
Pozemkový fond České republiky
Sídlo: Husinecká 1024/1 la, 130 00 Praha 3, ^
zastoupený Ing.Alenou Pitelkovou, vedoucí územního pracoviště PF ČR v Chebu, 
Mánesova 11, 350 01 Cheb.
IČ: 457 97 072 
DIČ: CZ 45797072
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. A, vložka 6664 
Bankovní spojení: GE Money Bank a.s. Cheb, ěíslo účtu 30502634/0600.
(dále jen ’’fond")
- na straně jedné -

v

LB MINERALS, a.s.
Sídlo: Horní Bříza 431, PSČ: 33012 
IČ:27994929
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném KS v Plzni, oddíl B, vložka 1345
osoba oprávněná jednat za právnickou osobu : Ing. Pavel Fiala - předseda představenstva a
lne. Ladislav Matoušek na základě plné moci ze dne 2.11.2007 byten

- na straně druhé 
uzavírají tento

dodatek č. 9
k nájemní smlouvě ě. 18N00/02

Smluvní strany uzavřely dne 1.4.2000 nájemní smlouvu č. 18N00/02 (dále jen 
"smlouva").

II.
Na základě smlouvy /dodatků/ je nájemce povinen zaplatit pronajímateli roční nájemné 

ve výši Kč 168 263,-

III.
Rozdělení spoI.LASSELSBERGER, a.s., IČ:25238I78 :

Společnost LB MINERALS, a.s., IČ:27994929 vznikla rozdělením odštěpením dle § 69c 
odst. 2 zákona ě.513/1991 Sb., obchodní zákoník od spol. LASSELSBERGER, a.s., 
IČ:25238178, Na spol. LB MINERALS, a.s. přešla část jmění rozdělované spol. 
LASSELSBERGER, a.s., vymezená v Projektu rozdělení.

Smluvní strany se dohodly na tom, že nájemné specifikované v čl. II tohoto dodatku 
zůstává nezměněné.
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Nájemné bude hrazeno převodem na účet pronajímatele, který je veden ÚP PF ČR 
Cheb u GE Money Bank a.s. Cheb, č.účtu 30502634/0600. Při platbě nájemného je nutné 
uvést variabilní symbol č. 18 1 00 02 . Zaplacením se rozumí připsání placené částky na účet 
pronajímatele.

Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy a nabývá účinnosti dnem podpisu oběma 
smluvními stranami.

V.
Tento dodatek je sepsán ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu.

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

V Chebu dne : -dú ,

Pozemkový fond ČR, 
zastoupený Ing. Alenou Pitelkovou 
vedoucí ÚP Cheb

Ing. Pavel Fiala: - předšed 
představenstva
Ing. Ladislav Matoušek - zmocněnec

pronajíi^tel nájemce

za správnost: Jiří Šimeček


