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               REGISTR SMLUV

Dodatek č. 4 ke smlouvě o kontokorentním úvěru 
č. 1356/14/LCD ze dne 12. 12. 2014
(dále jen „Dodatek“ a „Smlouva“)

Česká spořitelna, a.s., Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČO: 45244782 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 1171
(dále jen „Banka”)

a

Město Říčany
titul, jméno, příjmení / obchodní firma / název

Říčany, Masarykovo náměstí 53/40, PSČ 251 01
trvalý pobyt / místo podnikání / sídlo

00240702
RČ (datum narození) / IČO
(dále jen „Klient“)

uzavírají tento Dodatek ke Smlouvě:

I.

1. Čl. V, odst. 1 Smlouvy se nahrazuje a nově zní takto:

1. Ukončení Smlouvy výpovědí, Den konečné splatnosti. Banka i Klient jsou oprávněni vypovědět Smlouvu 
kdykoliv, i bez udání důvodu, s výpovědní dobou 3 měsíce. Výpovědní doba běží od prvního dne 
kalendářního měsíce následujícího poté, co výpověď došla druhé smluvní straně. Dnem uplynutí 
výpovědní doby zaniká oprávnění Klienta k čerpání Úvěrové částky a veškeré dluhy Klienta vůči Bance 
vzniklé ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní se stávají splatné (Den konečné splatnosti), pokud ovšem Klient 
k tomuto dni veškeré své dluhy vůči Bance vzniklé ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní nesplatí, prodlužuje 
se výpovědní doba až do dne, kdy k takovému splacení dojde, respektive do dne, kdy již Klientovi 
nemohou žádné dluhy na základě této Smlouvy vzniknout; právo Klienta k čerpání Úvěrové částky se ale 
při takovém prodloužení výpovědní doby neobnovuje. Klient není oprávněn tuto Smlouvu ukončit jinak než 
výpovědí dle tohoto odstavce. 

II.

1. Tento Dodatek nabývá platnosti okamžikem podpisu všech smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění 
v Registru smluv. Smluvní strany se dohodly vyloučit použití § 1978 odst. 2 občanského zákoníku, v platném 
znění, tedy že marné uplynutí dodatečné lhůty nemá za následek automatické odstoupení od tohoto Dodatku.

2. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění: 
Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno zastupitelstvem Klienta, a to usnesením č.       přijatým na zasedání 
zastupitelstva konaném dne      , kterým bylo rozhodnuto o uzavření tohoto Dodatku.

3. Ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem se nemění a jsou nadále platná a účinná.

4. Pojmy psané velkými písmeny nebo s velkým počátečním písmenem, v jednotném i množném čísle, mají pro 
účely tohoto Dodatku význam uvedený ve Smlouvě, pokud není v tomto Dodatku stanoveno jinak.

5. Tento Dodatek je uzavřen v tolika vyhotoveních, tak aby každá ze smluvních stran obdržela alespoň 1 
vyhotovení.

V(e)       dne      

Česká spořitelna, a.s.

Titul, jméno, příjmení      
Funkce      

podpis
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Titul, jméno, příjmení      
Funkce      

podpis

V(e)       dne      

Město Říčany

Titul, jméno, příjmení      
Funkce      

podpis

Čas posledního podpisu:      :      hod.

V(e)       dne      

Potvrzuji, že s výjimkou případných podpisů ověřených notářem nebo jinou oprávněnou osobou každá z výše 
uvedených osob podepsala tento dokument přede mnou a že jsem podle předloženého průkazu totožnosti ověřil(a) její 
totožnost. Pokud některá z výše uvedených osob tento dokument přede mnou nepodepsala a její podpis nebyl ověřen 
notářem nebo jinou oprávněnou osobou, potvrzuji, že jsem ověřil(a) její podpis pomocí vzorového podpisu, který má 
Česká spořitelna, a.s. k dispozici.

     
Titul, jméno, příjmení a funkce ověřujícího pracovníka České spořitelny, a.s. a jeho podpis
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