
ıv DOHODA O uKoNčEˇNí Pı,AINoSTı AˇuçıNNo,sTı SML9uvY O OBHOSPODAROVANI ıNvEsTıcNıcH NASTROJU 
česká spořitelna, as., Pnha 4, oıhraøhtøvn 1929/82, Psč 140 oo, ıč: 45 24 47 82 
Zapsaná V obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171 
Název a adresa organizační složky: Správa aktiv pro institucionální klienty, Budëjovická1518/13a,b, Praha 4 
(dále jen „Banka“ nebo ,,CS“)
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Obchodní fimıa (název): Statutární město Liberec 
Sídlo: nám. Dr. E. Beneše 1/1 Llberec I- Staré Město, PSČ: 460 59 
ldentifikační číslo: 002 62 978 
(dálejen ,,KIient”) 

uzavírají Dohodu O ukončení platnosti a účinnosti 
Smlouvy o obhospodařování investičních nástrojů následujícího Znění: 

Klient a Banka se dohodli na ukončení platnosti a účinnosti Smlouvy o obhospodařování investičních nástrojů (dále 
jen „Smlouva 0lN") uzavřené dne 16.3. 2018. Platnost a účinnost Smlouvy OIN bude ukončena ke dni 31. 7. 2019 
(dále jen „Den ukončení Smlouvy OlN“) dohodou smluvních stran. 
Klienti Banka prohlašují, že ke Dni ukončení Smlouvy OCP vypořádají veškeré vzájemné závazky či pohledávky 
související S výkonem činností dle Smlouvy OIN. 
V souladu s ustanovením čl. 14 Smlouvy OIN Klient podpisem této Dohody dává Bance pokyn ke Zpeněžení 
investičních nástrojů a k převodu výnosu ze Zpeněžení na peněžní účet č. 108 96 2 I 0800 a to nejpozději 
do 15. 7. 2019. Výnos ze Zpeněžení bude snížen O alikvótní část ceny za obhospodařování Majetku v souladu 
s ustanovením čl. 8 a čl. 14 Smlouvy OIN a S ohledem na Znění odst. F přílohy č. 1 Smlouvy OIN. 
Klient a Banka se dohodli na ukončení účinnosti a platnosti smluv O investičním blokačním účtu č. 4271342 / 0800 
vedeném V CZK Ze dne 9. 7. 2010 (dálejen „Smlouva O účtu"). Účinnost a platnost Smlouvy O účtu bude ukončena 
ke Dni ukončení Smlouvy OIN. 
V případě, že se na tuto Dohodu vztahuje povinnost uveřejnění v Registru smluv, tak smluvní strany souhlasí 
s uveřejněním celého jejího obsahu. Smluvní strany se dohodly, že Banka je oprávněna uveřejnit Dohodu v Registru 
smluv. Dohoda nabývá účinnosti uveřejněním v Registru smluv Bankou. „Registr smluv“ Znamená informační 
systém veřejné správy podle Zákona č. 340/2015 Sb., O zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejrˇıování těchto smluv a o registru smluv (Zákon o registru smluv). 
Tato Dohoda je vyhotovena ve dvou stejnopísech. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom výtisku stejnopisu. 
Uzavření této dohody bylo schváleno usnesením Rady města Liberec č. 588/2019. ze dne 18.6.2019. 
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