
'Ibodatek č. 3A ke smlouvě o zastavení pohledávek 

č. ZP/60/09/LCD ze dne 22. 4. 2009 
(dále jen „Dodatek" a „Smlouva")

MKOLP0023EA7

česká spořitelna, a.s., Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČO: 45244782 

zapsáno v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 1171 
(dáíe jen „Banka”)

a

Město Kolín

titul, jméno, příjmení / obchodní firma / název

Kolín - Kolín I, Karlovo náměstí 78, PSČ 280 12

tnralý pobyt / místo podnikání / sídlo

00235440
ŘČ (datum narození) / iČO 

(dále jen „Zástavce”)

uzavírají tento Dodatek ke Smlouvě:

I.

ČI. VI, odst. 2 Smlouvy se nahrazuje a nově zní takto:

2. Zástavce je povinen předkládat Bance návrhy dodatků této Smlouvy tak, aby po uzavření dodatků na základě 
jejích přijeti Bankou byly po dobu trvání Zajištěných pohledávek zastaveny ve prospěch Banky vždy veškeré 
jeho pohledávky:

za společností VODOS, S.R.O., IČ: 47538457, z pronájmu vodovodní infrastruktury Klienta této 
společnosti, v min. výši 40.000.000,00 Kč (slovy: čtyřicet milionů korun českých) ročně (dále jen „Rozsah 
zajištění”).

Banka je oprávněna jakýkoli návrh dodatku předložený Zástavcem částečně nebo zcela odmítnout. Povinnost 
Zástavce předkládat návrhy dodatků tak, aby uvedeného Rozsahu zajištění bylo dosaženo, tím není dotčena.

1.

(a)

1. Tento Dodatek nabývá platností okamžikem podpisu všech smluvních stran a účinnosti dnem uveřejněni 
v Registru smluv. Smluvní strany se dohodly vyloučit použití § 1978 odst. 2 občanského zákoníku, v platném 
znění, tedy že marné uplynutí dodatečné lhůty nemá za následek automatické odstoupeni od tohoto Dodatku.

Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecni zřízení), v platném zněni: 
K uzavření tohoto Dodatku má Klient souhlas udělený usnesením č. 1095/27/ZM/2018 přijatým na 27. zasedání 
zastupitelstva Klienta konaném dne 25.6.2018, kterým bylo rozhodnuto o uzavřeni tohoto Dodatku.

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

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.

2.

3.

4.
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Tento Dodatek je uzavřen v tolika vyhotoveních, tak aby každá ze smluvních stran obdržela alespoň 1
vyhotovení.

5.

V(e) Praze

Česká spořitelna, a.s.

Titul, jméno, příjmení
Funkce

Titul, jméno, příjmení
Funkce

V(e) Praze

Město Kolín

Mgr. Bc. Vít Rakušan
starosta

Titul, jméno, příjmení
Funkce

^2 ■■ lO hod.Čas posledního podpisu:
1.01

V(e) Praze

Potvrzuji, že s výjimkou případných podpisů ověřených notářem nebo jinou oprávně
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) její podpis pomocí vzorového podpisu, který má
Banka k dispozici.

vníka Banky a jeho podpis
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