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SMLOUVA o zvýhodněném úvěru
číslo 2006-3118 - UW

Dodatek č. 1
Smlouvy

o zvýhodněném úvěru
číslo 2006-3118 - UW

Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.

IČO 44848943,
se sídlem Jeruzalémská 964/4, 110 00 Praha 1,
zapsaná v obchodním rejstříku, který vede Městský soud v Praze, oddíl B, vložka číslo 1329,
kterou zastupují Ing. Jiří Keler, ředitel pobočky Ostrava a Ing. Ivana Holušová, obchodní pracovník pobočky Ostrava
(dále jen rozvojová banka“)

a

Statutární město Přerov

IČ 00301825
se sídlem Bratrská 34/709, 750 11 Přerov, 
které zastupuje Mgr. Vladimír Puchalský, primátor 
(dále jen „klient“)

uzavírají níže psaného dne, měsíce a roku Dodatek č. 1 Smlouvy o zvýhodněném úvěru číslo 2006-3118 - UW uzavřené 
dne 23. 8. 2006 (dále jen „Smlouva o úvěru“)

Článek I

Změny Smlouvy o úvěru

Smluvní strany se dohodly, že Smlouva o úvěru se mění a doplňuje takto: 

1. V čl. IV se odst. (2) mění a nově zní takto:

„Jistina úvěru je splatná takto: 

1. splátka jistiny ve výši Kč 92 950,- (slovy: devadesátdvatisícdevětsetpadesát korun českých), splatná dne 30. 6. 
2008

dále pravidelnými čtvrtletními splátkami jistiny každá ve výši Kč 92 950,- (slovy: devadesátdvatisícdevětsetpadesát 
korun českých) vždy k poslednímu dni kalendářního čtvrtletí v období od 30. 9. 2008 do 30. 9. 2016.

poslední splátka jistiny ve výši Kč 1 858 700,- (slovy: jedenmilionosmsetpadesátosmtisícsedmset korun českých)
splatná dne 15. 12. 2016. 

Konečná splatnost úvěru dne 15. 12. 2016.“

Článek II

Závěrečná ustanovení

(1) Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podepsání poslední smluvní stranou a tvoří nedílnou součást 
Smlouvy o úvěru.

(2) Tento Dodatek je vyhotoven ve třech vyhotoveních, přičemž dvě vyhotovení obdrží rozvojová banka a jedno 
vyhotovení obdrží klient.

(3) Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno na zasedání zastupitelstva konaném dne ……………………. .Klient 
prohlašuje, že byly z jeho strany splněny podmínky § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
pro sjednání a podpis tohoto Dodatku.

(4) Rozvojová banka i klient jsou právnickými osobami povinnými uveřejňovat smlouvy prostřednictvím registru smluv dle
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
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Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek zašle spolu se Smlouvou o úvěru k uveřejnění prostřednictvím registru 
smluv v zákonem stanovené lhůtě rozvojová banka.

Přílohy:
č. 1 Zápis z jednání zastupitelstva  ze dne …………………….. (přiloženo k vyhotovení, které obdrží rozvojová banka)

V Ostravě dne V Přerově dne 

_______________________________________

Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.
Ing. Jiří Keler

ředitel pobočky Ostrava

_______________________________________

Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.
Ing. Ivana Holušová

obchodní pracovník pobočky Ostrava

______________________________________

Statutární město Přerov
Mgr. Vladimír Puchalský

primátor


