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SPOŘITELNA MKOLP0023EMJ

DODATEK č. 2 KE SMLOUVĚ O ÚVĚRU č. 60/09/LCD ZE DNE 14.4.2009
(dále jen „Dodatek" a „Smlouva")

uzavřené mezi

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

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171 
jako věřitel (dále jen „Banka")

1. obchodní firma: 
sídlo:
IČ:

a

2. název: 
sídlo:

Město Kolín
Kolín - Kolín I, Karlovo náměstí 78, PSČ: 280 12 
00235440IČ:

jako dlužník (dále jen „Klient")

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

I.

Článek II, odst 1. Smlouvy se nahrazuje a nově zní takto:

Úroková sazba. Úvěr je úročen Proměnnou sazbou. Výše úrokové sazby je stanovena jako součet 

Referenční sazby v Den stanovení a marže 3,00 % per annum, s následujícími možnosti snížení této 
marže uvedeným způsobem po splnění níže specifikovaných odkládacích podmínek:
- KROK č. 1 - snížení marže o 0,5% na 2,5% per annum od prvního dne měsíce následujícího po 

zajištění úrokového rizika Klientem v návaznosti na uzavření tohoto Dodatku; a poté
- KROK č. 2 - snížení marže o 0,25% na 2,25% per annum od 1.1.2015 v případě, že koeficient krytí 

dluhové služby Úvěru dle interní metodiky a výpočtu Banky bude činit více než 1 a Klient bude 
současně dodržovat níže uvedená pravidla rozpočtového plánováni a nebude v prodlení s plněním 
jakéhokoli ze závazků podle čl. V. Smlouvy; a poté

- KROK č. 3 • snížení marže o 0,25% na 2,00% per annum od 1.1.2020 v případě, že koeficient kryti 
dluhové služby Úvěru dle interní metodiky a výpočtu Banky bude činit více než 1,2 a Klient bude 
současně dodržovat níže uvedená pravidla rozpočtového plánováni a nebude v prodleni s plněním 
jakéhokoli ze závazků podle čl. V. Smlouvy.

Pravidla rozpočtového plánování:
A) Rozpočtový výhled bude mít následující minimální požadované členění a bude sestaven alespoň na 

aktuální rozpočtový rok a 3 následující roky. Tento rozpočtový výhled bude minimálně jednou ročně 
aktualizován a bude předkládán na schválení radě a zastupitelstvu Města Kolína společně s 
vyjádřením Banky. Klient zajisti, aby byly bance předloženy všechny jl požadované podklady za 
účelem zpracování vyjádření minimálně 20 (dvacet) pracovních dni před dnem, kdy členové rady a 
zastupitelstva obdrží podklady o bodech následující schůze rady či zastupitelstva Města Kolína.

1.

Členění:
Daňové příjmy 
Nedaňové příjmy
Běžné přijaté dotace průběžné (pnjaté v témže roce jako je uhrazen související výdaj) 
Běžné přijaté dotace zpětné

(pfíjaté v roce/letech následujících po roce, kdy byl proveden související výdaj) 
Běžné výdaje před úroky 
Úrokové náklady 
PROVOZNÍ PŘEBYTEK
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (po jednotlivých položkách)
Kapitálové dotace průběžné (po jednotlivých projektech)
Kapitáiové dotace zpětné (po jednotlivých projektech)
Kapitálové výdaje (po Jednotlivých projektech)
SCHODEK/PŘEBYTEK ROZPOČTU 
Čerpání dlouhodobých úvěrů 
Splátky jistin dlouhodobých úvěrů

í



čerpáni krátkodobých úvěrů
Splátkyjistin krátkodobých úvěrů
Nákup/prodej cenných papírů v rámci operací řízení likvidity
ZMĚNA STAVU PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ NA BANKOVNÍCH ÚČTECH,

B) Roční rozpočet je v souladu s naposledy schváleným rozpočtovým výhledem.

Závěrečná ustanoveni

Platnost Dodatku nastává dnem podpisu smluvními stranami a účinnost Dodatku nastává dne 1.2.2012.

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. 154/2012 přijatým na IX.
zasedání zastupitelstva Klienta konaném dne 30. 1. 2012, kterým bylo rozhodnuto o uzavření tohoto
Dodatku.

1.

4. Ustanov jsou nadále platná a účinná.

5. Tento D h, z nichž Banka a Klient obdrží po jednom (1)

vyhotove

Česká spořit
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čas posledního podpisu:


