
99020825058 

registrační č íslo 

Komerční banka, a. s., se sídlem Praha 1, Na P říkopě  33 Čp. 969, Psč  114 07, ičo: 4531 7054, zapsaná v obchodním 
rejst ř íku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360 (dále Jen „Banka') 

a 

nrvnick osoba — obIkrai (dAlp in KIinF 

Název: j Město Nám ěšt' nad Oslavou 

Sídloobecního/krajského ú řadu: 	 J 
ičo: 	 1 

Náměšť  nad Oslavou, Masarykovo nám ěstí 104, PSČ  67571 

00289965 	 - 

se dohodli na tomto dodatku Č . 2 ke Smlouvě  o úvě ru ze dne 1.62018, reg. Č . 99020825058 (dále jen „Smlouva"). 

Tímto dodatkem se m ění Smlouva takto: 

Znění odstavce 2.3 Smlouvy se ruší a nahrazuje následujícím zn ěním: 

2.3 	Doba Čerpání: Od 1.8.2018 do 30.6.2022. 
Klient a Banka se dohodli, že jistina úvě ru v Době  čerpání bude úročena Pohyblivou sazbou. 
a) Výše Pohyblivé sazby pro Dobu čerpání: Referen ční sazba + pevná odchylka ve výši 0,02% pa. z jistiny 

úvě ru. 
b) Typ Referenční sazby pro Dobu čerpání: 3M PRIBOR. 

V průběhu Doby čerpání bude Klient Úv ě r čerpat a současně  splácet. Již splacenou jistinu Úvě ru však nelze 
znovu Čerpat. 

Znění odstavce 2.4 Smlouvy se ruší a nahrazuje následujícím zn ěním: 

2.4 Období splácení: Od 1.07.2022 do 31.12.2030. 

Klient a Banka se dohodli, že Jistina Úv ě ru v Obobí splácení bude úro čena Pohyblivou sazbou. 

a) Výše Pohyblivé sazby pro Období splácení: Referen ční sazba + pevná odchylka ve výši 0,02% pa. z 
Jistiny úvě ru. 

b) Typ Referenční sazby pro Období spláceni: 3M PRIBOR. 

Ustanovení tohoto odstavce se použije, nedohodnou-li se Klient a Banka na zm ěně  způsobu úročení způsobem 
uvedeným v Č lánku 5. 

Znění č lánku 3. Smlouvy se ruší a nahrazuje následujícím zn ěním: 

3. 	Čerpání úvěru a splácení úvěru v Době  čerpání 

3.1 	Pokud Klient nevyčerpá Úvěr ve lh ů tě  podle odstavce 2.3, Jeho právo na poskytnutí nevy čerpané části Úvě ru 
zaniká. V p ř ípadě , že Banka po uplynutí lh ů ty podle první věty tohoto odstavce umožní Klientovi čerpání, 
považuje se Čerpáni za řádně  poskytnuté podle této Smlouvy. 

3.2 	Banka poskytne každé čerpání, pokud Jsou spin ěny Odkládací podmínky Čerpání, nejpozd ěji do dvou (2) 
Obchodních dn ů  Od doručení Zádosti. 

3.3 	čerpání je krom ě  podmínek uvedených v článku Vl. Úvě rových podmínek podmíněno p ředložením doklad ů  
prokazujících, že úvě r bude čerpán za ú čelem stanoveným v této Smlouv ě . 

3.4 	Poč ínaje dnem Čerpání do data prvního dne Období splácení je Klient povinen hradit Bance úroky z jistiny Úv ě ru 
ve výši podle odstavce 2.3, zp ůsobem uvedeným v odstavci 4.3. úroky budou hrazeny v KČ  Čtvrtletně  vždy k tomu 
dni p říslušného kalendá řního m ěsíce, který se č íslem shoduje se dnem, ve kterém bylo uskute čněno první 
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Čerpání. Není-li takový den v p ř íslušném m ěsíci, p řipadne Den splatnosti na poslední den v měsíci. Ujednáni 
p ředchozí věty neplatí pro poslední úhradu úrok ů  za Dobu čerpání, která bude provedena v první den Období 
splácení. 

3.5 	Klient se zavazuje v Době  čerpání splácet jistinu Úvě ru v souladu se Splátkovým plánem. 

3.6 	Pokud ke Dni splatnosti kterékoli splátky jistiny Úvěru v Době  čerpání nebude vyčerpáno tolik, kolik č iní sjednaná 
výše takové splátky jistiny dle Splátkového plánu, je Klient povinen uhradit pouze vy čerpanou a nesplacenou Část 
jistiny úvě ru. 

3.7 	V p řípadě , že k poslednímu dni Doby čerpání bude vyčerpaná a nesplacená jistina Úv ě ru vyšší, než sou čet 
splátek jistiny v Období splácení, Klient uhradí tento rozdíl k poslednímu dni Doby čerpání. 

3.8 	V p ř ípadě , že k poslednímu dni Doby čerpání bude vy čerpaná a nesplacená jistina Úvě ru nižší, než sou čet 
splátek jistiny v Období splácení, a není sjednána Strukturovaná sazba, zkracuje se lh ů ta pro splácení jistiny 
Úvě ru podle sjednaného Splátkového plánu o splátky v rozsahu ne čerpané výše úvěru a/nebo se poslední 
splátka (dohodnuté nebo zkrácené lh ůty) pomě rně  sníží. 

Znění odstavce 8.5 Smlouvy se ruší a nahrazuje následujícím zn ěním: 

8.5 	V p ř ípadě , že k poslednímu dni Doby čerpáni bude vy čerpaná a nesplacená jistina Úv ě ru nižší, než sou čet 
splátek jistiny v Období splácení, a je sjednána Strukturovaná sazba, použije se obdobn ě  (i) ujednání odstavce 
8.1 o Částce vyrovnání a (ii) ujednání odstavce 8.3 o povinnosti Klienta dohodnout zm ěnu Splátkového plánu. 
Rozdíl mezi z ůstatkem jistiny úvě ru k poslednímu dni Doby čerpáni a sou čtem splátek jistiny úv ěru podle 
sjednaného Splátkového plánu pro Období splácení se pro tyto ú čely považuje za P ředčasné splacení k 
poslednímu dni Doby Čerpání, nebude-li dohodnuto jinak. 

Klienta Banka se dohodli, že cena za uzav ření dodatku se nesjednává. 

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

Tento dodatek nabývá platnosti dnem uzav ření a úč innosti dnem uve řejnění prost řednictvím registru smluv 
způsobem dle zákona č . 34012015 Sb., o registru smluv, ve zn ěni pozdějších p ředpisů . Klient se zavazuje odeslat 
dodatek (včetně  Smlouvy se všemi p ř ípadnými p ředchozími dodatky a dokumenty, které tvo ř í součást Smlouvy, 
pokud už nebyla d ř íve v registru smluv uve řejněna) k uve řejnění v registru smluv bez prodlení po jeho uzav ření. 
Klient se dále zavazuje, že Banka obdrží potvrzení o uve řejněni v registru smluv zasílané správcem registru 
smluv na e-mailovou adresu Banky . Banka za tím ú čelem zašle Klientovi zn ění tohoto 
dodatku na e-mailovou adresu 

Čerpání dle tohoto dodatku je podmín ěno ověřením Bankou, že dodatek byl řádně  uve řejněn prostřednictvím 
registru smluv v souladu se zákonem č . 34012015 Sb., o registru smluv, ve zn ění pozdějších p ředpisů . Banka je 
oprávněna poskytnout Čerpání i bez tohoto ověření. 

Klient prohlašuje, že byly spin ěny podmínky platnosti tohoto dodatku p ředepsané p ř íslušnými právními p ředpisy 
upravujícími postavení a činnost Klienta, a zavazuje se nahradit Bance veškerou škodu zp ůsobenou p ř ípadným 
nespiněním zákonných podmínek platnosti tohoto dodatku. Uzav řeni tohoto dodatku bylo schváleno usnesením 
zastupitelstva Klienta Č . 912020 p řijatým na jeho zasedání konajícím se dne 9.9.2020 

V Nám ěšti nad Oslavou dne 8.12.2020 	 V Jihlavě  dne 8.12.2020 

Město Náměšť  nad Oslavou 	 Komerční banka, a.s. 

vlastnoruční podpis 	 vlastnoruční podpis 

Jméno: 
	

Jméno: 
Funkce: starosta 
	

Funkce: bankovní poradce - Corporate 
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vlastnoruční podpis 

Jméno: 
Funkce: bankovní poradce - Corporate 

Osobní údaje podepisující osoby: 

příjmení, jméno, titul 

rodné Číslo (datum narození, není-li rodné Č íslo) 

trvalý pobyt 

druh, Č íslo a doba platnosti pr ůkazu totožnosti a orgán/stát, který 
jej vydal 

Osobní údaje zkontrolovala dne 8.12.2020 

Bankovní poradce - Corporate 

vlastnoru ční podpis zaměstnance Komerční banky, a.s. 
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PŘ ÍLOHA Č . i 

99020825058 

registrační Č íslo 

SPLÁTKOVÝ PLÁN 

Výše jistiny Úvěru: 	 50 000 000,00 Kč  

Část A - Splátkový plán pro Dobu čerpání 

Část jistiny Úv ěru: 	 7 500 000,00 KČ  

Termín splátky jistiny Výše splátky jistiny v Kč  

31.03.2021 1 250 000,00 

30.06.2021 1 250 000,00 

30.09.2021 1 250 000,00 

31.12.2021 1250000,00 

31.03.2022 1 250 000,00 

30.06.2022 I 250 000,00 

Část B - Splátkový plán pro Období splácení 

Výše jistiny Úv ěru: 	 42 500 000,00 KČ  

Termín splátky úroku 

30.09.2022 

Termín splátky jistiny 

30.09.2022 

Výše splátky jistiny v Kč  

I 250 000,00 

31.12.2022 31.12.2022 1250000,00 

31 .03.2023 31 .03.2023 1 250 000,00 

30.06.2023 30.06.2023 1 250 000,00 

30.09.2023 30.09.2023 1 250 000,00 

31.12.2023 31.12.2023 I 250 000,00 

31.03.2024 31 .03.2024 1 250 000,00 

30.06.2024 30.06.2024 I 250 000,00 

30.09.2024 30.09.2024 1 250 000,00 

31.12.2024 31.12.2024 1250000,00 

31.03.2025 31.03.2025 1 250 000,00 

30.06.2025 . 30.06.2025 1 250 000,00 

30.09.2025 30.09.2025 . 1 250 000,00 
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31.12.2025 31.12.2025 1250000,00 

31.03.2026 31.03.2026 1 250 000,00 

30.06.2026 30.06.2026 1 250 00000 

30.09.2026 30.09.2026 1 250 000,00 

31.12.2026 31.12.2026 125000000 

31.03.2027 31.032027 1 250 000,00 

30.06.2027 30.06.2027 1 250 000,00 

30.09.2027 30.09.2027 I 250 000,00 

31.12.2027 31.12.2027 1250000,00 

31.03.2028 31.03.2028 1 250 000,00 

30.06.2028 30.06.2028 1 250 000,00 

30.09.2028 30.09.2028 1 250 000,00 

31.12.2028 31.12.2028 1250000,00 

31 .03.2029 31.03.2029 1 250 000,00 

30.06.2029 30.06.2029 I 250 000,00 

30.09.2029 30.09.2029 1 250 000,00 

31.12.2029 1 31.12.2029 1250000,00 

31 .03.2030 31.03.2030 1 250 000,00 

30.06.2030 30.06.2030 I 250 000,00 

30.09.2030 30.09.2030 1 250 000,00 

31.12.2030 31.12.2030 1250000,00 

Pokud v období, ve kterém se uplat ňuje Strukturovaná sazba, jakýkoli Den splatnosti úroku z jistiny Úv ě ru nebo jistiny 
úvě ru, uvedený v tomto Splátkovém plánu, není Pracovním dnem, rozumí se, že úhrada bude provedena bezprost ředně  
následující Pracovní den, pokud však takový den nespadá do dalšího kalendá řního měsíce - v takovém p řípadě  bude 
úhrada provedena v bezprost ředně  p ředcházející Pracovní den. 
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