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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o úvěru č. 11964/12/LCD ze dne 18.2.2013 
(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: Riegrova 1209, 252 28 Černošice 
IČ: 00241121 
jako dlužník (dále jen "Klient") 

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

I. 

Článek 111, odst. 1 Smlouvy se nahrazuje a 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 s doložením účelovosti čerpání. 

V případě, že Klient prokáže Bance způsobem pro ni přijatelným úhradu nákladů Projektu ze 
svých vlastních zdrojů, umožní Banka Klientovi v rámci jejich refinancování čerpání příslušné částky 
odpovídající takto uhrazeným nákladům Projektu rovněž převodem na účet Klienta č. 388063349/0800, a to 
přednostně na refinancování nákladů Projektu vyplývajících z písemných smluv o dílo (dodavatelských 
smluv) týkajících se Projektu, a poté, po úhradě veškerých nákladů z takovýchto smluv o dílo, rovněž na 
refinancování nákladů Projektu vyplývajících pouze z objednávek Klienta (tj. takových, které nevznikly na 
základě písemné smlouvy). 

V případě nevyčerpáni Úvěrové částky v plné výši umožní Banka Klientovi na jeho žádost a na základě 
dodatku k této Úvěrové smlouvě odpovídající úpravu měsíčních splátek Úvěru se zachováním data 
konečné splatnosti Úvěru. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností Banka a Klient sjednávají, že Banka 
nebude vůči Klientovi uplatňovat žádný poplatek za uzavření takového dodatku. 

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. ' 

ll. 

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 tohoto Dodatku má Klient souhlas udělený usnesením č. Z/25/5/2013 přijatým na 
zasedání Zastupitelstva Klienta konaném dne 10.7.2013, kterým bylo rozhodnuto o uzavření tohoto 
Dodatku a o poskytnutí zajištění pohledávek Banky vyplývajících ze Smlouvy, ve znění tohoto Dodatku. 

4. 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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5. Tento Dodatek je podepsán ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž Banka a Klient obdrží po jednom (1) 
vyhotovení. 

Podpis: 
Jméno: 
Funkce: 
Datum: 

Město Černošice 

Podpis: 
Jméno: 
Funkce: 
Datum: 

Mgr. Filip Kořínek 
starosta 
9.9.2013 

Podpis: 
Jméno: 
Funkce: 
Datum: 
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manažer pro veřejný a neziskový sektor 
9.9.2013 




