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Dohoda o ukončení platnosti smlouvy o úpravě vzíjemných
vztahů mezi ručitelem a bankou č. RD/960/15/LCD

ze dne 29.10. 2015
(dále jen ,,Dohoda")

Česká spořitelna, a.s., Praha 4, olbrachtova 1929162, psČ t+o oo, lČo: 45244782
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 1171
(dále jen ,,Banka")

a

statutární město přerov

l llllll lllll lllll lllll lllll llllllllll lill llll

nazev

Bratrská 709134, Přerov l-Město, 7501,1 Přerov
sídlo

00301 825
ičó
dále jen ,,Ručitel")

uzaviraji tuto Dohodu o ukončení platnosti smlouvy:

Vzhledem k tomu, že;

A, Banka a společnost Přerovská rozvojová, s,r.o., sídlo: Přerov - Přerov l-Město, Blahoslavova 79/3, PSČ 750
OZ, lČO: 27831 337, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C 43090
(dále jen,,Klient");dne 29. 10.2015 uzavřelismlouvu o úvěru č.960/1S/LCD (dále jen,,Smlouva o úvěru");

B. Na základě ústní dohody Banky a Klienta, úvěr podle Smlouvy o úvěru nebude čerpán;
C. Banka a Klient uzavřeli dne dohodu o ukončení platnosti Smlouvy o úvěru, a tím zanikla platnost této

Smlouvy o úvěru;
D. Banka a Ručitel se dohodli na následujícím:

l.

1 , Banka a Ručitel uzavřeli dne 29.1 0,201 5 smlouvu úpravě vzájemných vztahů mezi ručitelem a bankou
č. RD/960/1s/LCD (dále jen ,,Smlouva").

2. Banka a Ručitelse dohodli, že okamžikem účinnostitéto Dohody zaniká platnost Smlouvy,

ll.

1. Tato dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu všech smluvních stran,

2. Banka souhlasís tím, aby celý obsah této Dohody byl zveřejněn na Portálu veřejné správy České republiky.

3. Uzavření této Dohody bylo schváleno dne na zasedání zastupitelstva města Přerova usnesením
č.
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4. Tato Dohoda je uzavřena v tolika vyhotoveních, tak aby každá ze smluvních stran obdržela alespoň 1 vyhotovení.

V(e) dne

Česká spořitelna, a.s.

Titul, jméno, příjmení
Funkce

Titul, jméno, příjmení
Funkce

podpis

-pódóiš----- -
dneV(e)

statutární město přerov

Titul, jméno, příjmení
Funkce

Čas posledního podpisu:

podpis

hod.

V(e)

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, ktený má Česká
spořitelna, a,s. k dispozici.
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