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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, oddíl B: XXXVI, vložka 46
(dále jen "Banka")
za Banku:
Helena Manová, firemní bankéř
Kateřina Krpálková, asistent týmu bankéřů
pobočka:
Hradec Králové, Břetislavova 1622, PSČ 500 02
a
Obec Velký Osek
se sídlem:
Revoluční ul. 36, Velký Osek, PSČ 281 51
IČO:
00235873
(dále jen "Klient")
za Klienta: Mgr. Pavel Drahovzal, starosta obce
(Banka a Klient společně dále též "Smluvní strany") uzavírají následující

Dodatek č. 3
ke Smlouvě o úvěru č. 0901/06/5218
(dále jen "Dodatek")
Smlouva o úvěru č. 0901/06/5218 uzavřená mezi Smluvními stranami dne 30.3.2006 ve znění
uzavřených dodatků (dále jen "Smlouva") se po vzájemné dohodě Smluvních stran tímto Dodatkem
z dnešního dne mění a doplňuje takto:

I.
Úvěrový limit sjednaný v Článku I. Smlouvy (Výše a účel úvěru) ve výši =2.500.000,-Kč se zvyšuje.
Počínaje dnem 26.11.2015 je výše Úvěrového limitu =3.000.000,-Kč.
Čerpání Úvěrového limitu v rozsahu převyšujícím jeho dosavadní výši (t.j. nad =2.500.000,-Kč až do
výše Úvěrového limitu zvýšeného Dodatkem) je od uvedeného data možné při splnění podmínek
čerpání stanovených ÚOP a Smlouvou a dále po:
- doložení originálu nebo notářsky ověřené kopie zápisu z ustavujícího zasedání obecního
zastupitelstva, konaného dne ...11.2015 (bude doplněno před podpisem Smlouvy), na kterém
bylo rozhodnuto o navýšení Úvěrového limitu.
II.
Ruší se dosavadní znění písmen c) a f) Článku VII. Smlouvy (Závazky) a nahrazuje se v celém
rozsahu tímto zněním:
c)

f)

bude předkládat Bance dokumenty a výkazy v tomto rozsahu a lhůtách:
konečný výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků a
dobrovolných svazků obcí (FIN 2-12 M) za uplynulé účetní období do 31.7.
následujícího roku, konečnou rozvahu Klienta (Úč OÚPO 3-02) včetně přílohy (Úč
OÚPO 5-02) za uplynulé účetní období do 31.7. následujícího roku,
schválený rozpočet na další rok (popřípadě rozpočtové provizorium) do 30 dnů
po jeho schválení zastupitelstvem Klienta, nejpozději do 31.3. následujícího roku,
povede minimálně jeden běžný účet u Banky a nasměruje na tento účet nebo na běžné účty
vedené u Banky 100 % svých příjmů za každý kalendářní rok,

III.
Dosavadní znění odst. 1) Článku VIII. Smlouvy (Oprávnění Banky) se doplňuje o písmena o) a p),
která zní takto:
o)

Podíl výše čistého provozního výsledku, kterým se rozumí rozdíl mezi výší opakujících se
příjmů (daňové příjmy – druh příjmu 1XXX, příjmy z vlastní činnosti – druh příjmu 211X,
odvody přebytků organizací s přímým vztahem – druh příjmu 212X, příjmy z pronájmu
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majetku – druh příjmu 213X, příjmy z úroků a realizace finančního majetku – druh příjmu
214X a neinvestičních přijatých dotací – druh příjmu 411X a 412X) a výší opakujících se
výdajů (běžné výdaje – druh výdaje 5XXX s výjimkou převodů vlastním rezervním fondům –
druh výdaje 5344, převodů vlastním rozpočtovým účtům – druh výdaje 5345, ostatním
převodům vlastním fondům – druh výdaje 5349 a ostatních neinvestičních výdajů – druh
výdaje 59XX) k výši dluhové služby (splátky krátkodobých vydaných dluhopisů a přijatých
krátkodobých zapůjčených prostředků, splátek dlouhodobých vydaných dluhopisů a
dlouhodobých zapůjčených prostředků), to vše dle Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu
územních samosprávných celků, regionálních rad a dobrovolných svazků obcí (ÚFIS-50M),
vyjádřený v procentech, poklesne pod hodnotu 110 %, přičemž rozhodným dnem je vždy
poslední den příslušného kalendářního roku.
p)
Podíl výše dluhové služby (splátky krátkodobých vydaných dluhopisů a přijatých
krátkodobých zapůjčených prostředků, splátek dlouhodobých vydaných dluhopisů a
dlouhodobých zapůjčených prostředků), k výši opakujících se příjmů (daňové příjmy – druh
příjmu 1XXX, příjmy z vlastní činnosti – druh příjmu 211X, odvody přebytků organizací s
přímým vztahem – druh příjmu 212X, příjmy z pronájmu majetku – druh příjmu 213X, příjmy
z úroků a realizace finančního majetku – druh příjmu 214X a neinvestičních přijatých dotací –
druh příjmu 411X a 412X), to vše dle Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu územních
samosprávných celků, regionálních rad a dobrovolných svazků obcí (ÚFIS-50M), vyjádřený v
procentech, překročí hodnotu 60 %, přičemž rozhodným dnem je vždy poslední den
příslušného kalendářního roku.
IV.
Smluvní strany se dohodly, že se ke dni podpisu Dodatku ruší dosavadní znění Přílohy č. 1 Smlouvy
bez náhrady.
V.
Klient se zavazuje uhradit Bance jednorázový poplatek za vyhodnocení žádosti a za zpracování
Dodatku ke Smlouvě ve výši =5.000,-Kč. Smluvní strany sjednávají splatnost tohoto poplatku do 5
pracovních dní ode dne podpisu Dodatku.
VI.
Součástí Smlouvy jsou Všeobecné obchodní podmínky ČSOB ze dne 1.2.2013 (dále jen "VOP").
Odchylná ustanovení Smlouvy mají přednost před zněním VOP. Klient prohlašuje a stvrzuje podpisem
Dodatku, že byl s VOP seznámen.
VII.
1)
Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění a zůstávají v plném rozsahu v platnosti.
2)
Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu Smluvními stranami. V případě
neplatnosti či neúčinnosti či zdánlivosti jednotlivých ustanovení Dodatku nebudou dotčena jeho
ostatní ustanovení. Smluvní strany se tímto zavazují, že učiní veškeré kroky nezbytné
k nahrazení takového neplatného, neúčinného nebo zdánlivého ustanovení jiným ustanovením,
které bude platné, účinné a vymahatelné a bude odpovídat účelu nahrazovaného ustanovení
tohoto Dodatku a celé Smlouvy.
3)
Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž obdrží každá ze Smluvních stran
po jednom. Oba stejnopisy Dodatku mají právní význam originálu.
4)
Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že po projednání Dodatku se shodly na jeho obsahu
ve všech bodech a Dodatek uzavírají na základě své pravé a svobodné vůle.
V Kolíně dne 25.11.2015
Československá obchodní banka, a. s.
Helena Manová, firemní bankéř
Kateřina Krpálková, asistent týmu bankéřů

…………………………………………….
Banka

Československá obchodní banka, a. s.

Obec Velký Osek
Mgr. Pavel Drahovzal, starosta obce

……………………………………………
Klient
Ověření podpisu/totožnosti:
Obec Velký Osek
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Zastupitelstvo rozhodlo o uzavření Dodatku (navýšení Úvěrového limitu) na svém zasedání
dne …11.2015 (bude doplněno před podpisem Dodatku).
Obec Velký Osek
Mgr. Pavel Drahovzal, starosta obce

……………………………………………
Klient
Ověření podpisu/totožnosti:
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