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SPOŘiTELNA

REGISTR SMLUV

Dodatek č. I ke smlouvě o úvěru
Č. 1326117/LCD ze dne 1. 12. 2017
(dále jen „Dodatek“ a „Smlouva“) ‘

Česká spořitelna, a.s., Praha 4, Olbrachtova 1929162, PSČ 140 00, IČO: 45244782

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. Zn. B 1171

(dále jen „Banka‘)

a

Město Bohumín

titul, jméno, příjmení I obchodní firma / název

Masarykova 158, 735 81 Bohumín

trvalý pobyt I místo podnikáni / sídlo

00297569

_________________

RČ (datum narození) I IČO

(dále jen „Klient‘)

uzavírají tento Dodatek ke Smlouvě:

1. Čl. I Smlouvy se doplňuje následujícim způsobem:

„Dotace“ dotace poskytované na realizaci Projektu, jednotlivě či společně, podle kontextu;

2. Čl. I, odst. 1 Smlouvy, pojem Projekt se nahrazuje a nově zní takto:

„Projekt projekt (investiční akce) Klienta spočívající ve:

a) Stavebních úpravách objektu č. p. 365, ul. Masarykova, pro potřeby Centra sociálních služeb Bohumín,

p.o., jejichž cílem je vybudování prostor samostatně uzavřeného oddělení denního stacionáře, vybudování

prostor sloužících pro provoz sociálně-terapeutických dílen, vybudování administrativních prostor

s potřebným zázemím pro pracovníky a rovněž venkovní úpravy jako nové zpevněné plochy a zahrada;

b) Stavbě okružní křižovatky v ul. Bezručova a ul. Revoluční, spočívající v přebudování stávající křižovatky

Bezručova x Revoluční x Máchova v Novém Bohumíně na křižovatku okružní; Okružní křižovatka je

navržena jako úrovňová křižovatka s určením přednosti v jízdě s vnějším průměrem 27 m a třemi vjezdy (z

ul. Bezručova od centra, z ul. Bezručova od Záblatí, z ulice Revoluční); součástí je i výstavba chodníku

podél křižovatky z ul. Bezručova na Revoluční jako náhrada za stávající chodník; realizace stavby Okružní

křižovatky je podmíněna přeložkami vodovodních řádů DN 200GG a DN 200 PE v majetku

Severomoravských vodovodů a kanalizaci Ostrava as. a přeložkami veřejného osvětleni v majetku města

Bohumín;

c) Stavbě chodníku podél silnice 111/4711, ul. Sokolská;

d) Stavbě chodníku podél silnice 111/4711 na Záblatí včetně kanalizace;

e) Stavbě chodníku ulice Drátovenská;

f) Stavbě chodníku ulice Ostravská, Čs. Armády;

3. Čl. II, odst. 4 Smlouvy se nahrazuje a nově zní takto:

4. Podmínky prvního Čerpání. Před prvním Čerpáním je Klient povinen splnit následující podmínky a/nebo

předložit Bance následující dokumenty, s obsahem a ve formě akceptovanými Bankou, případně zajistit,

aby je Banka měla k dispozici:

a) usnesení zastupitelstva Klienta obsahující schválení této Smlouvy v souladu s doložkou platnosti

právního jednání uvedenou v této Smlouvě.

4. ČI. II Smlouvy se doplňuje následujícím způsobem:

5. Podmínky prvního Čerpání za účelem financování každého jednotlivého Projektu. Před každým prvním

Čerpáním za účelem financování každého jednotlivého Projektu je Klient dále povinen splnit ve vztahu

‘
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k příslušnému Projektu následující podmínky a/nebo předložit Bance následující dokumenty, s obsahem a
ve formě akceptovanými Bankou, případně zajistit, aby je Banka měla k dispozici:

a) usnesení zastupitelstva Klienta obsahující schváleni jednotlivého Projektu;

b) doklady prokazující oprávnění provést příslušné stavební práce v souladu s platnými a účinnými
obecně závaznými právními předpisy upravujícími územní plánování a stavební řád (zejména
pravomocné stavební povolení či ohlášení stavby, případně jiná podání stavebníka stavebnímu
úřadu či jiná rozhodnutí, opatření nebo potvrzení stavebního úřadu);

c) doklady prokazující, že každý příslušný zhotovitel byl vybrán v souladu s platnými a účinnými
obecně závaznými právními předpisy upravujícími oblast veřejných zakázek;

d) veškeré příslušné smlouvy o dílo, řádně uzavřené mezi Klientem jako objednatelem a příslušnými
zhotoviteli, ze kterých bude vyplývat, že cena a termín dokončení díla jsou sjednány jako pevné;

e) doklad o tom, že příslušné smlouvy vztahující se ke každému jednotlivému Projektu byly řádně
zveřejněny v Registru smluv, pokud se na ně zákonná povinnbst vztahuje;

Ü doklady prokazující, že realizace dílčího Projektu je plně finančně zajištěna, tj. zejména doklady
prokazující schopnost Klienta hradit náklady Projektu převyšující Uvěrovou částku z vlastních
zdrojů; jsou-li součástí finančního zajištěni prostředky z Dotace, řádně uzavřený doklad
o poskytnutí Dotace.

5. Či. Vl Smlouvy se doplňuje následujícím způsobem:

3. Povinnosti Klienta ve vztahu k Dotaci. Klient se dále zavazuje ve vztahu k Dotaci splnit následující
povinnosti a/nebo předložit Bance následující dokumenty, případně zajistit, abyje Banka měla k dispozici:

a) plnit veškeré povinnosti vyplývající z podmínek Dotace a z případné smlouvy o poskytnutí Dotace
řádně a včas, přičemž porušeni těchto povinnosti je považováno za podstatné porušeni této
Smlouvy;

b) informovat Banku o veškerých změnách podmínek Dotace nebo smlouvy o poskytnutí Dotace,
které mají vliv na výši Dotace či její vyplacení, vždy nejpozději do 1 měsíce od jejich účinnosti;

c) předkládat Bance veškeré žádosti o výplatu Dotace a etapové zprávy, vždy nejpozději do 1 měsíce
od jejich odeslání;

d) předkládat Bance veškeré dokumenty o kontrolách provedených příslušnými kontrolními orgány,
vždy nejpozději do 1 měsíce od obdržení;

e) předložit Bance závěrečné vyhodnocení investiční akce financované z Dotace (bez příloh), a to
nejpozději do 1 měsíce od odeslání;

f) předložit Bance zprávu k závěrečnému vyhodnocení investiční akce financované z Dotace
vyhotovenou příslušným orgánem, a to nejpozději do 1 měsíce od obdrženi;

g) předložit Bance zprávu o kontrole plnění rozpočtové kázně vyhotovenou příslušným kontrolním
orgánem, a to nejpozději do 1 měsíce od obdržení;

h) předkládat Bance na její výzvu veškeré další dokumenty, vždy nejpozději do I měsíce od obdržení
výzvy.

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu všech smluvních stran.

2. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho řádného zveřejnění v Registru smluv.

3. Zajištění, které poskytl Klient v souvislosti se Smlouvou, se vztahuje na pohledávky Banky vyplývající ze Smlouvy
ve zněni tohoto Dodatku.

4. Ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem se nemění a jsou nadále platná a účinná.

5. Pojmy psané velkými písmeny nebo s velkým počátečním písmenem, v jednotném i množném čísle, mají pro
účely tohoto Dodatku význam uvedený ve Smlouvě, pokud není v tomto Dodatku stanoveno jinak.

213



6. Tento Dodatek je uzavřen v tolika vyhotoveních, tak aby každá ze smluvních stran obdržela alespoň 1
vyhotoveni.

V(e) Bohumíně dne 23.4.2018

Česká spořitelna, a.s.

Titul, jméno, příjmení Mgr. Martin Štefka
Funkce poradce pro veřejný a neziskový sektor

DodDis

Titul, jméno, příjmení Ing. Stanislava Horáčková
Funkce firemní bankéř junior .

odpis

V(e) Bohumíně dne 23.42018

Město Bohumín -

Titul, jméno, příjmení Ing. Petr Vícha
Funkce starosta ..

podpis

Čas posledního podpisu: 09:00 hod.

V(e) Bohumíně dne 23.4.2018

Potvrzuji, že s výjimkou případných podpisů ověřených notářem nebo jinou oprávněnou osobou každá z výše
uvedených osob podepsala tento dokument přede mnou a že jsem podle předloženého průkazu totožnosti ověřil(a) její
totožnost. Pokud některá z výše uvedených osob tento dokument přede mnou nepodepsala a její podpis nebyl ověřen
notářem nebo jinou oprávněnou osobou, potvrzuji, že jsem ověřil(a) ieií odis oomocí vzorového podpisu, který má
Česká spořitelna, a.s. k dispozici.

Mgr. Martin Štefka, poradce pro veřejný a neziskový sektor
Titul, jméno, příjmení a funkce ověřujícího pracovníka České spořitelny, a.s. a jeho podpis
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