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£36 39 &% Dodatek č. 1
3 tv | O |

ŠŠŠ 5 53% ke Smlouve o zemedelském paehtu

5331:; ; “g g „; ze dne 30.9.2015

iš; %

„bl—“"co

š©>olečnost

Š „ . „ ,
„„o K NSKA LOUKA DABLICE,s.r.o.
 

IČ: 272 46 086

DIČ: (227246086 plátce DPH

se sídlem Petra Bezruče 887/41 . Praha 8 _ Kobylisy. PSČ 182 OO

zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze. oddíl C. vložka 107325

jednající prostřednictvím lng. Václava Viačka. jednatele společnosti

Bankovní spojení: 6002520250/6000

(dálejen ..Propachtovatel 1")

Městská část Praha - Úáblice

IČ: 002 31 266

se sídlem Květnová 553/52. Praha 8 - Dáblice. PSČ 182 00

zastoupená Ing. Milošem Růžičkou. starostou

Bankovní spojení: 501855998/6000

(dálejen ..Propachtovatel 2")

(dále společně jen ..Propachtovatelé")

a

Bc. Ondřej Bačina,

IČ: 701 03 755_

(dálejen ..Pachtýř")

 

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

Dodatek č. 1 ke Smlouvě 0 zemědělském pachtu (dále jen „Dodatek“)
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Propachtovatele a Pachtyř se dohodli na změně smlouvy takto:

Článek IV bod 4.1. se nahradí v plném rozsahu následovně:

Smluvní strany sjednaly roční pachtovne za užívání a požívání Předmětu zemědělského

pachtu ve výši 7.000.— Kč (slovy: sedmtisíckorunčeskych) za 1 Úeden) hektar půdy

ročně.

Smluvní strany sjednaly roční pachtovne za užívání a požívání Předmětu zemědělského

pachtu ve výši 7.500.- Kč (slovy: sedmtisícpčtsetkorunčeskych) za 1 (jeden) hektar

půdy pro období od 1.10.2018.

Clánek Ill. se nahradí v plném rozsahu následovně:

Pacht dle této smlouvy se sjednává na dobu určitou a to do 30.9.2019.

Propachtovatel 1 a Pachtyř se dohodli na zpčtvzetí výpovědi ze dne 15.9.2017. danou

Propachtovatelem 1.

Veškerá ustanovení Smlouvy o zemědělském pachtu zůstavají beze změny.

'llento dodatekje vypracován ve dvou stejnopisech. z nichž každý má platnost originálu.

Každé smluvní straně náleží jeden stejnopis.

Propachtovatel a Pachtyř shodně prohlašují. že si tento dodatek před jeho podpisem

přečetli. že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle.

určitě. vážně a srozumitelně. nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.

V Praze dne ...................... V Klíčanech dne ...................

Pachtyř: / 74//../» '—

 

KONSKA LOUKA DÁBLICE s.r.o. Bc. Ondřej Bačina

lng. Václav Viaček

jednatel společnosti

MČ Praha - Dáblice

Ing. Miloš Růžička

starosta
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