




Dodatek ke smlouvě o úvěru
Dodatek ke smlouvě o revolvingovém úvěru
Dodatek ke smlouvě o99013583582
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:
Sídlo obecního / krajského úřadu:
IČO:

Město Česká Skalice
Třída T. G. Masaryka 80, 552 03 Česká Skalice
00272591

se dohodli na tomto dodatku č. 1 ke Smlouvě o úvěru ze dne 23. 12. 2015, reg. č. 99013583582 (dále jen „Smlouva“).
1.

Tímto dodatkem se mění Smlouva takto:
Znění článku 2.2 Smlouvy se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

2.2

Klient je povinen použít Úvěr výhradně k následujícímu účelu: Výstavba koupacích jezírek - biotopů v areálu
ATC Rozkoš včetně zázemí a další investiční akce Města Česká Skalice realizované v rámci schváleného
rozpočtu na rok 2016 a 2017.
Znění článku 3.2 Smlouvy se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

3.2

Klient je oprávněn požádat o poskytnutí Úvěru na základě řádně vyplněné Žádosti nejpozději do 31. 12. 2017.
Klient je oprávněn Úvěr nedočerpat, a to bez jakýchkoli sankcí, poplatků či případných náhrad vzniklých nákladů.
Klient tuto skutečnost oznámí Bance 30 dnů předem.
Pokud Klient nevyčerpá Úvěr ve lhůtě podle předcházející věty, jeho právo na poskytnutí Úvěru zaniká.
V případě, že Banka po uplynutí lhůty podle první věty tohoto článku umožní Klientovi Čerpání, považuje se
Čerpání za řádně poskytnuté podle této Smlouvy.
Znění článku 3. Smlouvy se doplňuje zněním

3.6

Klient není oprávněn opakovaně čerpat Úvěr v rozsahu jistiny splacené dle článku 6.1 této Smlouvy v průběhu
Doby čerpání.
Znění článku 6.1 Smlouvy se doplňuje zněním
e) Pokud výše vyčerpané a nesplacené jistiny Úvěru k datu splatnosti jakékoli splátky jistiny splatné v Době
čerpání nedosahuje sjednané výše této splátky jistiny, Klient uhradí splátku jistiny pouze do výše vyčerpané
části jistiny Úvěru. V případě, že v důsledku tohoto postupu bude po uplynutí Doby čerpání vyčerpaná a
nesplacená jistina Úvěru vyšší než součet zbývajících splátek jistiny Úvěru dle odstavce a) tohoto článku,
Klient uhradí tento rozdíl Ke konečnému dni splatnosti.

Znění článku 8.1 Smlouvy se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

8.1

Další odkládací podmínky prvního čerpání
Nad rámec článku VI. odstavec 1 Úvěrových podmínek jsou pro první Čerpání sjednány následující Odkládací
podmínky čerpání:
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Dodatek ke smlouvě o úvěru
Dodatek ke smlouvě o revolvingovém úvěru

Dodatek
ke smlouvě
o Smlouvy
hypotečním
úvěru
8.1.1 Odkládací podmínkou čerpání je předložení dokladu
prokazujícího,
že uzavření této
bylo zastupitelstvem
Dodatek ke smlouvě o kontokorentním úvěru
Klienta řádně schváleno před jejím uzavřením.
Pro část úvěru na Výstavbu koupacích jezírek - biotopů v areálu ATC Rozkoš včetně zázemí

8.1.2 Odkládací podmínkou čerpání je předložení smlouvy (případně smluv) o dílo na Objekt úvěru uzavřené mezi
Klientem a dodavatelem, která bude prokazovat sjednání pevné ceny maximálně ve výši Kč 20,0 miliónů včetně
daně z přidané hodnoty.
8.1.3

Odkládací podmínkou čerpání je předložení stavebního povolení případně jiných povolení nezbytných podle
platných právních předpisů pro realizací Objektu úvěru.

Pro část úvěru na investiční akce Města Česká Skalice realizované v rámci schváleného rozpočtu na rok 2016 a 2017
8.1.4 Odkládací podmínkou čerpání je předložení dokumentů Klientem prokazující udělení souhlasu oprávněného
orgánu Klienta, tj. zastupitelstva, o schválení změny účelu úvěru, tj. rozšíření o investiční akce Města Česká
Skalice realizované v rámci schváleného rozpočtu na rok 2016 a 2017 včetně navazujících změn podmínek,
souvisejících s těmito investičními akcemi.
8.1.5 Odkládací podmínkou čerpání je předložení stavebního povolení případně jiných povolení nezbytných podle
platných právních předpisů pro realizací Objektu úvěru. Tato podmínka se netýká čerpání úvěru na nákup věcí
movitých, např. automobilová hasičská technika.
Znění článku 8.2.1 Smlouvy se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

8.2.1

Odkládací podmínkou každého čerpání je předložení dokladů faktury/ smlouva o dílo/ kupní smlouva, kterými
Klient prokáže účelovost Čerpání Úvěru. Čerpání bude provedeno na účet dodavatele nebo popřípadě na
Běžný účet Klienta po doložení úhrady dokladů z vlastních prostředků Klienta. Čerpání bude provedeno ve výši
100 % fakturované částky včetně daně z přidané hodnoty.
Znění článku 8.3.3 Smlouvy se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

8.3.3
a)

b)

V případě, že Klient nebude mít možnost uplatnit odpočet daně z přidané hodnoty, Banka umožní čerpání úvěru
do výše Kč 15 000 000,00 a splácení bude probíhat dle splátkového kalendáře uvedeného v době č. 6.1 a)
Smlouvy.
V případě, že Klient bude mít možnost uplatnit odpočet daně z přidané hodnoty, zavazuje se provést předčasnou
splátku jistiny Úvěru ve výši obdržené vratky daně z přidané hodnoty, a to do 5 Obchodních dní od připsání
vratky na svůj účet. Klient je povinen zajistit, aby vratka byla směrována na účet Klienta vedený u Banky. Klient
se dále zavazuje oznámit předčasnou splátku dle tohoto článku alespoň 2 Obchodní dny předem.

2.

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

3.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem uzavření.

Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno usnesením zastupitelstva města č. ____ přijatým na jeho zasedání konajícím
se dne ____________
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