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Československá obchodní banka, a. s.   Statutární město Přerov 

Československá obchodní banka, a. s. 
se sídlem:  Radlická 333/150, 150 57 Praha 5 
IČO: 00001350 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka BXXXVI46 

(„Banka“) 
za Banku: Lada Kučerová, firemní bankéř  
 Radek Fotr, firemní bankéř 
pobočka: FIB Olomouc - Jeremenkova, Jeremenkova 1211/40B, 779 00, Olomouc 

a 
Statutární město Přerov 

se sídlem: 75002 Přerov - Přerov I-Město, Bratrská 709/34 
IČO: 00301825 

(„Klient“) 
za Klienta: Ing. Petr Měřínský, primátor 
  

(Banka a Klient společně též „Smluvní strany“) uzavírají 
podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění („Občanský zákoník“),  

 následující 
 
 

Dodatek č. 1 
ke Smlouvě o úvěru č. 2021003936  

(dále jen „Dodatek“). 
 

Smlouva o úvěru č. 2021003936 uzavřená mezi Smluvními stranami dne 15.6.2021 („Smlouva“) 
se po vzájemné dohodě Smluvních stran tímto Dodatkem mění a doplňuje takto: 
 

I. 
1) Ruší se dosavadní znění odst. 1) Článku III. „Splácení“ Smlouvy a nahrazuje se v celém rozsahu 

tímto zněním:  
„1) Klient je povinen splácet Úvěr v období ode dne následujícího po skončení Období čerpání, 

což je 29.12.2023 do dne 31.12.2036 ("Období splácení") v pravidelných splátkách 
splatných vždy v poslední pracovní den každého kalendářního měsíce. Výše splátek v 
Období splácení Banka vypočte, resp. přepočte podle aktuální výše nesplaceného zůstatku 
jistiny Úvěru k datu 15.1.2024 vydělené počtem měsíců v Období splácení. První splátka 
v Období splácení je splatná dne 31.1.2024 a poslední splátka v Období splácení je 
splatná dne 31.12.2036, což je den konečné splatnosti Úvěru.“ 
 

II. 
1) Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění a zůstávají v plném rozsahu v platnosti. 
2) V případě neplatnosti, neúčinnosti či zdánlivosti jednotlivých ustanovení Dodatku nejsou dotčena 

jeho ostatní ustanovení. Smluvní strany jsou neodkladně povinny učinit veškeré kroky nezbytné 
k nahrazení takového neplatného, neúčinného nebo zdánlivého ustanovení jiným ustanovením, 
které je platné, účinné a vymahatelné a odpovídá účelu nahrazovaného ustanovení, Dodatku i celé 
Smlouvy.    

3) Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek řádně přečetly, že jeho obsahu v celém rozsahu 
porozuměly, že s jeho obsahem souhlasí a že jej uzavírají ze své pravé, vážné a svobodné vůle, 
nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož jej stvrzují svými podpisy. 

4) Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
jeho uveřejněním prostřednictvím registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 
registru smluv). 

5) Tento Dodatek je sepsán ve dvou stejnopisech, z nich každý má platnost originálu, přičemž každá 
ze Smluvních stran obdrží jedno vyhotovení. 
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Československá obchodní banka, a. s.   Statutární město Přerov 

6) Smluvní strany se dohodly, že Klient uveřejní dodatek č. 1 Smlouvy prostřednictvím registru 
smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), bez zbytečného odkladu 
po podpisu tohoto Dodatku oběma Smluvními stranami. 

 
V Přerově dne ……….2022 
 
Československá obchodní banka, a. s. Statutární město Přerov 
Lada Kučerová, firemní bankéř  Ing. Petr Měřínský, primátor 
Radek Fotr, firemní bankéř   
 
 
 
…………………………………………             ……………………….……………………………. 
 Banka Klient 

                        Ověření podpisu/totožnosti: 
 
 
 

Zastupitelstvo rozhodlo o uzavření Dodatku č. 1 na svém zasedání dne 5.září 2022 usnesením č………... 
Klient tímto prohlášením ve smyslu ustanovení § 41 zák. č. 128/2000Sb., o obcích  (obecní zřízení) ve 
znění změn a doplňků potvrzuje, že byly splněny podmínky požadované právními předpisy pro platné 
přijetí Dodatku č. 1 ke Smlouvě o úvěru č. 2021003936.  
 
Statutární město Přerov 
Ing. Petr Měřínský, primátor 
 
 
 
 
……………………….……………………………. 
                                     Klient 
Ověření podpisu/totožnosti: 
 


