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DODATEK č. 4
k PACHTOVNÍ SMLOUVĚ č. 25N17/28

1
°Smluvní strany:

... ^

-
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gčeská republika - Státní pozemkový úřad
°sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 -Žižkov 

IČO: 01312774 
DIČ: CZ01312774
za který právně jedná Mgr. Roman Hanzík, vedoucí Pobočky Mladá Boleslav 
adresa: Bělská 151, 293 01 Mladá Boleslav
na základě oprávnění vyplývajícího z platného Podpisového řádu Státního pozemkového 
úřadu účinného ke dni právního jednání 
bankovní spojení: Česká národní banka 
číslo účtu: 140011-3723001/0710

(dále jen „propachtovatel")

- na straně jedné -

ZAS Podchotucí, a.s.
sídlo: č. p. 409, Křinec, PSČ 289 33 
IČO: 61672343 
DIČ: CZ61672343
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3142 
osoba oprávněná jednat za právnickou osobu Ing. Martin Wiehl, předseda představenstva a 
Ing. Zdeněk Formáček, místopředseda představenstva

(dále jen „pachtýř")

- na straně druhé -

uzavírají tento dodatek č. 4 k pachtovní smlouvě č. 25N17/28 ze dne 26.04.2017, ve znění 
dodatku č. 3 ze dne 13.06.2018 (dále jen „smlouva"), kterým se mění předmět pachtu a 
výše ročního pachtovného.

1. Na základě bodu 2 dodatku č. 3 smlouvy je pachtýř povinen platit propachtovateli roční 
pachtovné ve výši 8 852 Kč (slovy: osm tisíc osm set padesát dvě koruny české).

2. Smluvní strany se dohodly na rozšíření předmětu pachtu o níže uvedené nemovité věci,
a to od 31.10.2018.

obec kat. území druh
evidence

parcela č. výměra druh pozemku

Dymokury Dymokury KN 373/2 část 1 181 m2 
(celkem 1 375 m^) orná půda

Dymokury Dymokury KN 479/5 část 7 m2 
(celkem 119 m2) vodní plocha

Smluvní strany se dohodly na tom, že pachtovné specifikované v bodě 1. tohoto dodatku 
bude zvýše uvedených důvodů zvýšeno na částku 9 173 Kč (slovy: devět tisíc jedno sto 
sedmdesát tři koruny české).



K 01.10.2019 je pachtýř povinen zaplatit částku 9 146 Kč (slovy: devět tisíc jedno sto čtyřicet 
šest korun českých).

3. Ostatní ustanovení smlouvy nejsou tímto dodatkem č. 4 dotčena.

4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
dnem 31.10.2018.

5. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. 
Jeden stejnopis přebírá pachtýř a jeden je určen pro propachtovatele.

6. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlašují, že s jeho obsahem souhlasí a že je 
shodným projevem jejích vážné a svobodné vůle, a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Mladé Boleslavi dne 31.10.2018

STÁTl
Krajský p' . 
a hlavni měsíc 
Bělská -151
293 01 Mladá Boleslav

Mgr. Roman Hanzík / 
vedoucí Pobočky U\aů^^o\és\aM

propachtovatel
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^PODCHOTUCÍ a.a 

i. p. 409, 289 33 Kfinec 
tel.: 601 084 778
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Ing. Martin Wiehl 
předseda představenstva 
ZAS Podchotucí, a.s.

pachtýř

Za správnost: lt?g. Milady Frýdová 

podpis

Ing. Zdeněk Forrpáček 
místopředseda představenstva 
ZAS Podchotucí a s.

pachtýř


