé.]eniměnv euío, Pokud doide kzavgdenimény euío v Českérepublice
potom:
sazeb,
áÉowlsejíci,í,změnam reíeíerčnichúrokových
plicamž přepočet čeípané
a) bude úvěl evidovaný v českémené nadále Ýeden. úročena splacen v méně euío.

';"d;;H;;#"esplacenéčástkyUVé;.b;J"p,áuáo"npoor"'auu'nestanovenýchkoeíicieniú.Íesp'
jiným pío ien přIpad sranoveným záVazným způsobern; a

b}'jrckovása/babudestanovovánavláVislostinapiislušnéúÍokovésazbé.jeŽbude/av€
denaťdvpŤt]Íohovó
"'
,a"i"ió"ti na (i) podminkách dohodnutých

iiiil,i,á,,"ieiJšiiiw

o úVéru. a s Ťažl ;ia;;u""o" áánxou
"
oidkovýctr sazeo pro t]tverv
oro oos\vtnutv úvěl, (ii) vnitrn'cn pmviorec" a iTsi,řii-e1-"iv ňri "Ú","Ó";"I Lzích. na d,eďch se Banka
u"e",iá r,iipáá,e sitr,aie na íinančních

š,i,áiiřri|iii.řli;o;fiió;;ty,i"ta."
7.

5ffi*P..*^."";"#iff#lt?:É3ť1[1ti,:,":illiilffiilfii".:i:il,il:iTii".i"ťx1?::rrc)
§Iran budou píseŤnosl,
,i"e. V p,ip" je ."e-nv-aááv u xterexoti ze smluvních
iliil", ;;ffi;i H-fi"""v
písemně
o7namena osLatním
pi.o"tt,,u
"
smrJ"nřštináu," oá"ú,r"ine.
žasilánv na adíesu, kteíá buoe prisr"s"o,
doša,
mu
iádne
žezás;lka
olsŤi,
p;i;d
Krienivedome zmarioo,Lrtenizásilky,
iliffii;':tái^i

6l7
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8.

součásti smlouvv o l]Věru. Klient ímto výslovně pofužuje, že byl upozorněn na to, že č1. Ix odst. 1 této smlouvy
o úVěru obsahuje doložku odkazujícína všeobecné obchodní podmínky (VoP)a ceník (ceník), které jsou souástí
záýazku. Klient powízuje, že závazek a ýz4enná páya a F,ovinnosii Klienia a Banky se řídI nejen touto smjouvou
o úvě!u, a]e i všeobecnými obchodními podmínkami (VoP) a ceníkem (cenlk), Klient potvzuje, že bylsezněním
všech V]Ee uvedených dokumentú seznámen, že rczumíprávúm a povinnoslom lam obsaženým, že s n;misouhlasl
a

zavazuje se dodžo!€t sVó povinnostipodle těóto dokumgntů,

Doložka platnostl píávnlho úkonu Uednáni) podle§ 4í zákona č. í2812000 sb,, o obcích {ob€cní zřizení), ve znění
Pozdějších předPisů:

usnesením

pňjatým na zasedání
Uzavřgní léio smlouvyo úvěru bylo schváleno žastupitelsivem Klienta, ato
zastupitelsfua konaném dne 20.9,2016, kerým bylo rozhodnllo o uzavrení této smlouvyo úvěru,

V(e)

22- 11.2016

Přiblanr

Čéskáspořitelna, á.s,
]ng Petr chotíVka

T]tu, ]rnéno, při]rnení

bankéi pro veřeiný a neziskový séktol
Titu , iíréno, přiirnení

22. 11. 2016

Dobřichovicich

V(e)

Město Dobřichovjce

es To

Tlul, jméno, přijmeni
Rodné číslo(daium narozeni)
DrUh a číslopdkazu iotožnosii

V(e)

Kíajnikova 109,252 29 Dobřchov ce
72a8l7rc222

občanskýpúkaz 109743532

Dobřchov cích

22. 11.2016

Potvrzuj. že každá z výše lvedených osob podepsala tlto smlolv! přede mnou a že]sern pod e lvedeného průkaz!

loiožnosl oVěř

(a) je]i

loložnosl,

lno. pelr chotívka. bankéř pío veře nÝ a neziskovÝ sektor
TilU],

iméno, při]menía f!nkce ověřUjícího pÉcovníkaČeskéspoňtelny, a,s, ajeho podpis

