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DODATEK číslo 3
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Uzavřený mezi UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s., se sídlem Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4, IČO:
64948242, zapsanou v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, vložce 3608 (dále jen banka)
a níže uvedeným majitelem účtů (dále též klient)

obchodní firma/název
Statutární město Chomutov
zapsaná v OR vedeném
sp. Zn.
sídlo
43001 Chomutov, Zborovská 4602
další informace
~ tuzemec
H cizozemec Srážková daň odváděna v ČR Ľ ano Li ne

Na základě tohoto dodatku ke smlouvě, na jejímž základě Banka pro Klienta vede běžný účet č. 4602009/2700, (dále jen
“smlouva“) upravují smluvní strany některé další podmínky, jimiž se ode dne podpisu tohoto dodatku bude smluvní vztah
řídit.

Banka si vyhrazuje právo v odůvodněných případech po předchozím písemném oznámení klientovi změnit čísla účtů.

Kreditní zůstatek běžného účtuje úročen 0,35% p.a.

Banka je oprávněna klientovi písemně nebo prostřednictvím produktu přímého bankovnictví navrhnout změnu úročení
kreditního zůstatku běžného účtu a to nejpozději jeden měsíc před zamýšleným datem účinnosti. Klient je oprávněn
navrhovanou změnu nejpozději jeden týden před její účinností písemně odmítnout. V takovém případě tato dohoda o výši
úročení dnem odmítnutí zaniká a úročení se řídí dle Produktových obchodních podmínek pro účty a platební styk UniCredit
Bank Czech Republic and Slovakia, a.s..

Jiné osoby než osoby uvedené v podpisovém vzoru k běžnému účtu jsou oprávněny nakládat s peněžními prostředky na
tomto účtu Jen na základě písemné plné moci udělené jim majitelem účtu.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna.
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bankovní poradce

způsob jednání
~ obchoduji na vlastní účet
D obchoduji ve prospěch:

Místo, datum

Chomutov,

20‘ 05. 2020

podpis a razítko majitele účtu
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razítko banky, podpisy odpo~dných osob



DOLOŽKA

ke smlouvě o běžném účtu č. d201900659, dodatek č.3 d202000219
s UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,

iČ 64948242, se sídlem Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4

ve smyslu * 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.

Statutární město Chomutov osvědčuje touto doložkou, že o uzavření smlouvy rozhodl
vedoucí odboru ekonomiky Magistrátu města Chomutova, v souladu s Metodickým pokynem pro
zadávání veřejných zakázek malého rozsahu č. 011/03-17 schváleným usnesením Rady statutárního
města Chomutova č. 174/17 ze dne 20.3.2017.

19. 05. 2020
V Chomutove dne




