PID: MUNAX00RGFOK
ČJ: MUNAC 61652/2021 SM

Níže uvedeného dne, měsíce, roku se dohodly
město Náchod, se sídlem v Náchodě, Masarykovo náměstí 40, PSČ 547 01
IČO: 00272868, DIČ: CZ00272868
zastoupené místostarostkou Ing. Pavlou Maršíkovou
dále jen propachtovatel na straně jedné
a
Lesy města Náchoda, spol. s r.o., se sídlem Náchod, Dobrošovská 1443, PSČ 547 01
IČO: 60109866, DIČ: CZ60109866
zastoupená jednatelem Bc. Lubošem Veverkou
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka
5359
dále jen pachtýř na straně druhé
na
dodatku č. 1
k pachtovní smlouvě č. SMF/3135/2018 uzavřené dne 10.5.2018.
Smluvní strany se dohodly na nové době platnosti pachtovní smlouvy č. SMF/3135/2018
takto:
Čl. II. odst. 3 se mění a nově zní takto:
Smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31.12.2025.
Čl. III. odst. 2 se mění a nově zní takto:
Účastníci smlouvy se dohodli, že pachtýř uhradí propachtovateli pachtovné v ročních
splátkách vždy nejpozději do 30.11. příslušného roku na číslo účtu a variabilní symbol
uvedený v záhlaví této smlouvy. Výše ročních splátek byly dohodnuty tak, jak je uvedeno
v tabulce:
Rok
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

Splátka
250.000,- Kč + DPH
250.000,- Kč + DPH
250.000,- Kč + DPH
1.250.000,- Kč + DPH
200.000,- Kč + DPH
200.000,- Kč + DPH
200.000,- Kč + DPH
150.000,-.Kč + DPH
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Ostatní ustanovení pachtovní smlouvy č. SMF/3135/2018 uzavřené dne 10.5.2018, se nemění
a zůstávají v platnosti.
Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti
dnem uveřejnění v registru smluv.
Tento dodatek č. 1 podléhá povinnému uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru
smluv, v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 1 zašle k uveřejnění
do registru smluv pronajímatel (město Náchod).
Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 uzavírají na základě jejich vážné vůle,
určitě, srozumitelně a v souladu s dobrými mravy a souhlas s jeho obsahem stvrzují svými
podpisy.
Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři obdrží propachtovatel a jeden
pachtýř.
Uzavření tohoto dodatku č. 1 bylo schváleno Radou města Náchoda dne 11.8.2021 usnesením
č. 150/3177/21, pod číslem 3117/2018.
V Náchodě dne 16.8.2021

V Náchodě dne 17.8.2021

Pronajímatel:

Nájemce:

Město Náchod

Lesy města Náchoda, spol. s.r.o.

......................................................
zast. místostarostkou
Ing. Pavlou Maršíkovou

........................................................
zast. jednatelem
Bc. Lubošem Veverkou
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