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od prvního dne prodlení (včetně) až do dne bezprostředně předcházejícího dni splacení dlužné éstky
(včetně).

Úrokové období. Úroky včetně úroků z, prodleníjsou splatné vždy k poslednímu dni každého kalendářnihc
měsíce (dále jen ,,Urokové období"). Uroky včetně úrokŮ z prodlení,Banka vyúčtuje Klientovi v poslecr'
den Úrokového období za období od pos|edního dne předcházejícího Urokového období (včetně) nebo ocje

dne prvního Čerpání (včetně), pod|e toho, co nastane později, do dne předcházejícího poslednímu cn
běžného Úrokového období (včetně) nebo do dne předcházejícího dni splacení Úvěru (včetně), podle tohc
co nastane dříve. Není-li poslední den Urokového období Obchodním dnem, má se za to, že poslednirr
dnem běžného Úrokového období je bezprostředně následující Obchodní den a běžné Úrokové obdobi se
prodlouží do tohoto dne. Následující Úrokové období bude zkráceno tak, aby skončilo ve svŮj pŮvodně

stanovený poslední den.

období úrokové sazbv. Období úrokové sazby je periodické a jeho délka činí jeden (1) měsíc. První
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kterém se Čerpání uskuteční (včetně),

člÁNex tll
čenpÁní úvĚnu

Období čerpání. Klient je oprávněn čerpat Úvěr pouze v průběhu Období čerpání.

Způsob čerpání. Čerpání bude realizováno na základé žádosti Klienta převodem příslušné částky na Běžný
ucet tvzor teto ZaOosti tvoří přílohu č, 2 této Úvěrové smlouvy). ŽáOost o Čerpání včetně všech dokumentŮ
požadovaných Bankou v rámci podmínek Čerpání musí být doručeny Bance nejpozději druhý (2,) Obchodní
den před požadovaným dnem Čerpání. Klient je povinen na žŤost Banky v požadovaném rozsahu
a termínech umožnit Bance provádět kontrolu souladu realizace Cerpání s účelem Uvěru stanoveným
v článku l odst. 2, této Úvěrové smlouvy, a to umožněním kontroly účetnictví a jiných dokumentŮ finančního
charakteru Klienta v prostorách Klienta Bankou pověřenému pracovníkovi Banky.

Podmínkv čerpání. Před prvním Čerpáním je Klient povinen předložit Bance následující dokumenty:

- originál usnesení zastupitelstva Klienta podle článku lX, odst, 6, této Úvě.rové smlouvy, po obsahové a
formální stránce pro Banku přijatelného, obsahující schváleni znění této Uvěrové smlouvy, její uzavření
a schválení investičního záměru v souladu s účelem Uvěru dle článku l, odst, 2. této Uvěrové smlouvy,

- smlouvu/y o dílo, ve formě a obsahu pro Banku přljatelném, uzavřenou/é, mezi Klientem jako
objednatelem a zhotovitelem, popř, zhotoviteli, na jqimž:ljqichž základě je realizován Projekt, z nížlnichž
bude vyplývat pevně sjednaná cena díla vmaximální výši Kč 100.000.000,- (slovy: Jedno sto milionů
korun českých) včetně DPH a pevný termín dokončení Projektu;

- doklady, po obsahové a formální stránce pro Banku přijatelné, prokazující, že zhotovitel, popř.
zhotovitelé Projektu byl(i) vybrán(i) v souladu se Zákonem o veřejných zakázkách a se souvisejícími
právními předpisy;

- smlouvu o poskytnutí Dotace nebo rozhodnutí o poskytnutí Dotace a doklady o podmínkách poskytnutí
Dotace, po obsahové a formální stránce pro Banku přijatelné, na jejímž/jejichž základé bude Klientovi
poskytnuta Dotace;

Žádné sankce za nevvčerpanou Úvěrovou částku. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností se stanoví, že
v případě, kdy Klient nevyčerpá peněžní prostředky ve výši Uvěrové částky, není Klient povinen hradit
Bancejakékoliv poplatky či sankce ani úhradu ušlých sjednaných úroků, na něž by Bance vznikl nárok.
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KonečnÝ termín splatnosti. Banka a Klient sjednávají konečný termín splatnosti Úvěru dne 3'l .12.2014
1vcetne;. rento termín splatnosti může být na základě dodatku k této Úvěrové smlouvě prodloužen až do
Žl,lz.zols (včetně), a to v případě prodlevy s výplatou Dotace, Prodloužení splatnosti Úvěru v souladu
s tímto ustanovením nepodléhá žádné sankci.

Způsob splácení úvěru. Klient se zavazuje splácet Úvěr počínaje 1,1.2013 nepravidelnými splátkami
zposkytnuté Dotace, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však.do patnácti (15) Obchodních dnŮ od
připsání Dotace na Běžný účet, Klient se zavazuje splatit celý Uvěr nejpozději v konečném termínu
splatnosti dle ustanovení odst. 1. tohoto č|ánku lV Uvěrové smlouvy,

Účet ke splácení. Klient se zavazuje převádět prostředky ke splácení Úvěru a ostatních záuazkŮ Klienta v
souvislosti s touto Úvěrovou smlouvou na Běžný účet. Klient se zavazuje po celou dobu trvání této Úvěrové
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