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Československá obchodní banka, a. s.  Město Týn nad Vltavou 
 

Československá obchodní banka, a. s.  
se sídlem:  Radlická 333/150, 150 57  Praha 5 

IČO: 00001350   

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B: XXXVI, vložka 46 

(dále jen "Banka") 

za Banku:        Ing. Roman Janoštík, firemní bankéř 

                        Ing. Barbora Novotná, firemní bankéř   

pobočka:  České Budějovice, Hroznová 1, PSČ 370 40                                    

a 

Město Týn nad Vltavou 

se sídlem:        Náměstí Míru 2, Týn nad Vltavou, PSČ 375 01 

IČO:                00245585 

(dále jen "Klient") 

        za Klienta:       Mgr. Milan Šnorek, starosta 

 

(Banka a Klient společně dále též "Smluvní strany") uzavírají následující 

 

Dodatek č. 4 

ke  Smlouvě o úvěru č. 0711/13/5635 

(dále jen "Dodatek") 

 

I. 
Smlouva o úvěru č. 0711/13/5635 uzavřená mezi Smluvními stranami dne 27.6.2013, 

k dnešnímu dni ve znění dodatků č. 1 až 3 (dále jen "Smlouva")  se po vzájemné dohodě Smluvních 

stran tímto Dodatkem z dnešního dne mění a doplňuje takto: 

 

 

Ruší se dosavadní znění  odst. 2) Článku II. Smlouvy (Úročení, splácení a poplatky) a nahrazuje se 

v celém rozsahu tímto zněním:  

2) Úrok vypočtený Bankou v souladu s výše uvedenými pravidly se Klient zavazuje platit vždy 

ve 25. den každého kalendářního měsíce a v den konečné splatnosti úvěru. 

Poskytnuté peněžní prostředky se Klient zavazuje vrátit: 

a) v pravidelných splátkách se splatností vždy k 25. dni každého kalendářního měsíce takto:   

26.1.2015 až  28.12.2015 splátky ve výši    =425.000,- Kč/měsíc 

    25.1.2016  až 25.5.2016 splátky ve výši      =400.000,- Kč/měsíc 

27.6.2016 až  25.4.2017 splátky ve výši    =1.000.000,- Kč/měsíc 

25.5.2017                        splátka ve výši  =13.548.786,50 Kč
 

27.12.2017                      splátka ve výši    =6.000.000,- Kč 

b) a dále   mimořádnou  splátkou       ve  výši =29.900.000,-Kč se splatností nejpozději 

do 25.11.2015. 

Každá Dotace bude v plné výši použita k provedení mimořádné splátky/splátek úvěru, a to 

do 10 dnů od obdržení příslušné Dotace. Takto provedenými splátkami bude zcela uhrazena 

resp. snížena nejprve (mimořádná) splátka sjednaná pod písm. b) a následně postupně (řádné) 

splátky sjednané pod písm. a) v tomto odstavci a Článku Smlouvy, a to v pořadí od poslední 

splátky úvěru. Při těchto mimořádných splátkách nebude Banka účtovat poplatek za předčasné 

splacení úvěru. 

Klient a Banka sjednávají, že úroky, splátky úvěru a veškeré další pohledávky Banky 

ze Smlouvy (včetně poplatků a odměn) Banka inkasuje z Účtu, popř. v souladu s ÚOP 

i z kteréhokoli účtu Klienta vedeného Bankou. V případě vzniku prodlení se splácením se Klient 

zavazuje uhradit Bance úrok z prodlení ve výši 20 % p.a. 
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II. 

1) Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění a zůstávají v plném rozsahu v platnosti. 

2) Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu Smluvními stranami. V případě 

neplatnosti či neúčinnosti jednotlivých ustanovení Dodatku nebudou dotčena jeho ostatní 

ustanovení.  

3) Dodatek ke Smlouvě je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž obdrží každá ze Smluvních 

stran po jednom. Oba stejnopisy Dodatku mají právní význam originálu. 

4) Smluvní strany shodně prohlašují, že po projednání Dodatku ke Smlouvě se shodly na jeho 

obsahu a Dodatek uzavírají na základě své pravé a svobodné vůle. 

 

 

V Týně nad Vltavou dne 7.12.2017 

 

Československá obchodní banka, a. s.    Město Týn nad Vltavou 

Ing. Roman Janoštík, firemní bankéř                                Mgr. Milan Šnorek, starosta 

Ing. Barbora Novotná, firemní bankéř 

 

 

 

…………………………………………..   …………………………………………… 

Banka Klient  
Ověření podpisu/totožnosti: 

 

 

Klient tímto prohlášením ve smyslu ustanovení § 41 zák. č. 128/2000 Sb. potvrzuje splnění podmínek 

požadovaných právními předpisy pro platnost tohoto Dodatku. 

 

 

Město Týn nad Vltavou 
Mgr. Milan Šnorek, starosta 

 

 

……………………………………………… 

                            Klient 
Ověření podpisu/totožnosti: 

 

 

 

 

 


