evidenční číslo (pro interní potřebu České spořitelny, a.s.): 0422121419

Dodatek č. 3 ke smlouvě o úvěru
č. 11210/15 ze dne 25. 9. 2015
(dále jen „Dodatek“ a „Smlouva o úvěru“)
1.

obchodní firma:
Česká spořitelna, a.s.
sídlo:
Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00
IČO:
45244782
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 1171
(dále jen „Banka“)
a

2.

název:
sídlo:
IČO:
(dále jen „Klient“)

Obec Říčany
Říčany, nám. Osvobození 340, PSČ 664 82
00282537

uzavírají tento Dodatek ke Smlouvě o úvěru:
ČLÁNEK I
ZMĚNA SMLOUVY O ÚVĚRU
1.

Čl. II, odst. 1. Smlouvy o úvěru se nahrazuje a nově zní takto:
1.

Období čerpání, oprávnění čerpat. Období, po které je Klient oprávněn čerpat Úvěrovou částku (Období
čerpání), začíná v den uzavření této Smlouvy o úvěru a trvá do dne 30. 6. 2017 (včetně). Klient je
oprávněn čerpat Úvěrovou částku nebo její část nejdříve v den splnění odkládacích podmínek pro Čerpání
stanovených v této Smlouvě o úvěru. Banka je oprávněna ze závažných důvodů datum Čerpání změnit a
stanovit náhradní termín Čerpání.

ČLÁNEK II
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1.

Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu všech smluvních stran.

2.

Doložka platnosti právního úkonu (jednání) podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
v platném znění: K uzavření tohoto Dodatku má Klient souhlas udělený usnesením č.
přijatým na
zasedání zastupitelstva Klienta konaném dne
, kterým bylo rozhodnuto o uzavření tohoto Dodatku.

3.

Ustanovení Smlouvy o úvěru nedotčená tímto Dodatkem se nemění a jsou nadále platná a účinná.

4.

Pojmy psané velkými písmeny nebo s velkým počátečním písmenem, v jednotném i množném čísle, mají pro
účely tohoto Dodatku význam uvedený ve Smlouvě o úvěru, pokud není v tomto Dodatku stanoveno jinak.
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5.

Tento Dodatek je uzavřen v tolika vyhotoveních, tak aby každá ze smluvních stran obdržela alespoň 1
vyhotovení.

V(e)

dne

Česká spořitelna, a.s.
Titul, jméno, příjmení
Funkce
podpis
Titul, jméno, příjmení
Funkce
podpis
V(e)

dne

Obec Říčany
Titul, jméno, příjmení
Trvalý pobyt
Rodné číslo (datum narození)
Druh a číslo průkazu totožnosti
Funkce
podpis
V(e)

dne

Potvrzuji, že s výjimkou případných podpisů ověřených notářem nebo jinou oprávněnou osobou každá z výše uvedených
osob podepsala tento dodatek přede mnou a že jsem podle uvedeného průkazu totožnosti ověřil(a) její totožnost.

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