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  REGISTR SMLUV                

Dodatek č. 1 ke smlouvě o úvěru  
č. 467/18/LCD ze dne 29. 5. 2018 
(dále jen „Dodatek“ a „Smlouva“) 

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

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

a 

Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice 

název 

66491 Ivančice, Kounická 1598/78 

sídlo 

49458892 

IČO 

(dále jen „Klient“) 
 

uzavírají tento Dodatek ke Smlouvě: 

I. 

1. Čl. I, odst. 1 Smlouvy, pojem Projektový účet se nahrazuje a nově zní takto: 

„Projektový účet“ znamená účet, přes který bude prováděno Čerpání ke konkrétnímu Projektu a na který bude 

směrována úhrada všech peněžních prostředků v rámci tohoto Projektu za účelem realizace nepravidelné 
splátky; 

2. Čl. II, odst. 5 Smlouvy se doplňuje následujícím způsobem: 

c) celková částka Čerpání za účelem jednotlivého Projektu nesmí přesáhnout částku nákladů Projektu 
uvedenou ve finančním harmonogramu Projektu. 

d) Čl. II, odst. 6, písm. l) Smlouvy se ruší. 

e) Čl. VI, odst. 4, písm. c) a f) Smlouvy se nahrazují a nově znějí takto: 

c) informovat Banku o uzavření každé smlouvy o poskytnutí Dotace, případně o každém oznámení o přidělení 
Dotace a předložit Bance kopii této smlouvy, resp. oznámení, a to do 5 pracovních dnů od uzavření takové 
smlouvy nebo od doručení takového oznámení; 

f) plnit řádně a včas všechny závazky, vzniklé Klientovi na základě smluv, resp. oznámení o poskytnutí 
(přidělení) Dotace; 

f) Čl. VI, odst. 4 Smlouvy se doplňuje následujícím způsobem: 

h) po celou dobu realizace Projektu (včetně vyúčtování) vést u Banky Projektový účet; 

g) Čl. VI, odst. 5, písm. a) a b) Smlouvy se ruší. 

h) Čl. VI, odst. 5, písm. k) se nahrazuje a nově zní takto: 

k) předkládat Bance na její výzvu veškeré další dokumenty (mimo jiné také výpisy z účtu Klienta, na který 
budou směrovány veškeré prostředky z Dotace), vždy nejpozději do 1 měsíce od obdržení výzvy. 

II. 

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu všech smluvních stran. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem 
jeho řádného zveřejnění 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 odstoupení od 
tohoto Dodatku. 

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

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

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

 
V(e) Praze dne 23.8.2018 

 
Česká spořitelna, a.s. 

 
Titul, jméno, příjmení Bc. Jana E. Venningová 
Funkce bankovní poradkyně 

 podpis 
 
Titul, jméno, příjmení Ing. Martin Pečený 
Funkce bankovní poradce 

 podpis 
 
 

V(e) Ivančicích dne 14.8.2018 

 
Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice 

 
Titul, jméno, příjmení Vít Aldorf 
Funkce jednatel, předseda Provozu Ivančicko 

 podpis 
 
Titul, jméno, příjmení Ing. Tomáš Hájek 
Funkce jednatel, předseda Provozu Rosicko 

 podpis 
 
 
Čas posledního podpisu:      :      hod. 
 
V(e) Praze dne 23.8.2018 

 
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) její podpis pomocí vzorového podpisu, který má Česká 
spořitelna, a.s. k dispozici. 
 
      

Titul, jméno, příjmení a funkce ověřujícího pracovníka České spořitelny, a.s. a jeho podpis 

 


