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i;vc Pozemkový tend Člské republiky, Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1, zastoupený Ing. Jarmilou Pádovou
-t'vedoudiii' Ůžéínního pracoviště v Litoměřicích
IČ: 457 97 072
(dále jen "fond")
- na straně jedné -
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WF AGRAR s.r.o., Chvalín, 413 01 Rou''«>''<‘ naO T ahem, IČO 63 67 49 80
Zast. jednatelem
(dále jen "nájemce")
- na straně druhé -
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dodatek č. 2
k nájemní smlouvě č. 48N00/38

uzavírají tento

I.
Smluvní strany uzavřely dne 16.3. 2000 nájemní smlouvu č. 48N00/38 (dále jen "smlouva").
II.
Dne 19.9. 2001 nabyla vlastnické právo k nemovitostem p.č. 3204/158KN o výměře 14755m2 a k
P.Č.3204/1KN o výměře 8480ni2 v k.ú. Roudnice nad Labem třetí osoba i
základě smlouvy o bezúplatném převodu pozemků č. 1005990138.
Nedílnou součástí tohoto dodatku je GP č. 1713-184/2001, který řeší rozdělení původních
p.č. 3204/118KN o výměře 97106m2 a p.č. 3204/lKN o výměře 9233m2 v k.ú. Roudnice nad Labem. Po tomto
rozdělení parcel zůstávají i nadále předmětem nájenmí smlouvy p.č. 3204/118KN o výměře 78495m2 a
p.č. 3204/159KN o výměře 4609m2 v k.ú. Roudnice nad Labem.

S ohledem na skutečnosti uvedené v čl. II tohoto dodatku se od 19.9. 2001 nově stanovuje výše
nájemného na částícu 15 321,-kč.
obec
Roudnice n.L.
Roudnice n. L.
Celkem:

k.ú.
výměra
Podlusky
9,96 líha
Roudnice n. L. 26,8577ha
36,8188ha

kč/m2
4,38Kč
4,08Kč

přibl. hod. poz.
436 296,-Kč
1 095 794,-Kč
1 532 090,-Kč

nájem
4 363,-Kč
10 958,-Kč
15 321,-KČ

IV.
Tento dodatek je nedílnou součástí smlom^ a nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními
stranami.
V.
Tento dodatek je sepsán ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu.
VI.
Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlašují, že s jeho obsahem souhlasí, a že je she
projevem jejich vážné a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své podpis
V Litoměřicích dne 21.11., 2001
úzermi pracoviště L.iíorn.šňce
/Ox Velká Dominikánská č. 11 ř?i
412 01 Uíoméncs

ÚP PF ČR v Litoměřicích
Ing. Jarmila Pádová
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nájemce
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MZe ČR Za v Litoměřicích

Za správnost:
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