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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o úvěru č. 218-018-12 ze dne 13. července 2012 
(dále jen "Dodatek" a "Smlouva") 

uzavřený mezi 

1. obchodní firma: Česká spořitelna, a.s. 
sídlo: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ: 140 00 
IČ: 45244782 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171 
jako věřitel (dále jen "Banka") 

a 

2. název subjektu: Město Černošice 
sídlo: Černošice, Riegrova 1209, 252 28 
IČ: 00241121 
jako dlužník (dále jen "Klient") 

Banka a Klient se dohodli na následujícím znění Dodatku ke Smlouvě : 

I. 

1. Článek ÚVODNI USTANOVENI (DEFINICE POJM0) Smlouvy se doplňuje o následující novou definici 
pojmu: 

"Zvláštní účet" znamená běžný účet Klienta č. 40184-388063349/0800 vedený u Banky v Kč. 

ll. 

Článek 111, odst. 1 Smlouvy se nahrazuje a nově zní takto: 

1. Způsob Čerpání. Klient je oprávněn čerpat Úvěrovou částku pouze v Období čerpání v souladu s účelem 
Úvěru převodem příslušné částky z Úvěrového účtu na účty třetích osob nebo na Běžný účet, popřípadě na 
Zvláštní účet, a následně, bez zbytečného odkladu, na účty třetích osob s doložením účelovosti Čerpání. 

Banka též umožní Klientovi Čerpání až do celkové výše Kč 6.405.000,- (slovy: šestmilionůčtyřistapěttisíc 
korun českých) rovněž převodem na běžný účet Klienta č. 388063349/0800, a to v případě, že Klient 
prokáže Bance způsobem pro ni přijatelným proinvestování této částky na realizaci Projektu 2 z vlastních 
finančních prostředků Klienta. 

Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností Banka a Klient sjednávají, že Banka nebude vůči Klientovi uplatňovat 
žádný poplatek ani žádnou sankci za nevyčerpáni Úvěrové částky v plné výši nebo za to, že Klient nebude 
vůbec čerpat Úvěrovou částku. 

111. 

1. Platnost a účinnost Dodatku nastává dnem podpisu smluvními stranami. 

2. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném 
znění : K uzavření Dodatku má Klient souhlas udělený usnesením č. Z/17/6/2012 přijatým na zasedání 
Zastupitelstva Klienta konaném dne 13.9.2012, kterým bylo rozhodnuto o uzavření Dodatku. 

3. Ustanovení Smlouvy nedotčená Dodatkem se nemění a jsou nadále platná a účinná. Všechny výrazy psané 
s velkým počátečním písmenem, které nejsou definovány v tomto Dodatku, mají význam, který je jim 
přiřazen ve Smlouvě. 
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4. Tento Dodatek je podepsán ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž Banka Klient obdrží po jednom (1) 
vyhotovení. 

Česká spořitelna, a.s. 

Podpis: Podpis: 
Jméno: Jméno: 
Funkce: a nezisková sektor Funkce: 
Datum: Datum: 19.9.2012 

Město Černošice 

Podpis: 
Jméno: 
Funkce: 
Datum: 
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