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Smlouva o úvěru č. 960/15/LCD
Česká spořitelna, a.s., Praha 4, olbrachtova 1929162, psČ t+o oo, tČo: 45244782
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 1171
(dále jen ,,Banka")

a

Přerovská rozvojová, s. r.o.
ťitui,-imeňólpiij'méň i-l-óoinódňí

fl;má-/ň,á.Ái------ -

Přerov - Přerov l-Město, Blahoslavova 79/3, PSČ 75002
278 31 337
Řč (dáiúm ňáióróniii

ičó

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C 43090
(oále jáň ,,xiieňt"i

uzavírfí

tuto smlouvu o úvěru (dále jen ,,Smlouva"):

čt-Áruex t
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1,

Vymezení poimŮ. Pojmy psané s velkým počátečním písmenem mají v této Smlouvě význam uvedený ve VOP,

op a dále

v tomto ustanovení:

,,Běžný účet" znamená Běžný účet ve smyslu OP, kteným je:

a)

účet č. ....,..,,.,.,.,.,..,,...,,,.,.10800 v Kč;

,,Ceník" znamená Ceník ve smyslu OP, kteným je Bankou vydaný,,Ceník pro korporátní klientelu";
,,Dotace" dotace poskytnutá Klientovi k íinancování lnvestice ze strany Ministerstva pro místní rozvoj ČR v rámci
Podprogramu Cestování dostupné všem,

,,lnvestice" znamená;

a)

výstavba l realizace Projektu;

,,OP" znamená Bankou vydané ,,Obchodní podmínky České spořitelny, a,s. pro poskytování úvěrů, bankovních
záruk a akreditivŮ - Korporátní klientela" ve znění účinném od 1 , 6, 2015, které jsou veřejně dostupné
v obchodních místech anebo na internetových stránkách Banky;

,,Projekt" znamená ,,Parkovací dům pro kola, Přerov";

,,Smlouvy o poskytování inzertní plochy" takové smlouvy uzavřené mezi Klientem Qako poskytovatelem
reklamní plochy) a objednateli inzerce, které budou uzavřené na dobu nejméně do r.2020, kde příjem Klienta za
umožnění inzerce bude stanoven ve výši minimálně 600,000,00 Kě (slovy: šest set tisíc korun českých) ročně a
které budou umožňovat i postoupení (zastavení) pohledávek z takových smluv;
,,Společníci" jsou následující společníci Klienta:

a)

Statutárníměsto Přerov, lČo:0o3 01825, sídlo Bratrská 7O9l34, Přerov l-Město,75011 Přerov;

,,VOP" znamenají VOP ve smyslu OP, ktenými jsou ,,Všeobecné obchodní podmínky České spořitelny, a.s.

Firemní a korporátní klientela",

-

2,

Úvěr. Banka se zavazuje poskytnout Klientovi na jeho žádostÚvér aždo výše Limitu a Klient se zavazule
poskytnutý Úvěr Bance vrátit a zaplatit jí úroky z Úvěru, Ceny a další částky podle této Smlouvy, OP, VOP a
Ceníku. Uvěr poskytovaný na základé této Smlouvy je Termínovaný úvěr.

3.
4,

Limit. Limit se sjednává ve výši 8.000.000,00 Kč (slovy: osm milionů korun českých).

Měna. Úvěr můžebýt čerpán v těchto měnách: Kč.

,ll6

5.

Účet. Xtient se zavazuje použítÚvěr výlučně pro účel;

a)

financování a refinancování nákladů Klienta na lnvestici.

člÁHex tl
čenpÁní úvĚnu

,
2,
1

Období čerpání. Období čerpání trvá do dne 31. 12,2015 (včetně).
Podmínky čerpání. Banka umožníKlientovi čerpání po splnění podmínek čerpání podle čl. 3.9 OP a dále po
splnění následujících podmínek:

a)

spolu s Žádostí o čerpání byly Bance předloženynásledující dokumenty:

i)

smlouvy (smlouvy o dí|o nebo kupní smlouvy, s pevně sjednanou cenou a termínem dokončení
díla, resp. dodání věci) a daňové doklady (faktury) čijiné dokumenty osvědčující použití
požadovanýchpeněžních prostředků v souladu s účelem Úvěru; a

ii)

řádně vyplněné příkazy k úhradě z Běžného účtu se splatností v den čerpání, obsahující údaje
o výši platby a jejím příjemci, bankovním spojení, popřípadě o dalších skutečnostech v souladu s
listinami předloženýmiBance podle písm. i); nebo

iii)

v případě refinancování, dokumenty prokazující uhrazení částky čerpání Klientem z vlastních
prostředků v souladu s listinami předloženýmiBance podle písm. i);

b)

čerpání bude poskytnuto za úče|em úhrady zálohové platby, pouze pokud Banka předem takovou
zálohovou platbu odsouhlasí;

c)
d)

čerpání nebude poskytnuto za účelem úhrady DPH;

e)
f)

Smlouvy o poskytování inzertní plochy;

rozhodnutí o poskytnutí Dotace nebo uzavřená smlouva o poskytnutí Dotace, včetně případných termínŮ
obdrženíDotace;

pokud jsou z Úvěru financovány stavební práce:

i)

Bance byly předloženydokumenty prokazujicí oprávnění provést stavební práce podle účelu Úvěru

v souladu s právními předpisy upravujícími územní plánování a stavební řád (zejména stavební
povolení či ohlášení stavby, případně jiná podání stavebníka stavebnímu úřadu či jiná rozhodnuti,

opatření nebo potvrzeni stavebního úřadu). Pokud k provedení stavebních prací není zezákona
vyžadovánsouhlas či rozhodnutí stavebního úřadu, Klient doložisvým prohlášením, žesplnil
všechny povinnosti stanovené právními předpisy pro provedení stavebních praci;

ii)
s)

Bance byly předloženyčasový harmonogram a rozpočet na realizaci stavebních prací v rámci
Projektu;

Bance bylo předloženousnesení zastupitelstva Společníka obsahující

o

schválení smlouvy o úpravě vzájemných vztahů mezi společnikem Qako ručitelem) a

.

schválení návratné finanční výpomoci Klientovi ve výši 2,000.000,00 Kč (slovy: dva

Bankou,

miliony korun českých);

h)

Bance bylo předloženousnesení zastupitelstva Společníka obsahující souhlas s podmínkami této
Smlouvy;

i)

Bance byly předloženydokumenty k prokázání vzniku Zajištěni, resp. k prokázání realizace právních
jednání směřujících ke vzniku Zajištění:

(i)

smlouva o úpravě vzájemných vztahů mezi ručitelem a Bankou (která bude obsahovat doložku
platnosti takového právního úkonu - jednání podle § 41 zákona č. 12812000 Sb., o obcích -obecni
zřízení, ve znění pozdějších předpisů);

(ii)

smlouva o zastavení pohledávek ze Smluv o poskytování inzertní plochy a dokumenty prokazující
oznámení vzniku zástavního práva všem poddlužníkům;

člÁruex lll
únoxy z úvĚRu

1.

Úroková sazba. Úroková sazba se sjednává jako Proměnná úroková sazba; její výše bude stanovována jako výše
Referenční úrokové sazby se zvýšením o marži0,99 % ročně. Referenční úrokovou sazbou je 3 - měsíční

PRlBoR.

2,

období úrokové sazbv. Délka Období úrokové sazby činí 3 měsíce. Období úrokové sazby končí v poslední den

3.

Úrokové období. Délka Úrokového období činí 3 měsíce, Úrokové období končí v poslední den každého
kalendářního čtvrtletí.

každéhokalendářního čtvrtletí.
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4.

Záporná úroková platba. Pokud výše Referenční úrokové sazby klesne pod nula procent ročně a současně budou
splněny všechny následující podmínky:

a)

mezi Klientem a Bankou bude existovat derivátová transakce, uzavřená za účelem zajištění Klienta proti
úrokovému riziku z Úvěru (dále jen ,,Derivátová transakce"); a

b)

Klientovi vznikne na základě Derivátové transakce povinnost zaplatit Bance spolu s Pevnou částkou (ak je
tento pojem specifikovaný v dokumentaci k Derivátové transakci) také absolutní hodnotu Pohyblivé částky
(ak je tento pojem specifikovaný v dokumentaci k Derivátové transakci), protožejejí hodnota bude
záporná vlivem záporné Pohyblivé sazby (ak je tento pojem speciíikovaný v dokumentaci k Derivátové
transakci), (dále jen ,,Záporná derivátová platba") a Klient Zápornou derivátovou platbu Bance uhradí;

pak Banka vypočte absolutní hodnotu úroků z dlužnéjistiny Úvěru za použiíízáporné výše Referenční úrokové
sazby (dále jen ,,Záporná úroková platba") a zaplati Klientovi takovou část Záporné úrokové platby, která
nebude vyšší, nežpříslušná Záporná derivátová platba placená Klientem Bance, Záporná úroková platba bude
splatná na Béžnýúčet, ke dni splatnosti příslušné Záporné derivátové platby. Povinnost Klienta uhradit Bance
úroky z Uvěru, které budou vypočteny za použitímaržedohodnuté ve Smlouvě, v souladu s aplikací ízv. zero
floor clause podle ustanovení článku 5.1 VOP, tím zůstává nedotčena.

člÁrurx lv
cENY

1,

Cenv. Klient se zavazuje platit Bance Ceny podle Ceníku, OP a VOP a následujicí Ceny:

a)
b)
c)
2.

Cenu za přijetí, posouzení a vyhodnocení žádostio Úvěr nebyla sjednána;
Cenu za Předčasnou splátku nebyla sjednána;
Závazkovou odměnu za rezervaci Limitu

-

taková odměna nebyla sjednána;

Další uiednání o Cenách, Banka a Klient dále sjednávají tyto odchylky od ustanovení Ceníku:

a)
čt-Áruex

Cena za správu a vedení Úvěru se sjednává ve výši 3O0,0O Kč (slovy: tři sta korun českých) a je splatná v
poslední den každéhokalendářního měsíce;

v

SPLÁCENÍ ÚVĚnU

1.

Splácení Úvěru, Den konečné splajnosti. Klient je povinen splácet poskytnutý Úvěr pravidelnými čtvrtletními
splátkami ve výši 1/20 vyčerpané Uvěrové částky splatnými vždyk poslednímu dni každéhokalendářního čtvrtletí.
První splátka bude zaplacena dne 31. 3. 2016. Poslední splátka ve výši nesplacené části poskytnutého Úvěru je
splatná dne 31. 12, 2020 (Den konečné splatnosti ve smyslu OP).

2.

Splátka z Dotace, Klient je povinen uskutečnit mimořádnou splátku z peněžních prostředků obdržených v rámci
Dotace, a to nejpozději do 31. 12,2015 ve výši 5.000.000,00 Kč (slovy: pět milionŮ korun českých). Taková
splátka bude splatná v poslední den Období úrokové sazby, probíhajícího ke dni obdrženípeněžních prostředků v
rámci Dotace (pokud je Úvěr úročený Proměnnou úrokovou sazbou) anebo do 5 pracovních dnů od obdržení
peněžních prostředků v rámci Dotace (pokud je Úvěr úročený jinou úrokovou sazbou).

3.

Předčasná splátka, Klient je oprávněn provést Předčasnou splátku jen s předchozím souhlasem Banky.

čt-Áruex vl

PRoHLÁŠENí xllenrn

1.

Prohlášení. Klient tímto potvrzuje, žečiní Prohlášení podle čl. 9 OP,

člÁHex

vtt

PoVlNNosTl KLlENTA

1.

Další povinnosti Klienta. Klient se zavazuje po celou dobu trvání závazků Banky a Klienta vzniklých na základě
této Smlouvy anebo v souvislosti s ní plnit povinnosti podle OP, VOP a následující povinnosti:

a)

předkládat Bance účetní výkazy (rozvaha a výkaz zisků a ztrát) Klienta v plném rozsahu s údaji podle
stavu ke konci kalendářního čtvňletí, a to do 60 dnŮ po ukončení každéhokalendářního čtvrtletí;

b)

předkládat Bance roční účetní závěrku Klienta za příslušné období ověřenou auditorem (pokud je takové
ověření vyžadovánozákonem) nebo přiznání k dani z příjmu Klienta za příslušné období, a to do 31 . 7.
následujícího kalendářního roku;

c)

předkládat Bance schválený roční rozpočet Společníka, a to do 1 měsíce od jeho schválení; v případě, že
má být hospodařeno podle pravidel rozpočtového provizoria, předložittaková pravidla, a to do 15. ledna
příslušného rozpočtového roku, a dále rozpočtový výhled, a to do 1 měsíce od jeho sestavení. Klient je
oprávněn předkládat tyto dokumenty v elektronické podobě, přičemžna výzvu Banky je povinen předložit
je v písemné podobě, a to do 10 pracovních dnů od obdrženítakové výzvy;

d)

předkládat Bance finanční výkaz Společníka pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných
celků a dobrovo|ných svazků obcí (Fin 2-12M) nejpozději vždydo 60 dnů po skončení každého

kalendářního pololetí, za ktery se má takový výkaz podle právních předpisů předkládat, a dále rozvahu
Společníka nejpozději vždydo 60 dnů po skončení každéhokalendářního pololetí. Klient je oprávněn
předkládat tyto dokumenty v elektronické podobě, přičemžna výzvu Banky je povinen předložitje v
písemné podobě, a to do 10 pracovních dnů od obdrženítakové výzvy;
e)

zdržetse, pokud mu k tomu Banka neudělí předchozí písemný souhlas, jakékoli dispozice vedoucí
k pozbytí vlastnictví či práva neomezeně užívatjakoukoli část svého majetku či příjmů, pokud by hodnota
dotčených majetkových hodnot mohla ve svém souhrnu přesáhnout 15 % výše jeho aktiv, s výjimkou
dispozic v rámci běžného obchodního styku a dispozic s protiplněním o minimálně stejné hodnotě; výše
aktiv Klienta se stanoví podle aktuálního stavu, resp, podle posledních Bance známých informací
a dokumentů, které Klient Bance předložil;
směřovat v prŮběhu každéhokalendářního čtvrtletí veškeré své příjmy (i ze Smlouvy / Smluv o
poskytování inzertní plochy) a odchozi platby na účty vedené pro Klienta Bankou. Souhrnná částka příjmů
Klienta bude určena na základě účetních výkazů Klienta za příslušné kalendářni čtvrtletí, předložených
podle této Smlouvy;

s)

bez předchozího písemného souhlasu Banky nepřijmout úvěr, půjčku nebo financování formou
leasingového pronájmu (leasingu) a dále neposkytnout ručení za dluhy třetích stran a nepřevzít nebo
nepřistoupit k takovým dluhům;

h)

nejpozději do 15 pracovních dnů ode dne podpisu této Smlouvy předložíBance písemný dokument usnesení zastupitelstva Společníka, žebez předchozího písemného souhlasu Banky nedojde ke změně
vlastnické struktury Klienta (tedy Společník bude mít 100 % podíl na Kientovi),,
plnit řádně a včas podmínky Dotace a zajistit, aby prostředky Dotace směřovaly na Běžný účet a použít
obdrženoučástky ke splacení Úvěru (vžSplátka z Dotace);

nejpozději do 30 dnů informovat Banku o ukončení jakékoli Smlouvy o poskytování inzertní plochy a dále
zajistit neprodleně, nebo ve lhůtě určené Bankou uzavření další nové Smlouvy o poskytování inzertni
plochy, tak žeKlient bude mít zajištěn příjem z inzerce minimálně ve výši 600.000,00 Kč (slovy: šest set
tisíc korun českých).

cLANEK Vlll
zAJlŠTĚNí

1.

Zajištění, Jako Zajištění se sjednává;

a)
b)

ručení Společníka s podmínkami ručení Bankou akceptovanými;
zástavní právo v prvním pořadí ke všem pohledávkám ze Smluv o poskytování inzertní plochy v minimální
výši 600.000,00 Kč (slovy: šest set tisíc korun českých).

člÁruex tx

PORUŠENÍZÁVAZKŮ A JlNÉ ZÁVlŽNÉ SKUTEČNOSTI, SANKCE

1.

Porušení závazků a Jiné závažnéskutečnosti. Za Porušení závazků a za Jinou závažnouskutečnost se považuje
kterákoli ze skutečností uvedených v čl. 11 OP, nesplnění některé z povinností Klienta uvedených v čl. Vll této
Smlouvy a:

a)
b)
c)
2.
3.

porušení kterékoliv podmínky Dotace anebo nevyplacení Dotace v plné výši Klientovi;

zvýšení ceny za zhotovení kteréhokoliv díla v rámci lnvestice o více než10
před čerpáním Úvěru, případně k nedodrženítermínu dokončení díla;

% oproti

ceně doloženéBance

zvýšení kupní ceny za kteroukoliv věc pořízenou Klientem v rámci lnvestice o více než10 % oproti ceně
doloženéBance před čerpáním Úvěru, případně k nedodrženítermínu dodání věci;

Úrok z prodlení. Úrok z prodlení se sjednává ve výši Základni sazby se zvýšením o 3 % ročně.

Smluvní pokuta. Smluvní pokuta se sjednává ve výši 10.000,00 Kč (slovy: deset tisíc korun českých).

člÁruex x
zÁvĚnečruÁ usTANovENí

1,
2,

VOP, OP a Ceník, Na tuto Smlouvu se uplatni VOP, OP a Ceník

3.

Počet vyhotovení. Tato Smlouva je uzavřena v tolika vyhotoveních, aby každáze smluvních stran obdržela
alespoň 1 vyhotovení.

4.

Změna této Smlouw. Tuto Smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými dodatky, nestanoví-li tato Smlouva,
VOP nebo OP jinak.

5.

Banka souhlasí s tím, aby celý obsah této Smlouvy byl zveřejněn na Poňálu veřejné správy České republiky.

a jsou její

součástí.

Účinnost této Smlouvv. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikempodpisu všech smluvních stran,
resp. poslední z nich.
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6.

Korespondenční adresa. Písemnosti budou zasílány takto: Bance na adresu: Česká spořitelna, a.s., Veřejný
1518/1 3a,b PSČ: 140 00 a ostatním smluvním stranám na příslušnou adresu
uvedenou v záhlaví této Smlouvy; v případě změny adresy u kterékoli ze smluvních stran budou písemnosti
zasílány na adresu, která bude příslušnou smluvní stranou v dostatečném předstihu písemně oznámena ostatním
smluvním stranám. Pokud Klient vědomě zmaří doručení zásilky, platí, žezásilka mu řádně došla.

sertor- regiony, Budějovická

5/6

Podpisy smlouvy o úvěru
č.960/1s/LcD

V(e)

dne

Česká spořitelna, a.s.
Titul, jméno, příjmení

Funkce

óódpi;
Titul, jméno, příjmení

Funkce

podpis
Klient podpisem této Smlouvy potvrzuje, žebyl řádně seznámen s obsahem OP, VOP a Ceníku a s tím, žejsou součástí
této Smlouvy a všechna jejich ustanoveníjsou důležitápro uplatnění práv a povinnosti Klienta a Banky podle této
Smlouvy, Klient tímto potvrzuje, žerozumí podmínkám OP, VOP a Ceníku, souhlasí s jejich platností a účinností pro tuto
Smlouvu, přijímá je jako podmínky této Smlouvy a žežádnéz jejich ustanovení není pro něj ustanovením překvapivým.
V(e)

Přerovská rozvojová,

dne
s.

r.o.

Titul, jméno, příjmení

Funkce

podpis

Čas posledního podpisu:

:

hod.

V(e)
Potvrzuji, žes výjimkou případných podpisů ověřených notářem nebo jinou oprávněnou osobou každáz výše uvedených
osob podepsala tento dokument přede mnou a žejsem podle předloženéhoprůkazu totožnostiověřil(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, žejsem ověřil(a) její podpis pomocí vzorového podpisu, ktený má Česká
spořitelna, a.s. k dispozici.

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