




Dodatek ke smlouvě o úvěru
Dodatek ke smlouvě o revolvingovém úvěru
Dodatek ke smlouvě o99017004899
hypotečním úvěru
Dodatek ke smlouvě o kontokorentním
úvěru
registrační číslo

Komerční banka, a. s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 4531 7054, zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360 (dále jen „Banka“)
a
právnická osoba – obec/kraj (dále jen „Klient“)
Název:

STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE

Sídlo obecního/krajského úřadu:

NÁMĚSTÍ PŘEMYSLA OTAKARA II. 1/1, ČESKÉ BUDĚJOVICE,
PSČ 37092

IČO:

00244732

se dohodli na tomto dodatku č. 1 ke Smlouvě o úvěru ze dne 23.2.2017, reg. č. 99017004899 (dále jen „Smlouva“).
1.

Tímto dodatkem se mění Smlouva takto:

I.

Znění článku 8.2.1 Smlouvy se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

8.2.1 Odkládací podmínkou každého čerpání je předložení dokladů: zálohová faktura nebo faktura, smlouva o dílo nebo
objednávka, nebo jiný dokument související s investicí, kterými Klient prokáže účelovost Čerpání Úvěru. Čerpání
bude provedeno na běžný účet Klienta. Čerpání bude provedeno ve výši 100 % z fakturované nebo doložené
částky včetně daně z přidané hodnoty.
II.

Znění článku 8.2.2 Smlouvy se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

8.2.2 Odkládací podmínkou čerpání v případě čerpání Úvěru podporovaného prostředky z fondů EU nebo národních
zdrojů je předložení žádosti o poskytnutí dotace nebo rozhodnutí příslušného orgánu o poskytnutí dotace na
Objekt úvěru, které (i) musí být v souladu s investičním projektem Klienta předloženým Bance v souvislosti se
Smlouvou, (ii) nesmí obsahovat podmínky, které nebyly Bance předem známy a dle názoru Banky hrozí jejich
porušení ze strany Klienta, přičemž toto porušení může mít za následek odnětí dotace nebo její části, a (iii) musí
obsahovat jednoznačná kritéria hodnocení splnění tohoto investičního projektu.
V případě, že dosud nebyla předložena žádost o poskytnutí dotace příslušnému orgánu na Objekt úvěru je
Odkládací podmínkou čerpání předložení Integrovaného plánu rozvoje území České Budějovice (IPRÚ ČB)
případně jiných interních dokumentů či rozhodnutí Klienta o využití uvedené podpory v souvislosti s jeho
strategickými a rozvojovými záměry.
Na žádosti o čerpání úvěru bude uvedeno, že se jedná o investici podporovanou z fondů EU nebo národních
fondů a tato je zahrnuta v IPRÚ ČB nebo v interních dokumentech Klienta.

2.

Dodatek je vyhotoven ve 2 vyhotoveních, z nichž každý z účastníků obdrží jedno vyhotovení.

3.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem uzavření a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv
způsobem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Klient se zavazuje odeslat
dodatek (včetně Smlouvy se všemi případnými předchozími dodatky a dokumenty, které tvoří součást Smlouvy,
pokud už nebyla dříve v registru smluv uveřejněna) k uveřejnění v registru smluv bez prodlení po jeho uzavření.
Klient se dále zavazuje, že Banka obdrží potvrzení o uveřejnění v registru smluv zasílané správcem registru
smluv na e-mailovou adresu Banky cap4090skp@kb.cz. Banka za tím účelem zašle Klientovi znění tohoto
dodatku na e-mailovou adresu BUDE DOPLNĚNO.

Klient prohlašuje, že byly splněny podmínky platnosti této Smlouvy předepsané příslušnými právními předpisy
upravujícími postavení a činnost Klienta, a zavazuje se nahradit Bance veškerou škodu způsobenou případným
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Dodatek ke smlouvě o úvěru

ke smlouvě
o revolvingovém
úvěru
nesplněním zákonných podmínek platnosti této Dodatek
Smlouvy. Uzavření
tohoto dodatku
č. 1 bylo schváleno usnesením
smlouvě
o hypotečním
úvěru
zastupitelstva města č. BUDE DOPLNĚNO přijatým na Dodatek
jeho zasedáníke
konajícím
se dne BUDE
DOPLNĚNO.
Dodatek ke smlouvě o kontokorentním úvěru

V Českých Budějovicích dne

V Českých Budějovicích dne

STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE

Komerční banka, a.s.

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

vlastnoruční podpis

vlastnoruční podpis

Jméno: Ing. Jiří Svoboda
Funkce: primátor

Jméno: Ing. Jaroslav Tvrz
Funkce: ředitel Korporátní divize

Osobní údaje zkontroloval(a) dne
Ing. Zdeňka Draxlerová
bankovní poradce - Corporate

___________________________________________________________________

vlastnoruční podpis

Jméno: Ing. Zdeňka Draxlerová
Funkce: bankovní poradce - Corporate
___________________________________________________________________

vlastnoruční podpis zaměstnance Komerční banky, a.s.
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