


ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ 

název: Místní akční skupina Stolové hory

sídlo: Masarykovo náměstí 98, 54954, 549 54 Police nad Metují

IČO: 22741453
zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, sp. zn. L 8158

Spolek Místní akční skupina Stolové hory tímto prohlašuje, že nemá žádné závazky vůči třetím osobám.

Dále prohlašuje, že veškeré údaje jím uvedené v tomto prohlášení jsou úplné a pravdivé, a že si je vědom(a)
veškerých možných právních následků pro případ, že by se ukázalo, že kterýkoli z těchto údajů není úplný nebo
pravdivý.

V(e) Hradci Králové dne …

Místní akční skupina Stolové hory 

Titul, jméno, příjmení Mgr. Jiří Škop

Trvalý pobyt Soukenická 180, 549 54 Police nad Metují

Rodné číslo (datum narození) 760903/3234

Druh a číslo průkazu totožnosti OP č. …

Funkce Předseda

podpis

V(e) Hradci Králové dne …

Potvrzuji,  že každá z výše uvedených osob podepsala toto prohlášení přede mnou a že jsem podle uvedeného průkazu
totožnosti ověřil(a) její totožnost.

Ing. Pavel Stránský, Bankéř pro VNS
Titul, jméno, příjmení a funkce ověřujícího pracovníka České spořitelny, a.s. a jeho podpis



evidenční číslo (pro interní potřebu České spořitelny, a.s.): 0394070449

Dodatek č. 4 ke smlouvě o úvěru č. 11862/13/LCD ze dne 10. 10. 2013

(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: Místní akční skupina Stolové hory

sídlo: Masarykovo náměstí 98, 54954, 549 54 Police nad Metují

IČO: 22741453

zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, sp. zn. L 8158

(dále jen „Klient“)

uzavírají tento Dodatek ke Smlouvě o úvěru:

PREAMBULE

Na základě žádosti Klienta a se souhlasem Banky se Banka a Klient dohodli na změně splácení úvěru poskytnutého Bankou na
základě Smlouvy o úvěru za podmínek uvedených dále v Dodatku.

ČLÁNEK I
ZMĚNA SMLOUVY O ÚVĚRU

1. Klient se zavazuje hradit úvěr pravidelnými měsíčními splátkami splatnými vždy k poslednímu dni každého kalendářního
měsíce, a to následujícím způsobem:

- v květnu 2015 uhradí měsíční splátku ve výši Kč 300,000.00 (slovy: tři sta tisíc korun českých);

- od června 2015 (včetně) do února 2019 (včetně) uhradí každou měsíční splátku ve výši Kč 3,200.00 (slovy:  tři tisíce
dvě sta korun českých);

- poslední splátka ve výši nesplacené části úvěru je splatná dne 31.3.2019, který je novým Dnem konečné splatnosti.

Ke splácení úvěru je Klient povinen použít přednostně prostředky z Dotace.

2. V důsledku výše uvedených změn se odpovídajícím způsobem mění příslušná část Smlouvy o úvěru týkající se splácení
úvěru.

3. Tímto Dodatkem není dotčena povinnost Klienta platit úroky z úvěru, jakož i další poplatky vzniklé na základě Smlouvy o
úvěru  a/nebo v souvislosti  se Smlouvou o úvěru.  Veškeré platby uskutečněné Klientem na základě Smlouvy o úvěru  před
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účinností tohoto Dodatku se považují za platby uskutečněné řádně a v souladu se Smlouvou o úvěru a nejsou tímto Dodatkem
dotčeny.

ČLÁNEK II
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

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

2. Klient je povinen zaplatit cenu za změnu smluvních podmínek ve výši 1.000,00 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých). Tato
cena je splatná ke dni podpisu 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.

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

V(e) Hradci Králové dne ….

Česká spořitelna, a.s.

Titul, jméno, příjmení Ing. Pavel Stránský

Funkce Bankéř pro VNS

podpis

V(e) Hradci Králové dne …

Místní akční skupina Stolové hory 

Titul, jméno, příjmení Mgr. Jiří Škop

Trvalý pobyt Soukenická 180, 549 54 Police nad Metují

Rodné číslo (datum narození) 760903/3234

Druh a číslo průkazu totožnosti OP č. …

Funkce Předseda

podpis
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Čas posledního podpisu: ... hod.

V(e) Hradci Králové 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.

Ing. Pavel Stránský, Bankéř pro VNS

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