
k.: N (io/zz

Dodatek ke Smlouvě o zemědělském pachtu

uzavřené mezi Městem Pelhřimov jako propachtovatelem a Městskou správou lesů Pelhřimov
s.r.o. jako pachtýřem dne 10.1.2000

(dále jen smlouva)

Město Pelhřimov, Masarykovo náměstí č. l, 393 01 Pelhřimov
IČO:00248801, DIČ:CZ00248801

zastoupené starostou Ladislavem Medem a místostarostou Zdeňkem J arošem

(dále jen Propachtovatel)
a

Městská správa lesů Pelhřimov s.r.o., K Silu 1980, 393 01 Pelhřimov
IČO:25156705, DIČ2CZ25156705
Firma je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích,
oddíl C, vložka 6579

zastoupená jednatelem lng. Martinem Kodešem

(dále jen Pachtýř)

uzavírají tento dodatek Smlouvy o zemědělském pachtu:

Čl. I: Článek IV. smlouvy zní:

IV.

Pachtovné

1. Roční pachtovné za rok 2021 a za předmět pachtu daný čl. I te&#39;to smlouvy je ve výši 17 150,-
Kč/ha u lesních pozemků a 150,- Kč/ha u ostatních pozemků a pro rok 2021 tedy celkově činí
35 022 360,- Kč (podrobný výpočet je uveden v příloze tohoto dodatku smlouvy.)

Čl. II. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nedotčena.

Čl. III. Smluvní strany stvrzují, Že plnění z této smlouvy je plněním ve vztahu k veřejnoprávní
korporací a veřejným prostředkům, a tudíž že skutečnosti a údaje uvedené ve smlouvě
nej sou obchodním tajemstvím.

Čl. IV. Smluvní strany podpisem této smlouvy dávají souhlas ke zveřejnění osobních údajů ve
smlouvě obsažených pro účely uveřejnění smlouvy a metadat smlouvy v registru smluv
zřízeném podle zákona č. 340/2015 Sb. 0 zvláštních podmínkách účinnosti některých
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Tento dodatekje sepsán ve 4 vyhotoveních a tvoří nedílnou součást shora uvedené smlouvy.
Byl schválen na 79. schůzi Rady města Pelhřimova konané dne 25. května 2022 a nabývá
platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv, to je dne
..................... a je účinný pro pachtovné roku 2021.

v Pelhřimově dne
- 7. UB. 2022

V Pelhřimově dne - 8. na 2022

Za Propachtovatele: Za Pachtýře:


