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Dodatek č. 1 
ke Smlouvě 0 Zemědělském pachtu č. 329/2019 ze dne 9. 8. 2019 

mezi těmito účastníky 
Ustreclni kontrolní a zkusehııi Lıst ZD Krásná Hora nad Vltavou a. S. D0„,Ce„o; 21412019 08:39 

Se sídlem Krásná Ho 2, 262 56 Ięisľyľ 1 F'fiI0hyI .., .,. , .d  „d d ˇdt tv Iı/'sv: Druh priloh. 

Zapsaná V OR vedeném Městským soudem V Praze, oddíl B, vložka 8020
I na Sľľö-Hěj<“=đHë(đà1CjCHpa0h1ýř) nı‹znøS7 14 ı8a38

8 

Česká republika - Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, 
organizační Složka státu se sídlem V Brně, Hroznová 63/2, 
jejímž jménem jedná Mgr. Krzysztof Czemý, ředitel Odboru majetkové Správy na základě pověření 
IČ 00020338, DIČ CZ00020338 
na Straně druhé (dále jen propachtovatel) 
uzavírají . 

I. 

1. S ohledem na Skutečnost, že mezi smluvními stranami došlo k vzájemné výměně pozemků, 
přičemž některé Z těchto Směňovaných pozemků byly předmětem pachtu dle Smlouvy 
O Zemědělském pachtu č. 329/2019 ze dne 9. 8. 2019 (dále jen ,,Smlouva“), upravuje se tímto 
dodatkem rozsah propachtovaných pozemků a úměmě i výše pachtovného. 

2. Na základě shora uvedeného Se Smlouva mění takto: 

a) Článek I. Smlouvy se nahrazuje v tomto Znění: 

Propachtovatel má příslušnost hospodařit k pozemkům ve vlastnictví státu v katastrálním území 
Nar Sov, na zkušební stanicí V soká u Příbramě, `edná se O následu`ı'cı' Ozem .ˇ 

Parcelní číslo Katastrální území Výměra v m2 Druh pozemku 

31 0/4 Narysov 2 762 trvalý travní porost 

31 1/3 Narysov 1 0 5 5 1 7 orná půda 

324/2 Narysov 32513 orná půda 

324/3 Narysov 9 75 orná půda 

CELKEM 141768 

b) Článek IV. Smlouvy se nahrazuje v tomto Znění: 

Za propachtování pozemků uvedených v čl. I. je pachtýř povinen hradit propachtovatelí pachtovné 
ve výší 35.442,- Kč ročně. 
Pachtovné je splatné vždy k 30. Září běžného roku na účet č. 19-87425641/0710. 
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II. 

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna. 
2. Dodatek je zpracován ve 2 vyhotoveních, Z nichž propachtovatel i pachtýř obdrží každý po 

jednom pare. 
3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění V registru smluv. 
4. Smluvní Strany prohlašují, že žádná část dodatku neobsahuje obchodní tajemství nebo jiné 

důvěmé infonnace a jsou Srozuměny Se skutečností, že propachtovatel dodatek zveřejní 
v registru smluv. 

5. Smluvní Strany tento dodatek přečetly, S jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho, že obsahuje 
jejich svobodnou a vážnou vůli a že nebyl Sjednán vtísni ani za nápadně nevýhodných 
podmínek, připojuji Své podpisy. 

ˇ 6.11.2 1 VB“ dne O 9 

n\ 

Propachtovatel: 

(datum, podpis a otisk razítka): (datum a podpis): 
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