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Smlouva o úvěru č. 0433929499
Č€ská spořitélna, a.s.
P€ha 4, olblachtova 1929/62. PsÓ 140 00
]čo]
452447a2
zap§áná v obchodním rEsiříku vedenérn [.4ěstským §oudem v Plaze, sp, zn, B 1171

(dálejen,Banka')
Město Dobřichovice
Dobřchovlce Vilova 6], PsČ 252 29

lčo:
(dále jen

002411a1

,Klient')

PREAMBULE
Tato smlouva o úVěr! !plavu]e podrninky, za n clržie Banka zavázána posb,,inoul Klieniov] ÚVěr a K entie Bance
zavázán Uvěr splatt a zap aii úroky a da Šiceny.

článek l

áKLADNi UsTANoVENi

1.

vyq.9r9d_p9.iE! Pojmy psané V€]kýmipismeny n€bo s veikýnr počátečnirnpisrnenern, vjednoiném imnožném
čise, rna]ípro účelylélo smlouvy o úVěíu Význaír Uvedený V tornto ustanovení:
,

Bežný uéét'bel, ; J, el plo U;e\ UhlddJ po. ed;.e. 1 Jvé-, i or8802or'o0800,

,cény" odrněny, pop átky, náhlada nákladú Banky a da ši piatby.

k

srn oUVy o úvě.U a ceníku]

iéichžúlrradě ]e K ent poÝinen podle iéio

,ceník" ceník služeb a úrokových sazeb Českéspoi]te]ny a,s,, pro bankovní obchody, příslušný pro klientskou
sk!p nL], do nížjeK ent podle zásad Bankyzaiazen, p]atný ke dn posk!,in!iípacenés !žby Banka plalné zněni
ceníku zveře]ňu]e Ve svých obchodnich misiech a/nebo na svých ntelneiových stránkáclr;

,Čelpání"každý ]ednotlivý připad čercáni prcstředků Kiientem pod e

této sm

olvy o

úVěrU;

,Dotace" dolace posb,,lované na íealizaci Píojektu, jednotlivě č] spo ečně, pod e koniextu;

,lnkasní účet"Běžný účel]
K enta pod názvem ,Pořízeni Velkoobjemové hasjčskéc sterny pro JsDH Dobřichovice']
,smlouva o úvěru'' tato smLouva o úvě.U včetně Všech součásti, piioh a dodatků:
,Projekt'

pro]ekt

,ÚVěť'záVazek Banky poskytnout Klientoviza sjednaných podminek peněžni plosiředky nébo, podle kontextu
peněžni prostřédky, ktérémajíbýt posk},lnuty, nebojiž poskytnuté a čelpané|

,Úvělová částka" |o!to smouvou o úVěr! stanovená Výše ť]Věíu:

,VoP' Bankou

vyda né ,,Všeobecné obchodní podminky

Českéspořjiejny. a,s, F remníá korpolátní klienlela']

,závazek" Veškerépoh edávky a dluhy mezi Klientem a BanloU Ý íánrc]
ajinýnr akty norrnat vn í povahy, touto Sm ouvou o úvěru, VoP c€nik€ín,

2,
3,

zajištěni, pokud ie posk},továno, a dašímakty smluvnípovahy

pos[ytnltl ÚVer! slanovené zákonem
práVninr akty ! pravujícímivztahy ze

ÚVěíoVá částka, ÚVěroVáčástkase s]ednáVá Ve výši6 900 000 O0 Kč (sovy:šest rn onÚdevětsettisickoíun
českých),
!č9]Lo!r:rq, K ent se zavazu]e použíl ÚVěrVýluóně pro účel:

a)

fnancovániPrcjekiu,

Ná žádosl K eniá Bánka rovněž !rnožni Klieniovi V fozsahu předem odso!h asenénr Bankou čelpal UVélovou
částku za účeernrelnancováni nák adů prokazate ně Vyna]oženýclr K enlem v so! ad! s účelemUVěiU, pokud 1im
nedo]de ke sníženiVýšeVaslníclr zdro]ů K enla,rřených k iinancováníúče! Uvělu

,l/8

a ú\.,o,,.cel L,érc!;nU.lemséíol,_, ó|BántJprc_iA)A\o..ceL,P|oJéads'l} iÉ,oa^ a>p|",''
/ plodle-lluvélovl "'l Lso
u, e,-J"r - i p ,.tu."nsw aodl;,l oo-eoéýe"zL,é
opraý.éna zmenit a sel.e oznaa€nl Uleroveho účtU,Takovo!
ÚVěrového účt!j€ 0433929499i o8o0, Banka
ie

změnu Klientov Vždy oznámi

článek ll

ČERPÁNiÚVĚRU

1
2.

ent opíáVněn čerpat ÚVěrovou částku (obdoblc€rpanl],
UvéloÝou
31 s 2017lvčetně), Klentie opráVněn
,"ď"á,,
smloUvě o
částku nebo jeji čási nejdřive V den splnění odk]ádacich podmínek prc Čerpání stanovených v télo'erpat
úveru eanká ]Ó opravnéna ze závažných důvodú daium čerpáníznrěn t a stanovt náhradnitemin Čelpáni,
z}if;ab ČerDalíČerpániÚVěru §e lskltečni ]ednorazoÝé nebo posiupné pievodern peneznlch prostředkŮ přimo
s -re|én JÝélL -eoo -é Bér, } ,.el \.2.oo<l (
ná on\,sn/ oan^o.nl -aet . L,,Joé d --- V so-

9b!.gbij.qpé!! 9plq!!ě!i!.qp4 období, po klelé]e K

d"*"*t"itď"

Sr,l"*y

o úVěíu a iíVá do dne

před

e'k

"d_

Ba;Id aerpžl Uverovou césll! roýnež ná zvláštni účetzejména Vyžaduii-liio podminky slanovené pÉVnirn
pisy nebo podnr ínky dolace V takovém připadé je Kl eni pov nen do ož t Bance účelovostCerpá n í a nás ed ně,

Umozn1

bez zb},tečného odkladu, převé§t přís ušnépeněžní plo§tředky na účiytřétich osob

Pro vyoučeni pochybnosiise stanovi, že Klien1 nepředkládá Bance žádost o Óerpání.
3,

Podminkv oNniho Č€loáni, Před prvnim Čerpánirn je Klienl pov nen sp nt následujicipodminky a/nebo předložit
aa,,ce *i"eluliciooxumenty, s obsahern a Ve forrně akceptovánými Banko!, případně za]sit, aby je Banka měla

a)
b)

c)
d)

e)

usnesenizasiupitelsiva Klienta obsah!]ícíschvá enítéto Smlouvy o úVěru V so! ádU s doožkóU p ahosti
pld,n ho U.onu úednan -,€derou . LÉlo Snlo,.ě o ,"Á, ,:
dok ady prokazujici, že každý zhotovilel Ve Vzlahu k reálzaci účeii]ÚVěrU by Vyblán v soulad! s

platnýrn a účnnýrí] o becně záVaznými pfáVn imi před pisy u prav!]ícírn i oblast Veřejných zakázek,
Veškeré srn olvy o dío týka]icise rea zace úče! ÚVěíu iádně Uzavřené mez K enlern ]ako objednate]em
a příslušnýrn zhotov te , ze kte.ých bude vyp!ýVal že cená i terrn in doko nčen i d ila ]sou siednány jako pevn é
nebo k!p;ísm ouvy týka]ící se ;ěci speciakované V úče!!úVěr!, řádně Uzavřené meziKlenlemjako kupuiicím
a iiétiosobo! ]ako prcdávajícinr, ze kielé VypýVá že kupnicena je sjednána jako pevnáj
dokumenty poiÝzujíci, že Klieni nvesiova do reá zace Pfojektu V astn i í na nčn i proslřed ky v rn inimáln i výš
odpovidajícirozdilu mež cenoU díla Projektu a ÚVěrovo! částkoui
řádně Uzaviená smlouva o poskylnL]ti Dolace, ze které vyplýVá, že Dotace bude dosalrovat rn]n]má ni Výše
90 % lznate ných nákadů Projektu,

obecné oodmínkv Čercání,Před každýrn ČeQáním]e Klenl pov nen sp n l dáe Uvedené povinnost:
ožt řádně Vyp něné piíkazy k úhladě obsah!]c uda]e o vy§iplatby pii]ernc palby, ban[ovnim spoieni,
a)
' pied
piipadně o dá ší;hskL]tečnosteóh V soU adU s st.ami pledlozenym Bénce l pro[;zán so! ad! požadovaných
p aieb s účeernUVěruI
b) před ož l sm ouvy a daňové doklady (íaki!ry)nebo ]ne dol!menly, po íorma nj a obsahove slr,ncé Banko!

c)

akceplované. o§vědčujíci soulad požadovanýclr p aleb s ůteem ÚVél! B.nla]e opraÝnéna požadovat
polvzeni o prcvedeni praci a o oPrávněnosli vystavení íaktL]r č ] ných dokumentú auiofizovanou osóbóU
akceptovalelnou pío Banku:
částka požadovaného Čerpáni nesmiv součiu s veškenimi předchozimi Čerpánirn pod e této sm]olvy o úVěíu
př€sáhnout UVělovo! částkU,

článek lll

ÚROKY Z ÚVĚRU

1

Úloková sazba, obdobi ei9atnost, Úíoková sazba s€ sjednávájako sazba,jejižVýše b,rde sianovoÝána pro
pb *t
še leferenčni sazby pLatné V rozhodný dén se zvýšením o rnarž 0 10 % ročně,
"bd"b'r"rí
pro prvn i obdobi p atnost úíokovésazby čin i 0,46 % ročn ě
U roková sazba

pil"[§.é

Reíerenčni sazbou ]e Veře]ně Vyh ášovaná sazba kóiovaná na íinančnich trzich a pro účey této sm olvy o úVěíUse
]í rozumi 6-měsiční PRlBoR,

PR BoR (Prcgue nterbank offercd Rate)je sazba, za kierc! sibanky pů]čujímezi sebou

V

měně cZK (v českýclr

Rozhodným dnem je den stanoveniVýše úíokovésazby, kteni zpravd a předchází2 píacovnídny počálku
přis ušnéhoobdobi p]atnosi úlokovésazby

obdobi palnost úrokové sázby]e pravdelné a i€ho dé ka činí6měsíci, Pryniobdobíplatnost úíokovésázby
začiná dnern lzavřeníiéto sm ouvy o úÝěrU a tNá po dobu 6 měsícú

\

2.

['íokovóobdobí, Úíokovým obdobím se íozumí období stanovené pro Učlovania piaceni úrckůz ÚVěíu (Úíokové

ooooÚllrotoue oooolÍ;e p€videlné ajeho délka čini 1 mesic, P;avidslné úrokovéobdobi končj poslední den
každéhoka endářního měsíce Není,li poslední den Úrokového obdobípíacovnim dnern, másezalo, že po§edním
dnen bé.r-.-o Ulo"oýého oodob je bé. o,oíl,ed.e ,ésleo , 1.1 o-acoln de- oér, A Ú,o^o\e obdob se o,oo oJl
"
p,ávidelného U,o|ové'o
dolohoŤod^eP,v-;Lrcto.eobdobzaa,aole-pa,hoce,pd1 lon.'pos,ed^ide"

obdobi, Ve kierém se U§kuteční pryní Čerpání. Následujícj Úroková obdobi začiíra]ídnembezprcstředně
následujícím po posledním dni bezprostředně předcházejí.ího Úrokového období,
3,

!@!!? Urě! Klient je povinen platit Bance úrcky z ÚVěru včetně ú loků z prod ení v pos ed ní den
Úlokového obdobi, a to za dobu od pívního dne Úfokového období(včetně)do posedniho dne []rckového obdobi
(Ýčelně ). Ú roky z Úvěru včetně úrokúz plodlení za posledn í l] rokové obdobi do d ne předcházeiícího d n sp ácen i
ÚÝěru (Včeině)]so! splainé na základě zůčtováníprcvedenéhoBánkou, nejdiive V Den konečnésplatnostia
nejpozděj V den Urckového období, V němž nástál Den konečnésplatnosi],
sp]al!p§!

stanoÝenlooclu dn Dro uce! !roeeo]- Úíokv a ceny Banka počitá na zákadě skltečného počtu dnů a rck!
o .'lbŇ,E;-Lé, se,d a""é ode one prun no óe-pan i"ier-é/ do ore píeoc,azeli'hb dn \pldcen'LýA,u
(včetně) D !žná částka Úvěru se úrcčiúroky z prod enídenně od prvního dne píodleni (Včetně)áž do dne
bezpíostředně předcházejicího dni spácéní d Užnéčástky (Včetně),

élánek lV

cENY

1,

Placenicen

Klient se zavazuje plaiii Bance Vyúčtova n é cenyV rozsahu a výšistanovené ceníkern patným vden
atněného úkon!, s Výjimkou cenyza sp.ávu a vedeniúvěíovéhoobchodt] V českéměně, kterou se
Klieni zavazue plall Bance ve Výš 100,00 Kó (slovy:]edno sto kolun českých)měsíčně
píoved€

n

í zpop

Pro VyloučeníjakýchkolipochybnoslíBanka a K ent s]ednáVaji, že K eni nenípov nen plaiil následuj]ci ceny:
á) cen,] (an] žádio! ]io,r sankc )za neqrčelpáni LJVěloVé částky v p né výši nebo za to, že K]]eni nebude Vůbec
čerpat Uvěrovou částk! Tim nenidotčeno plávo Banky požadovat záVazkovo u odrněn!, ]e_]]s]ednána]

b)
c)

cenu za sjednáni ÚVěrU;

d)
e)

cen! zá Předčasno! spláik!j

záVazkovou odměnu, ti, odnrěnu, iejiž výše se počílá denné V plr]běhU obdobíčeípánizrozdilu mezi L:]VěrcvoU
částko! a Uvělem:
cénU zá změnu smllvních podminek (Uzavření dodatku k této srn oUVě o úVěru)

SPLÁCENiÚVĚRU

1,
2

Zoůsob soláceni, Den konečnésDahosl Klenl]epovnenspattposklnltýÚVěri€dnoL]spátkouVpnéVýš
z ploslředků Dolace ne]pozdě] dne30 11 2017 (Den konečné§platnost )

Účei Urče nÝ ke so ácen í l]vě r! K ent se zavazu]e pieÝadet pro! li€d I y l e sp ace. ÚÝérU á osláln ich dluhú Klienla
§ouvislosti s toulo sm ouvou o úVěíu na Běžný účel,Klienl se zavaz!]e po celo! dobu trváni lélo srn olvy o úVěrU
Vésl u Banky Výše uvedený účetá zaištovat na něm dostalek proslředkú k úhmdě svých splatných peněžitých
d uhú ztéio sm ouvy o úVěrL], Pokud jsou poh edáVky Banky za Klentem vzn ké na základě iéio smlouvy o úvěru
splainé V den. kieú neníp€covním dnem, ]e K ent povnen zabezpečt doslalek prostředkú na sÝem Výše
Uvedeném účt!neipozdě] V pracovníden bezprosiředně předcházeiici dni splatnosii tákové poh edáVky
V

n i tohoto odstavce se obdobně Up]atní pro lnkasni účel,e-liodlišný od Běžného účlu,a dá e plo
p'ipádnÁ /viáš,-| ,č(/ ,,čA-Á p o plieŤ dotacl,

t]stanov€

3,

Zoůsob soláceni ÚVěrU, Klientso!lr asis tirn, aby Banka prováděla úhrady svýclr spalných pohledávek z této
smlouvy o úvěr! nkásem z Běžného účt!,a to béz přédchoziho přikazu Klienla a bezjeho Vylozuměni zároÝeň
K entzmocňUje BankU k vysiáVeni p atebních dokadů k Vyrovnánitěchto pohledávek a k prcVedení]e]ch úhlad
V den splatnost před ostahirn p albanr , ktefé je Banka V tento den povinna podle přikazu K enla provést
z takového úči!V případě nedostalku zdrqů na iakovém účtUmá Banka práVo přsloupitk započtenísvých
pohledáVek s poh édávkamiz kieréhoko v iného účtUlmimo účtUVázaných prostředků), který Bánka pío Klienla

Uslanovenitohoto odstavce s€ obdobně !p]atni pro lnkasniúóei,je-liodlišný od Běžného účlu,adáe pro
p;ipddná

4

/.lár,i

-]čly _,,-e, é p,o p:i éŤ dolali

Banka nemusipřjmolt]ako!ko úhrad! od iné osoby než Klienta,
Pořadi úhíad, Nestačí-d spon b nízůstatek na Běžnérnúčtuanebo na ] ných účteclruvedených V předchozím
odstavci 3 spo]U s dá širni prostředky K €nta ná úhladu splatnýclr pohledáVek Banky z této Srn ouvy o úvěru, bldo!
prostředky na účtechK entá použty k UspokoienípohledáVek Banky v nás edujicim pořadí:

a)
b)
c)
d)

úhrada škod a nákladú vynaložených Bankou.

ceny,
úroky z úvěru,

úíokyz prodleni,

3/8

e)
f)
q]
5

splálkv Úvělu (pokud se ÚÝěr splác] íomou čásleóných sp átek počinaje splátkou s nejstaíšim á konče
spláikou s nejnově]šim datem splainosti)

sm]lvni pokLrty, a
osiatni poh edávky Banky

Př€dčasná soáiká, K ent]e opláVněn píovést sp]átkLr ÚVěru nebo jeho část před iermin€m spatnosi]sp ácené
toulo sm olvou o úVěl! 1Piedčasná spátka)kdy,ko předé Dnem konečné
'"out;oir. prlaeu"nou
K
eni pov nen Bance pisemně oznárn t a espoň ]o pra@vních dnů piedemj Výše
ie
"pratkup;ípadě Předčasne splatl,y hrazene z progliedhU Dolace hllenl ]e,povinen za]istit na
uvedená lhůta se neupláiniV
Běžném účiudostatei d]sponibiinich peněžních Píoltíedlu n. Ulrrad! Predcasne splálly Ve Vyii a V lermínu
oznamenýcl eance, cenvza Předča;nou splátl; pode al V telo smlouÝy oUÝéIU, je_l]slednaná á dalšich čásiek
splatnýcŇs Předčasno! spáikou pod]e této sí]louvy o úVěru:pokud tak neL]č]ni, je V plod eni,

jÉtnýI"offi"oone sla,iovenýrn

cena za Před časnou splátku se n ep aii
p atnosli úrokovésazby

V připadě, že ]e P

ředčasná sp átka provedena k pos

ed

n

im ]
L

']i

období

KlienljepoVin€nsPiedčasnoUspláikouBancezaplaiiipříslUŠenslví.cenuzéPředČasnoUsplálkuje]isjednána.

a d;le'n;hradu nákadů Bánky Vin k]ých v dúsledku Předčasné splátky, jakož idalšiplo t€npiipad siánovené
částky pod e této sm olvy o JVěrL] a c€niku, oznámeni o Piedčasnésp]áice. akcepiované Banlo! ie
neod;oare né. K enl]e pbvi.en provést Předčasnou spáik! Ve Výš a V term]n! schvá ených BankoL]| pokud tak
ne!č ní, ie v prcdlení-J;Ji řádná sp áika úVěr! zap acena 5 nebo rnéně pracovních dnů před siednaným terrnínem
sp atnosti nepovažUie se za předČasně zap acenou

článek Vl

PRoHLÁšENí A PoVlNNosTl KLlENTA

1

K ent proh aš!]e, že Uzavřenítéto srn olvy o úVěr!, Včél,ěrea zace úče!
pl"tr,ě *h,,ál"". přis Lršnýrn o€ány K enta V sou ad! s obecně zálaznýliiprávnírn předp sy
"
posky,ioÝána V souvislosti
účeem l]věr! ]akákoliv dolace. Klienl dále prohlašuje že
Pro připád. že je KliénfuV]
Vešiel; doku;enty iýka]ici se iealjzace účeluúVěíu (bez ohledu na to zda byly vyhotoveny před podpisem téfo
sm]oUvy o úVěru nebo pozděi)isou V souladu s podminkámiposk},inutidoiace,

P_!9h]éšc!i,K]j9de_qi9i9

ÚVě,a bylo řád,ř

§9!

i

prověiovat
na Vědomí, že Banka ]e opráVněna [romé proÝaden lontro y ůteovost lažd€ho Č€rpáni
které
p@érovat
šískL]tečnosi,
dž
pov
ý!c
Bance,
nnost
schopnost Klienta splácel ť]vcr a-p n ioa ši a uny a
by nrohly vést ve svých dúsledcícírk podstatné zrněně podmínek, za n chž by alato snr ouva o Llvěl! lzavřena
ťtomuíertient povinen posky,hout Bance součinnost, zéifirénana]eiívýzvu před ožit požadované dok!menty

K ent bere

2.
-

].loz

umožniiBankou pověřeném! píacovníkovi nebo třetí osobě prcVádět v plosiolách Kl]enia kontío U ÚČ€tnictvi Kl]enta
a jiných dokurn€niů ínančnihocharákteíu,jakož ikontlolu íealizace účeluUvěíu,
olvou o úVěn] á VoP Ved e
E9yb!99!LK]]9dg. K ent se zavazuie p n t V€škelé pov nnosi] stanovené touto srn
po-vm
nost ,ypryvallcich z jiných usl; noven í této Srn olvy o úVěru a z VoP §e K ént dá e záVazL]]e sp n t násed!]ící
nrě a k d spozc:
oovnnosti aiňe'oo |ieatozii dance násedUiícídokurnenty, piipadně zaislt, abyie Banka
pod e pravde
pnpadé,
b},t
hos,podařeno
ze
rna
a) schváený ročnírozpočel,a lo do 1 rněsic€ od ]eho schva eni, Ý

'rozpočtovenoprovizoria,předložttakováplavda,atodo15,ednaprlsli,ehorozpoiloÝelrorok!,adáe

bl

rozpočtový Výňled, a to dó 1 mé§íce od ielro seslaýenl, K enl]e opravnén predl, ad,l lylo dok!menly
v eiektronícxépodobě, piieemž na výzvu Bankyje pov nen před ožilje v písemné podobě aiodo
1o placovnich dnů od obdrž€nitakové Výzvy]
í.á.c.lwkaz oro lrodnoce.lon€n íozpočtu úzenrnich samosplávných ce]kú a doblovo ných svazků obci(Fn
2-]2 M) nejpozdé]l ýždy do 2 rnéslc! po skončení každéhoka]endářního po o eti, a dá € rozvah! K enta
'uzav
i"ú po skončen i každéhoka endá řn iho po o etí K eni ]e oprávněn pied k ádai i},to
n
oó z
písemné podobě, a to do
"]po.áeji
do'kumeniyv elekilonlcké podobě, přčenrž na výzv! Banky]e pov nen předložt]e v
1O pracovnich dnů od obdženitakové výzvy]

.i"

c)
d)

Výrok a!d tora o ho§podařeni Klienia, popřipadě zpráva o přezkumu hospodařeniKlienta Vydanájiným
přis L]šnýrn oroánern, a lo do 2 nrěsicú od obdž€ni:
piedkádat Bance na její výzv! do 1 měsic€ od dorL]čeni VýzVy Banky:
dokumenty a údaje, kteréie povnen zv€ieint pod]e pláVniho předpsU č rozhodnltiorgánu Veře]né moc
dokumenly plávní, účetnía daňové povalry zpracováVané K enlern č konřo nlm orgány nebo aud tory
podle speciíikace Banky:

)
ii)

j

)da]šiploBánkUreevantnidokumeniypodlejejichpožadavků(napřpotvrzenipřislušnýchorcánúže
' K eni neni V prod enís úhradou dani, cel, po]]slného na Veřejné zdravoini pojištěni n€bó sóciálni

iv)

Ý)

e)
'

zabezpečení,příspěVku na stáini pó ]t]ku zarněsinanosti čijiných odvodů obdobné povahy):
dop ň!]ícíinfoímaceo VýVo] dUhůK eniakostatnimVěřteůrnaoVýVo] poh edáVek za svýrn d !žniky|
infomace o Ýšech svých účte.hvedených ! ] ných bank, ti. zahran čnjch nebo u] ných organ začních

složek Banky a o ]ejich zustalc]chi
(z€inréna Ve iorrně
nlorrnovat o svém úmys U převzit da]ši d !hy nebo posklnoui zajjstenl za d lhy tietlch osob
(Včetně
úrok! apod,)
Vyše
a
to
!Ýedenlrn
tost;apod,),
půjčky,
zástaVy
nemoÝ
]e]ch
lea;ingu, r,]čeni,
úVěr! nebo
a oasoveno popisu eerpaňi splácení, připadne lru.nl z.] šténlAlt!a zovany sla! leclrlo dl!hů a za] štěníbude
Klieni předkládai Bance Vždy do 1 měsíce od doíuóeníVýzvy Banky;

í)
g)
h)

bez zblečného odkladu infoímovat Banku o předčasném ukončeni rea zace účeluÚVěr!, případně iéžo
zániku čizn čeniVěci kteléjsou financoványv souadu s účeernUvěrU;
bez předchoziho pisemného souhlasu Banky nepřevést či nežatižt ]a kýmko pfáVem třetiosoby Věci, ktéré]sou
íinancovány V souladu s účeemUVěru:
neorodené.íormoÝatBán|.uo]aleRo skliečnost, kteíá by moha rnitza násédek neschopnosl Klienia
spiécelÚÝernebo pntděs d t]hy a poÝ nnost vůčBancenebo podsiaino! změnu podmínek, za nchž byá

iaio sm ouva o ůvěrtr uzavřena:

)poceoUdobulrvánilétosmoUVyoúVěrL]VéstuBankylnkasn]účetadáleBěžnýúčet,pokudjeod]išný
ód nkásniho účtu

j)

k)
3

po celou dobu tryánítéto smlouvy o úvěru Ýést U Banky všechny účtyrozpočtovéhohospodařeni, dalši účty
rnajici Vztah k rozpočtovém! hospodaření á účtynrimorozpočtových prosiředkú, s Výjimko! připadů, kdyje
Vedeni účtůU jné nnančniinsiituce požadováno obecně závaznými pláVn imi pied p sy nébo dóiačnim

podminkam

I

bez předchozího pís€rnného souhlas! Banky népi]rnout úVěl (včetně dodaÝatelskeho úvěr!), půičk!nebo
íina ncování forrnoLr eas ngového plonájm! (easingu), piípadně iné ínancováníVe fomě jakéko náVratné
Výpomocia dá e neposk)4noli r!čeni za d L]lry lřelích stran a nepievzit n€bo nepi sio!p t k tákovém! d !hU,

Pov nnosii Klienia Ve Ýztahu k Dotaci, Kleni se dá e zavazuje Ve Vztah! k Dotaci sp nit následujici povinnosti a/nebo
předložii Bance následujicidokuínenty, připadně zaistt, abyje Banka rně a k d §pozici:
a) po!žítveškeÉprcslředkyz Dotace na splaceniÚVěíu, atoVždy neipozdě] do 10 pracovníchdnů odje]ich

b)
d)

nitveškerépovinnosti vyplýVajici z podminek Doiace a z připadné sm oUVy o posb"tnutí D,}á,é řádné á včas
přičemžpol!šenitěchto povinnostíje považováno za podstainé porušeniléio sm ouvy o úVěru]
infomovat Banku o Veškeďch změnách podírinek Dotace nebo sm ouvy o poskytnutí Doiace, ktelé maji VliV na
výši Dotace č je]i Vyplaceni, Vždy nejpožděi do 1 rněsice od ieiclr úó nnost;
předk]ádat Bance Veškelé žádosti o Výp atu Dotace a etapové zprávy. vždy nejpozději do 1 měsice od je]]ch

e)

pied k ádat Ba nce veškeré dokL] rnenty o kontro ách provedených přislušnými kontroln

c)

f)
g)
h)

i)

p

i.ír orgá ny, Vždy

ne]pozděi do ] rněsice od obdženi;
před ožit Bance záVěrečné Vyhodnoceni akce (bez příoh), a to nejpozděj]do 1 měsice od odesáni|
před ožit Bance zprávu k závěrečnérn! vyhodnoceni akce vyhoiovenou přis]t]šnýnr orgánern, a io neipozdě] do
1 měsicé ód obdžení:
předložit Bánce zpíáVu o konirole plnění rozpočtovékázně Vyhotoveno! přis !šnýrn kontrolnínr orgánem, a to
ne]pozdějido 1 měsice od obdžení]
předkládat Bance najejiVýZVU Veškeíéda šidok!menty, Vždy ne]pozděi do 1 rněsíce od obdrženívýzvy

článékvll

zAJlŠTÉNlUVĚRU

1

Za šlěni Banka a Kli€nt se dohodli, že peněžitéd lhy K enia Vzn ké na zákadě léto smlouvy

o l]VělU nébudóU

za]išiěny žádnýrni zajišibvacírn prc§tředky,

čláĎékvlll

PORUŠENi ZÁVAZKU, POOSTATNÉ PORUŠENÍA JlNÉ áVAŽNÉ SKUTEČNOSTI, SANKCE

1.

Egd§lal!é p9l!§.c!i Banka a K ient se dohodl, že podstahé porušenité1o Smlouvy o úVěrU nastáVá

a)
b)
c)
d)
e)

2,

V

1échió

Klient sdě íBance V souvsosi stolto Sm ouvou o úVěr! V podslatném ohledu nepráVd Vé nebo neúp né úda]€
o sVé ínančninebo rna]etkové st!ac]|

K

ent použiie ÚVěr k ] némU než dohodnulérn! účelu;
K eni]e v prcd eníse spácením kteréhokoLi svého peněžitého dluhu z této smlouvy o úVěrU dée než 1 rněsíc;
K ent nedoplní zajištén] ve lhůtě a V rozsahu stanoveném Bankou pod e č, Vll odst. 2 této Snr oUVy o úVěru
by o]i zajišlěn i sjednáno] nebo
do|de k piedaasnemu ulonien íealizace účeluL]vělu nebo k zá n k! č zn čen i věcí, kteÉjsou financovány
V aoulad! s Učelem Uýeru, nebo l jejich převodu na iný s!b]ekl bez předchozího písemného souhlasu Banky,

J]_!é_zé!cž!§§!!!cč!a§rl .J no! záVažnou skutečnostíjebez ohledu na přič n!, kteláko V z dáe Uvedených
skutečnost'r pokuo eanxa na základě svého odboíného názoru dojde k záVěrU, že by iaková skulečnost mohla míl

-€pil,

a)

b)

/J ,ln na s-hopnosi K||en'd .p á(el Uvěí
K]]entsedosta dostlace,kteránapňuiedeínc úpadkupodle§3zákonač,182/2006sb.,
zákona, V platném znění, nebo hrozí, že se do takové sl!ace doslaneI
K enl se dostaldo prodlení s plněnírn smluvního dluhu vůčiiřeti osobě

nsoVenčnilro

č pov nnost VyplýVajícíz práVního

c)
d)

e)

{)
3

po uzavřenité1o sín]olvy o úVěrU nastane podstatné zhoŇenifnančninebo majeikové silace K enta. nebo
dojde U Klienta ke zvýšeni miry jeho zadluženosti:
dalšíseiryániv záVazk! nebo plnéní někierého dluhu Banky zlahalD záýazkuby způsob o po.ušeni práVniho
předpisu kteni stanovipov]nnosiiBanky nebo by mělojakýko ]ný negativnidopad na práVnipostaven č
byla zjištěna skuiečnost, jež rraíušiladúVěru Banky V osobu K enla čiV setrvalý řádný průběh Závazku:
nastala jiná Událosi kielá by mohla míl podle názoru Ban ky pod§tatný nepříznivý vliv na č n nost íozsa h a stav
majelkU nebo ekonomickou sjiuaci Klienta

Dús edkv Dorušeni této sm oUW o úVěrU, Doide- k podstatnému porušeni této snr ouvy o úVěru nebo ke Vzn kU ] né
záVažné skltečnost pod e odsi, 1 a 2 tohoto č]ánkU, popř takové skutečnosti, kielá by pod e odůvodně.éhonázofu
Banky moh a ve svých dů§edcich Vést k podstatnérnu poíušenitéiosmlouvy o úVěl!, Bánká a K ént pro]ednaij
Vzn ko! sltlac s ciem př]molt opaiřeni k nápravě stavu Bankaje v iakovém připadě zároveň oprávněna,

a
b)
c)
d)

oo-1,ojlpozadovanoČerpan

p,

pao.e.a.ta,irJ:-"-o oaqČe,oa-,:

provádět kontrol! hospodaieniKlienla, a lo Včelně nah iženido účetnícha ínančníchýýkazú Klienta]
za lakovým účelempo§k}tne Klient Bance Veškerc! potřebnol] so!č nnosii
proh

ásl Úvěrvčetně

úrokúa Vše.h da šíchpeněžtých poh edáVek Banky z této Snrlouvy o úvěrLr za splainý

V]í !rčenélhů|ěj př]padně

odsioupt od iélo smlouvy o úvěru. odstoupenínr od této snr ouvy o úvéruzan kajíVšechnapláva a dluhy
Banky a K ienta z této Smlouvy o úVěr,] §

Vý]

rnkarn stanoveným zákon€m

1např s výjimkou práva Banky na

zapacenisrnuvnípokuty,úrckUzprodeníanáhradyškodyVznkézpor!šenísmUvnípovinnost)Pokud

Banka odsto!pi od lélo Smlouvy o úVěrU, ie K enl pov nen do 5 pracovnich dnů od doíučeniodstoupeni splaiil
UVěr a zapátt úroky narostlé V den ]eho spacenia ostatnipeněžjié d !hy K enia z této smlouvy o úvěru
odstoLrpeníod této sm olvy o úVěr! nerná V V na zajištěni dluhú z iéio sm]olvy o úVěrU

4

Důsledkv neoodstatného oorušeniiéio smlouw o úVéru,Nastane_ ] né por!šenítétosmlouvy o úVěrU nežje
podstalné porušenítéto smlouvry o úvěru nebojiná závážná skltečnost pod e odst, 1 a 2 tohoto článk!,je Banka
opráVněna poskylnout Klieniovi dodatečnol] hůtu k nápíavě lakového po.ušenív délce a espoň ] rněsíc, Nésp ni
K ent sVé povinnosti ani po up yn !tí této h ůty, ]e Ba n ka op ráVněna posiupovat obdobně ia ko př podstatném
por!šenítétosm ouvy o úvěr!.

5

sm Uvní ookltv Při každém jednoilivém pofušen í některého dluh U ne bo pov]nnost] K enta pod e iéio s m olvy
o úVěrL], že]ménapovinnosti podle č V, Vl nebo Vll lélo srn ouvy o úVěru múžeBanka po K entovi požadovát
zapacenisrn lvnípokuty Ve Výš 5 000.00 Kč (slovy:pětlsic korl]n českých)
odstoupeni od léto §rn ouvy o úvěru, proh ášenl UVer! a da/sich n€lpiálnych poh edaveI z UVeíu za splainé,
existence oko nosti Vy učliíciclr odpovědnost ani nedostatek zaviněni Klienta nezpúsobu]i zán]k pohledáVky Banky
na srn UVnípoklt!. Zapacenirn srn uvnipokuly nezan ká povinnost Klienia sp nii po,!šený d Uh an nárok Banky na
náhradU škody v p ném rozsah! a je]í práVo rea zovat náplavná opatření
Banka rná práVo Výši sm lvni poklty přiměřeně snižit Banka ]e oplávněna požadovat smlL]Vní pokulu, ]akmile se
dozvi o porušeni pov nnost z této sír ólvy o úvěru a písemně Klienta na 1u1o skutečnost upozorni Pokud porušeni
pov nnost] Klenta ifuá, ]e Banka opráVněna požadovat smluvni pokut! opakovaně. K ient zaplati snr llvn i pokutu
Bance na zákadě písemné VýzVy Banky, Ve kieré Banka uvede dúVodjejiho uplatněni, ieiiVýši, hútu sp]atnost,
která nebude kralši než 5 ka éndáinich dnú, a čísloúčtUkam má být sm lvn] pokula zaplacena Pokld Klient
nezapiati smiuvni pokutt] Ve hůtě Uvedené Ve VýzVě, nrá Banká práVo strhnoui sínllvní pokli! z Běžného účtUnebo
zjakéhokolijiného účti].kierý Banka pro Klienta Vede,
Banka má vedie smluvnipokliy p.ávo na náhradu škodyvzn k é z pol!šeni pov nnost, ke kterérnu se srn uvni
poklta vztahuje a io V p]né Výši, skltečnost, že K ent oznámil Bance že porušil nebo poíušipnáVni povinnosi
pov nnost zaplatit smluvni pokllu a nahladit Bance Škodutimto
a upozornil na možnénásIedky j€i n€zbáVlj€
porušením zpúsobenou V piné Výši,

6,

Úíok z oíodleni, sazba úrok! z plod]eni se sjednáVá ve výš sázby běžnýclr úrckůz ŮVěíu podle iéio smloL]Vy

o úVěfu se zvýšénim o 10 % ,očně

článek lx
áVĚREČNÁ USTANOVENÍ
] VoPaCeník Tolto smlouvou

o úvěr! zakádaný žáVazek se řidizejména iouto smlolvou o úVěr! a dá € pak
a Cen ikem, ktelé jsou její součástí Pod p §em této Srn olvy o úVěr! K ent potvzlie, že se seznámi s Vo P
a ceníkem a so!h asís]ejich patnostia účnnosti pro ZáVazek

VoP

K

ent a) poivz!]e, že s ]e Vědom povahy a hodnoty p něni ktelá si smluvní sllany maji posky,tnout podle této
sm ouvy o úvěru, b)souh asís podmínkamia cenarn těchto plněni, c) prohlášUie že neide o p něni, která by Vůč
sobě byá v hrubém .epoměru a d) VzdáVá s€ práVa požadovai zrušen i této smlouvy o úvěru z dúVodu hrubého
neporněru p něni,

cs{ mú]]e ]o7

6/8

Klieni potvžuje, že: á) všechny doložky obsažené v této smlouvě o úVěru (ve znění VoP) jsou mu §íozumitelné
a nejsou pro nějnevýhodné, b)tato smlouva o úvěru se neodchyluje od obvyklých podmínek ujednáVaných
v obdobných případech a c)!.zdáVá se jakýchkoli pÉv a náíoků, ktsíéby mu mohly ve \.ztahu k neslozumitelnosti
a nevýhodno§ti dolož€k či ob\,yklosti podmínek případně Vzniknout. smluvnístíany se dohodly, že protentosmluvní
váah se nepoužlji ustanovení § 1799 a § 18o0 zákona č.892012 sb,, občanskýákoník, V plalném znění, tedy
Ustanovení, kteíá upíavujlodkazy na obchodní podmínkyVe foliíUlářových smlouvách a obsahují podmlnky
plainostla účinnostipřípadně nesíozumitelných nebo obtlžně čitelných doložek,

I
2.

Účinnostsmlouwo úvěíu.Tato smlouva o úvěru nabývá platnostia účlnnostiokamžikem podpisu všech smluvních
siran, smluvní strany se dohodly Vyloučii použiií§ 1978 od§i, 2 občanského zákoníku, v platném znění, tedy že
mamé uplynutí dodátečné lhůty nemá za náslsdek automatické odsloupeníod této smlouvy o úvěru,

3.

Eo]E!]ryi9]bydi. Taio smlouva
alespoň

1

o úvěru je uzavřena v tolika vyhotoveních, aby

kždá ze §mluvních §tÉn obdržela

\ryhotoveni,

5

Tt to smlouvu o úvěíulze měnit a doplňovat pouze pj§smnými dodatky, neslanovi-li tato
srnlouva o úVěru nebo VoP ]'inak,
Foíma dokumenlů oředanÝch Klientem Bance, slanoví_liiato smlouva o úVěíu povinnosl Klienia předložit Bance
jakýkoli dokumeni, aniž by by|o vý§lovně stanoveno, zda má být takový dokument předlož€n v oíiginále čiv jiné
foímě,je Klieni povinen předložit takový dokuméni V oíiginálg nebo úředně ověřené kopii, neakcepiuje-li Banka
V konkétnímpřipadě prcstou kopii,

6.

&]€d9!i!ě!y€gl9.

Z!!ě!3§!]9!]ry_q!!ěg,

Pokud dojde k zavedení měny euro v Českéropublice a nahrazení č€ské měny měnou euro,
a k§ouvisejícím změnám rcfeíenčnich úrokových sazeb, potom:
bude Uvěí evidovaný v českéméně nádále veden, úíočsna splácen v měně euro, pňčemžpřepočél čerpanó
a v dané dobé žatlm nesplacéné aástky UVěíu bude prcveden podle závazně stanovených koeíicientú,
resp.jiným pío ien případ stanoveným žvazným způsobem; a
b) úíoková sazba bude§tanovována v ávjslostina příslušnérlrokové sazbě,jež budezavedena vždy prc úlokové
obdobipodle lélo Smlouv./o úÝěíU.a s íráí7ls.anovenou BankoL v /ávislostina (i) podminkécn doFodnutýc"
prc poskt4nuti ÚVěí, (ii) v^iťnich pravidlech a posŤupech Banhy pm stanovování úrckonich sazeb pío Uvěry
s podminkami obdobnými posk},tnutému Úvěru a (iii) podlé siiuace naíinánčníchtrzich, na kteďch se Banka

a)

Písemnosti budou zasllány takto: Bance na adrcs!: Česká spoňtelna, a,s,, pobočka V(e)
Příbmmi, NáněstíAmošia z Padubic l66, PsČ 261 01 a ostatním smluvnIm siranám na příslušnou adíesu
uvedenou vžáhlavitétosmlouvyo úVěíu. V připadě změny adrcsy u kterékolize smluvních §tían budou písemnosti
zasílány na adíesu, kteíá bude příslušnou smluvnístíanou V dostatečném předslihu písemně oznámena ostátnim
smluvním stíanám, Pokud KlientVědomě zmaří doíučeníásilky, plati, ž9zásilka mu rádně došla.

K9r9§p9!.d9!ě!i9dE§a-

7ft

8,

o úVěíu.Klienttírnio výslovně potvžLrjé, že bylupozoměn na10, ž€ čl,lXodsi, 1této smlouvy
,odkazující
oos,anuje aotŽtu
na Všeobecné obchodní podmínky (VoP)a cen'k (c€ník), kteíéjsou součástí
Závazku. Klient potvlzuje, že závazek a ýzáiemná pÉva a povinnosii Klienia a Banky se řIdinejon iouio smlouvou
o úVěru, ale i Všeob€cnými obchodními podmInkami (VoP) a ceníkem {ceník), Klient poivrzujB, že bylse zněním
všech výše Uvedených dokumentů seznámen, že rczumí práVům a povinnostem tam obsaženým, že s nimisouhlasi
a zavazuje sé dodžovat sVó povinnosti podle těchto dokumgníů,

součástjsmlouw
o

neru

Doložka platnosti právního ,lkonu 0€dnáni)
Pozdějších přdpi§t:

podl€§4í

ákonač.128/2000 sb., o obcích (o6ecni zřlz€ní), ve znéní

Uzavření téio smlouvy o úVěru bylo schváleno zasiupiielstvém Klienia, a to usnesenlm přijatým na zasedáni
zastupitelstva konanémdne 29.9,2016, kte.ým bylo rczhodnlto o uzaťenítétosm]ouvy o úvěru.

22 11.2016

V(e)

Česká spořil€lna,
T

a,s.

tu, iméno, příjmení

ln9,

Pet Chotivka

bankéř plo Veřejný a nez skový seklor

Pod,is

o/l
,rld,

TUl,jméno, pií]meni

22. 11.2016

V(e)

Tiiu , ]méno, příimení
Rodné číso (datunr nalozeni)
DrUh a číslopíúkazu totožnosti

V(e)

t.?-'o

íl

Mě§to Dobřichovice

/§

n9 Pelr Harnp
Kla]níkova 109,252 29 Dobřchov ce
72081710222

občanský průkaz 109743532

22 11 2016

Dobřichovicích

Poivízuji, že každá z Výše lvedených osob podepsala 1uto smlouvu přede mnou a ž€ isem pod e uvedeného plůkazu
toiožnost] oVěř 1á ) j€ii totožnost,
lno, Pelr choiivka, bankéř orc veřeinÝ a nezi§kový sekloí
T]tu, ]rnéno, pří]menía íUnkce ověřUjíciho pracovnika Českéspoř]t€

ny, a,s. a ]€ho

podps

