ČESKOMORAVSKÁ
z á r u č n í a r o z v o jo v á

BANKA, a .s .

Dodatek č. 2
Smlouvy
o municipálním úvěru OBEC 2
číslo 2019-2473 - Í\M

Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.
IČO 44848943,
se sídlem Jeruzalémská 964/4, 110 00 Praha 1,
zapsaná v obchodním rejstříku, který vede Městský soud v Praze, oddíl B, vložka číslo 1329,
kterou zastupují Aleš Trnka, ředitel pobočky Brno a Martina Chvátalové, zástupce ředitele pobočky Brno
(dále jen „Banka")
a

Dobrovolný svazek obcí Šlapanicko
IČO 04379322,
se sídlem Opuštěná 9/2, 602 00 Brno-město,
zapsaný v rejstříku svazků obcí, který vede Krajský úřad Jihomoravského kraje, pod číslem Rg 1/2015,
který zastupuje Mgr. Michal Klaška, předseda
(dále jen „Klient")
uzavírají níže psaného dne, měsíce a roku Dodatek č. 2 Smlouvy o municipálním úvěru OBEC 2 číslo 2019-2473 - MA
uzavřené dne 18. 07. 2019, věznění Dodatku č. 1 (dále jen „Smlouva o úvěru"):

Článek I
Změny Smlouvy o úvěru
Smluvní strany se dohodly, že Smlouva o úvěru se mění a doplňuje takto:
1.

V čl. IV se odst. (3) mění a nově zní takto:
„Jistina Úvěru je splatná takto:
1. splátka jistiny Kč ...................................................................................) dne 15.01.2021,
2. splátka jistiny Kč .......................................................................) dne 30. 06. 2021.
Konečná splatnost Úvěru dne 30. 06. 2021."

2.

V čl. V odst. (5) se věta první mění a nově zní takto:
„Klient je oprávněn požádat o vrácení přeplatku z Vypořádacího účtu na bankovní účet č. .............................., který vede
na jeho jméno Česká národní banka (dále jen "Účet pro vrácení přeplatku")."

Článek II
Závěrečná ustanovení
(1)

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podepsání poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru
smluv. Tvoří nedílnou součást Smlouvy o úvěru.

(2)

Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, přičemž jedno vyhotovení obdrží Banka a jedno vyhotovení obdrží
Klient.

(3)

Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno na jednání Rady svazku konaném dne 04. 01.2021. Klient prohlašuje, že byly
z jeho strany splněny podmínky § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), pro sjednání a podpis
tohoto Dodatku.
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(4)

Uveřejnění tohoto Dodatku a Smlouvy o úvěru včetně předešlých dodatků v registru smluv podle zákona č. 340/2015
Sb., o registru smluv, zabezpečí Klient. Klient se zavazuje o zveřejněni Banku bezodkladně informovat, a to tak, že ve
formuláři „Zveřejnění záznamu", odst. „Identifikace smluvní strany" uvede toto ID datové schránky Banky: w9hdkyj.
Smluvní strany dojednaly, že v registru smluv nebudou zveřejněny části Smlouvy o úvěru obsahující informace, které
v souladu se zákony upravujícími svobodný přístup k informacím nepodléhají zveřejnění: podpisy osob zastupujících
Banku.

Přílohy:
č. 1
Zápis z jednání Rady svazku ze dne 04. 01.2021 (přiloženo k vyhotovení, které obdrží Banka)
V Brně dne 11.01.2021

V Brně dne 11. 01.2021

Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.
Ing. Aleš Trnka
ředitel pobočky Brno

Dobrovolný svazek obcí Šlapanicko
Mgr. Michal Klaška
předseda

Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.
Martina Chvátalové
zástupce ředitele pobočky Brno
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