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evidenčnĺ čĺslo (pro inteÍnĺ potřebu České spořitelny, a.s.): 03172o5469

Dodatek č. 1 ke smlouvě o úvěru
č. 1o1 37 t17 tLcD ze dne 4.7 . 2017
(dále jen ,,Dodatek" a 'Smlouva o úvěru")

2

obchodní firma: česká spořitelńa, a.s.
sídlo: Praha 4, olbrachtova 1929162, psČ ĺło oo
ICO: 45244782
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn.B 1171
(dále jen 

''Banka")
a

Město Týnec nad Sázavou
Týnec nad Sázavou, K Náklĺ 404,PsČ,257 41
00232904

název:.
sídlo:
lČo:
(dále jen 

''Klient")

uzavírĄí tento Dodatek ke Smlouvě o úvěru:

člÁruex l
ZMĚNA SMLoUVY o ÚvĚRu

'l ' Čl' ll, oost' 1 Smlouvy o úvěru se nahrazuje a nově zní takto:

1. období čeroání. oprávnění čerpat. období, po které je Klient oprávněn čerpat Úvěrovou částku (období
čerpání)' začíná v den uzavřenĺ této Smlouvy o úvěru a trvá do dne 3'l . 12.2018 (včetně). Klient je
oprávněn čerpat Úvěrovou částku nebojejí část nejdříve v den splněnĺ odkládacích podmÍnek pro Čerpání
stanovených v této Smlouvě o úvěru. Banka je oprávněna ze závažných důvodů datum Čerpání změnit a
stanovit náhradní termín Čerpáni'

2. Čl' ll, oost. 3 Smlouvy o úvěru se nahrazuje a nově zní takto:

3. Podmínkv prvního ČeroánÍ' 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) usnesenĺ zastupitelstva Klienta obsahující schválení této Smlouvy o úvěru v souladu s doloŽkou

platnosti právního úkonu (ednání) uvedenou v této Smlouvě o úvěru.
Před prvnĺm Čerpáním za účelem financování Projektu 1 je Klient dále 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:
b) doklady prokazující oprávnění provést stavební práce Projektu 1 v souladu s platnými a účinnými

obecně závaznými právnĺmi předpisy upravujícími územní plánovánĺ a stavební řád (zejména
pravomocné stavebnĺ povolenĺ či ohlášení stavby, případnějiná podání stavebníka stavebnÍmu
úřadu či iiná rozhodnutí, opatření nebo potvrzenĺ stavebního úřadu);

c) doklady prokazující, že kaŽdý zhotovitel ve vztahu k realizaci PĘektu 'l byl vybrán v soulädu s
platnými a účinnými obecně závaznými právními předpisy upravujÍcími oblast veřejných zakázeki

d) veškeré smlouvy o dílo týkající se realizace Projektu 1, řádně uzavřené mezi Klientem jako
objednatelem a příslušnými zhotoviteli, ze kteých bude vyplývat, Že cena díla nepřevyšuje částku
28.000.000'00 Kč (slovy: dvacet osm milionů korun českých) a Že cena i termín dokončenĺ díla jsou
sjednány jako pevné;

e) řádně uzavřená smlouva o poskytnutí Dotace na Projekt 1,zekteré vyplývá, Že Dotace na Projekt 1

bude dosahovat minimální výše 'l8.500.000'00 Kč (slovy: osmnáct milionů pět set tisíc korun
českých);

f) doklady prokazující, že realizace PĘektu 1 je plně finančně zajištěna;

s) dokumenty potvrzujícĺ, Že Klient investoval do realizace Projektu 1 vlastní finančnĺ prostředky
v minimálnĺ výši odpovídající rozdílu mezi cenou dĺla Projektu 1 a součtu Dotace na Projekt 1 a
částí Uvěrové částky připadající na financování realizace Projektu 1.
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Před dalším Čerpáním za účelem financování Projektu 1 v období čerpání, počÍnaje 9' 4.2018 (včetně),
je Klient dále povinen splnit následující podmínky a/nebo předloŽit Bance následujĺcí dokumenty,
s obsahem a ve formě akceptovanými Bankou, případně zajistit, aby je Banka měla k dispozici:
h) veškeré smlouvy o dílo týkající se realizace Projektu 1' řádně uzavřené mezi Klientem jako

objednatelem a přÍslušnými zhotoviteli, ze kteých bude vyplývat, Že cena díla nepřevyšuje částku
52.000.000'00 Kč (slovy: padesát dva milionů korun českých) a Že cena i termín dokončenídĺla
jsou sjednány jako pevné.

Před prvním Čerpáním za účelem financování Projektu 2 je Klient dále povinen splnit následujĺcÍ podmĺnky
a/nebo předloŽit Bance následující dokumenty, s obsahem a ve formě akceptovanými Bankou, přĺpadně
zajistit' aby je Banka měla k dispozici:
i) doklady prokazující oprávnění provést stavební práce Projektu 2 v souladu s platnými a účinnými

obecně závaznými právními předpisy upravujícími územní plánovánĺ a stavební řád (zejména
pravomocné stavební povolení či ohlášení stavby, případnějiná podání stavebnÍka stavebnímu
úřadu či jiná rozhodnutí' opatřenĺ nebo.potvrzení stavebního úřadu);

j) doklady prokazující, Že kaŽdý zhotovitel ve vztahu k realizaci Projektu 2 byl vybrán v souladu s
platnými a účinnými obecně zävaznými právními předpisy upravujícími oblast veřejných zakázek;

k) veškeré smlouvy o dílo týkající se realizace Projektu 2' řádně uzavřené mezi Klientem jako
objednatelem a příslušnými zhotoviteli, ze kteých bude vyp|ývat, Že cena díla nepřevyšuje částku.
40.000.000'00 Kč (slovy: čtyřicet milionů korun českých) a Že cena i termín dokončení díla jsou
sjednány jako pevné;

l) řádně uzavřenä smlouva o poskytnutí Dotace na Projekt 2, ze které vyplývá, Že Dotace na Projekt 2
bude dosahovat minimálnÍ výše 26.000.000'00 Kč (slovy: dvacet šest milionů korun českých);

m) doklady prokazujĺcĺ, Že realizace Projektu 2 je plně finančně zajištěna;

n) dokumenty potvrzující, Že Klient investoval do realizace Projektu 2 vlastní finančnĺ prostředky
. v minimálnĺ uýši odpovídající rozdílu mezi cenou dÍla Projektu 2 a součtu Dotace na Projekt 2 a

částĺ Úvěrové částky připadající na financování realizace Projektu 2.

Před dalším Čerpáním za účelem financování Projektu 2 v období čerpánĺ, počínaje 9. 4.2018 (včetně),
je Klient dále povinen splnit následující podmínky a/nebo předloŽit Bance následujícĺ dokumenty,
s obsahem a ve formě akceptovanými Bankou, případně zajistit' aby je Banka měla k dispozici:
o) veškeré smlouvy o dílo týkajÍcÍ se realizace Projektu 2' řádně uzavřené mezi Klientem jako

objednatelem a příslušnými zhotoviteli' ze kteých bude vyplývat, Že cena díla nepřevyšuje částku
44.000.000'00 Kč (slovy: čtyřicet čtyři milionů korun českých)a Že cena i termín dokončenĺ díla
jsou sjednány jako pevné'

Před prvnÍm.CerpánÍm za Účelem financování Projektu 3 je Klient dále povinen splnit následujĺcí podmínky
a/nebo předloŽit Bance následující dokumenty, s obsahem a ve formě akceptovanými Bankou, případně
zajistit' aby je Banka měla k dispozici:
p) doklady prokazujĺcĺ oprávnění provést stavební práce Projektu 3 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 podánĺ stavebnĺka stavebnímu
úřadu či jiná rozhodnutĺ, opatření nebo potvrzenĺ stavebního úřadu);

q) doklady prokazující, Že kaŽdý zhotovitel ve vztahu k realizaci Projektu 3 byl vybrán v souladu s
platnými a účinnými obecně závaznými právními předpisy upravujícĺmi oblast veřejných zakázek;

r) veškeré smlouvy o dílo týkající se realizace Projektu 3, řádně uzavřené mezi Klientem jako
objednatelem a příslušnými zhotoviteli, ze kteých bude vyplývat, Že cena díla nepřevyšuje částku
21'300.000'00 Kč (slovy: dvacet jedna milionů tři sta tisíc korun českých) a Že cena i termín
dokončenĺ dĺla jsou sjednány jako pevné; '-

s) řádně uzavřená smlouva o poskytnutí Dotace na Projekt 3, ze které vyplývá, Že Dotace na PĘekt 3
bude dosahovat minimální výše 40 % celkových výdajů PĘektu 3 uvedených v rozhodnutÍ o
poskytnutí Dotace na Projekt 3;

t) doklady prokazujĺcĺ' že realizace Projektu 3 je plně finančně zajištěna;
u) dokumenty potvrzující, Že Klient investoval do realizace Projektu 3 vlastní finanční prostředky

v minimálnĺ výši odpovÍdající rozdílu mezi cenou díla Projektu 3 a součtu Dotace na Projekt 3 a
částí Úvěrové částky připadajícĺ na financování realizace Projektu 3.

Čl. v, odst. 1 Smlouvy o úvěru se nahrazuje a nově zní takto:

1. Způsob sp!ácení. Den konečné splatnosti. Klient se zavazuje splácet poskytnutý Úvěr pravidelnými
měsíčními splátkami ve výši 345'000'00 Kč (slovy: tři sta čtyřicet pět tisĺc korun českých) splatnými vŽdy
k20.dni kaŽdéhokalendářníhoměsíce.PrvnÍ splátkabudezaplacenadne20. 1.2019. Poslední splátka
ve výši nesplacené části poskytnutého Úvěru je splatná dne 20. 5'2025 (Den konečné splatnosti).

3.
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Kromě výše uvedených splátek je Klient povinen splatit Úvěr (i) splátkou ve výši 455'370,96 Kč (slovy: čtyři
sta padesát pět tisÍc třĺ sta. sedmde9-qt łorun českých a devadósát šest haléřů), a to nejpozději '
dne 30. 4' 2018 a (ii) splátkou ve výši 3.979.629,04 Kč (slovy: tři miliony devěĺ set seońoesáťdevět tisĺc
šest set dvacet devět korun českých a čtyři haléře), a to nejpozději dną31. 12'2018.

clÁnex lI
zÁvĚnečľÁ UsTANovENĺ

1' Tento Dodatek nabývá platńosti a Účinnosti okamŽikem podpisu všech smluvních stran.

2. DoloŽka platnosti právního Úkonu (ednání) podle $ 41 Żákona č.128t2o}o Sb', o obcích (obecnĺ zřízení),
v platném znění: K uzavření tohoto Dodatku má Klient souhlas udělený usnesením e. złłžonlzl/8 přijaiým na
zasedání zastupitelstva Klienta konaném dne 9.4.2018, kteým bylo rozhodnuto o uzavření tohoto Dodaiku.

3. Ustanovení Smlouvy o úvěru nedotčená tímto Dodatkem se nemění a jsou nadále platná a Účinná.
4. |9.imv psané velkými p'lsmeny nebo svelkým počátečním písmenem, v jednotném imnoŽném čísle, mají pro

účely tohoto Dodatku význam uvedený ve Smlouvě o úvěru, pokud není'v tomto Dodatku stanoveno jinak"
5' Tento Dodatek je uzavřen v tolika vyhotoveních, tak aby každá ze smluvních stran obdrŽela alespoň '|

vyhotovení'

V(e) Přĺbrami dne 12.4.2018

Ceská spořitelna, a.s.

Titul, jméno, příjmení
Funkce

Titul, jméno, příjmení
Funkce

lng. Petr Chotívka
bankéř pro veřejný a neziskouý sektor

lng. Zuzana Fialová
bankéřka pro veřejný a neziskový sektor

podpiĺ

v(e) TÝnci nad Sázavou

podpi-

dne 12.4- 8

Město Týnec nad Sázavou

Titul' jméno, přĺjmení
Trvalý pobyt
Rodné čÍslo (datum narození)
Druh a číslo průkazu totoŽnosti
Funkce

lng' Petr Chotĺvka, bankéř pro
Titul' jméno, , funkce

Mgr. Maŕin KadrnoŽka
Brodce 11,257 41 Týnec nad Sázavou
721024t1456
občanský prúkaz 1 1 51 1 5256
starosta

a neziskový sektor
pracovnĺka

podpis

V(e) -r-ýn"ęi.nę9.9"á:""ę.ypu dne 12. 4.2018

Potvrzuji, Že s-výjimkou případných podpisů ověřených nołářem nebo ji1ou oprávněnou osobou kaŽdázvýše uvedených
osob podepsala tento dodatek přede mnou a Že jsem podlefuvedenéhô Ärůkázu totoŽnosti ovciil1áfie;ĺ totôŽnost.
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