
 

 
1/2 

                 REGISTR SMLUV 

Dodatek č. 1 ke smlouv ě o úvěru  
č. 1118/17/LCD ze dne 13. 12. 2017 
(dále jen „Dodatek “ a „Smlouva “) 

Česká spo řitelna, a.s., Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PS Č 140 00, IČO: 45244782  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 1171 
(dále jen „Banka ”) 

a 

Ústecký kraj  
titul, jméno, příjmení / obchodní firma / název 

40002 Ústí nad Labem, Velká hradební 3118/48 
trvalý pobyt / místo podnikání / sídlo 

70892156 
RČ (datum narození) / IČO 

(dále jen „Klient “) 

uzavírají tento Dodatek ke Smlouvě: 

I. 

1. Čl. II, odst. 4, písm. c), d), e), f), g) a h) Smlouvy se ruší. 
 

2. Čl. VI, odst. 1 Smlouvy se doplňuje následujícím způsobem: 

o) Klient má k dispozici, pokud jsou v rámci Investice prováděny stavební práce, doklady prokazující oprávnění 
provést příslušné stavební práce v souladu s platnými a účinnými obecně závaznými právními předpisy 
upravujícími územní plánování a stavební řád (zejména pravomocné stavební povolení či ohlášení stavby, 
případně jiná podání stavebníka stavebnímu úřadu či jiná rozhodnutí, opatření nebo potvrzení stavebního 
úřadu); 

p) Klient má k dispozici kopii projektové dokumentace či obdobného dokumentu obsahující popis příslušné 
Investice a způsobů jejího financování; 

q) Klient má k dispozici časový harmonogram a rozpočet na realizaci příslušné Investice; 

r) Klient má k dispozici doklady prokazující, že každý příslušný zhotovitel a prodávající byl vybrán v souladu s 
platnými a účinnými obecně závaznými právními předpisy upravujícími oblast veřejných zakázek; 

s) existuje usnesení zastupitelstva či rady (dle charakteru příslušné Investice) Klienta obsahující schválení 
příslušné Investice a způsobu jejího financování; 

t) veškeré příslušné smlouvy o dílo a kupní smlouvy vztahující se k příslušné Investici, s pevně sjednanou 
cenou a termínem dokončení díla, resp. dodání věci jsou řádně (v souladu s požadavky Zákona o registru 
smluv) uveřejněny v Registru smluv. 

2. Čl. VI, odst. 2, písm. f) Smlouvy se doplňuje následujícím způsobem: 

vi) přehled investičních akcí financovaných touto Smlouvou; 

vii) doklady, které souvisí s příslušnou Investicí a jejich existenci Klient deklaruje v čl. VI, odst. 1, písm. o) až t) 
této Smlouvy; 

II. 

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu všech smluvních stran. 

2. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v Registru smluv. 

3. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s uveřejněním Dodatku v Registru smluv. Smluvní strany prohlašují, že 
ustanovení Dodatku, která nebyla žádnou smluvní stranou označena jako obchodní tajemství, nejsou obchodním 
tajemstvím žádné ze smluvních stran.  

4. Ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem se nemění a jsou nadále platná a účinná. 
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5. Pojmy psané velkými písmeny nebo s velkým počátečním písmenem, v jednotném i množném čísle, mají pro 
účely tohoto Dodatku význam uvedený ve Smlouvě, pokud není v tomto Dodatku stanoveno jinak. 

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

7. Doložka platnosti právního úkonu dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů:  

Klient potvrzuje, že o uzavření tohoto Dodatku bylo rozhodnuto zastupitelstvem Ústeckého kraje, a to usnesením 
č. ......... přijatým na zasedání zastupitelstva konaném dne       

 

 

 
 
V(e)       dne       
 
Česká spo řitelna, a.s.  
 
Titul, jméno, příjmení       
Funkce       
 podpis 

 
Titul, jméno, příjmení       
Funkce       
 podpis 

 
 
V(e)       dne       
 
Ústecký kraj  
 
Titul, jméno, příjmení       
Funkce       
 podpis 

 
 
Čas posledního podpisu:      :      hod. 

 
V(e)       dne       
 
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, který má 
Česká spořitelna, a.s. k dispozici. 
 
      
Titul, jméno, příjmení a funkce ověřujícího pracovníka České spořitelny, a.s. a jeho podpis 

 


