M ĚSTO POHOŘELICE, V ídeňská 699, 691 23 Pohořelice

D odatek č. 1
ke Sm louvě o nájm u pozemku č. 3/2011 uzavřené dne 1.12.2011
M ĚSTO PO HOŘELICE
se sídlem Vídeňská 699, 691 23 Pohořelice
reg. ČSÚ odd. Břeclav, 24.11.1990, č.j. 224/43784,
zastoupené Ing. Josefem Svobodou, starostou m ěsta
a Bc. M iroslavem N ovákem , m ístostarostou města
IČ 00283509, DIČ CZ00283509, plátce DPH
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 1381733359/0800
kontaktní telefon/ e-mail: 519 301 392 / hana.plchova@ pohorelice.cz
(dále jako „pronajím atel“ na straně jedné)
a
Statek Pohořelice, spol. s r. o.
se sídlem V ídeňská 702, 691 23 Pohořelice
IČ 485 33 173, DIČ CZ 485 33 173
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 10960
jednající: Ing. Pavel Sova, jednatel
(dále jen „nájem ce“)
výše uvedené smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku dodatek č. 1, kde se
mění následující ustanovení a nově zní:

1) Článek I.a čl. II se zužuje o následující plochy (biokoridory):
parc.č.

využití

m2

3122/380

91,00

3122/408

1 008,00

3122/409

927,00

6213

366 248,00 zeleň

6790

8 929,00 zeleň

6791

37 600,00 zeleň

6829

25 174,00 zeleň
439 977,00

2) Cl. II, odst. 3 nově zní:
Celková plocha projím aných pozem ků činí 495 813 m2
3) Čl. IV Nájemné:
Při výměře 495 813 m2 bude smluvní nájemné ve výši 4 600,-/ha/rok za období leden-říjen
2014 činit Kč 190 062,-.
4) Ostatní části smlouvy o nájm u pozem ku zůstávají bez změn.

5) Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběm a smluvními stranami a účinnosti
od 01.1.2014.
6) Dodatek č. 1 smlouvy o nájm u pozem ku schválila rada m ěsta Pohořelice usnesením č.
7/110/14 ze dne 1.10.2014, což oprávněný zástupce m ěsta Pohořelice podpisem smlouvy o
nájm u stvrzuje.
7) Dodatek se vyhotovuje v počtu dvou stejnopisů, z nichž každá ze stran obdrží po jednom
vyhotovení.
8) Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem tohoto dodatku seznám ily a na důkaz souhlasu
sje h o písem ným zněním připojují na jeho závěr dle své svobodné, pravé a vážné vůle své
vlastnoruční podpisy*
V Pohořelicích dne

nájemce
Ing. Pavel Sova
Statek Pohořelice, spol. s r.o.

pronajímatel
Bc. M iroslav N ovák
m ístostarosta m ěsta
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