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Česká republika _ Ústřední kontřohrí a zkušebníústav zemědělský,
oiganizační složka státu se sídlem v Bmě, HToz-ttoyá 6312,
jejímžjménem jedná Ing. Daniel Jurečka, Ťedit€l ústalu
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(dáejen pachtýŤ)
a

Město Dobřichovice, vítoya 6I ,252 29 Dobňchovice
Jehož jménem jedná Ing. PetT Hampl, starosta
na §traně druhé (dá€

jen propachtovatel)
uz avťa.]1

Smlouvu o zemědělském pachtu r.

.ffi/gr

dle § 2345 a nás1. zákona č, 89"20l2 Sb., oběanský zákoník.

L
Plopachtovatel je vlastnikem následujících pozemků zapsaných na LV č. 1000l, vedeném
Katastrá]dho uřadu plo středoče§ký loaj, Katastrální pracoviště Praha - západ:

Parcelní číslo

katastrální území

Druh pozernk-u

l81,1/7

Dobfichovice

19

ostatní plocha

1814/10

Dobřichovice

6

ostatní plocha

1814/15

Dobřichovice

151

ostatní plocha

I8I,7 /6

Dobřichovice

39,7

Omá půda

819/6

Dobňchovice

402

Omá půda

1

CELKEM

98l
'

Propachtovatel přenechává pachtýři pozemky uvedené v č1. L této srnlour,y k provozovrfuí zkušební
čiraosti a pachtýř t},to pozemky pfijímá. Veškeréporosty vzešléna propachtovaných pozemcích
jsou vla§tnictvím pachtlýře až do doby ukončenípachtor,ního rztahu.

]TT

Smlouva se lzayííá na dobu určitou od 1. 10.2017 do 30. 9. 2020 s možnostíprolongace.
K ukončenítéto smlouvy můžedojít výpovědí kterékoliv ze smluvních stran. Smlu\aí sťany jsou
oprávněny tuto smlouvu vwovědět v jednoročnílhůtě, a to ke dni 1. fijna běžnéhoroku.

112

lV,
Za plopachto\,áni pozemků Ll\.edených v č1. L.je |achtýi poviien h-adit propachtovateli pac1,ltovllé
ve \,ýši 2,15,- Kč ročně. VÝše pachtorliólro byla oběnra slnlll\ní j stranami stanovena dohodou ve
výši 2.500._ Kč,ha,
Pachtovnéje sp]atné vždy k 30, záříběžného rokrr.

Jiná uiednání;

1. Daň z nemo\itých

\,ěcí si propachto\ atel přiznár,á sám

l,

rr

piíslušt,téhofinančniho úřadu.

2.

Nál'rada pachtrll,ného za obclobí od
\,),placena do 30, září 20l7,

3.

Kontaktni osoba \,c \,čccch technickj,clr: vedouci stanicc Věra Frýdlor,á. tei. 257 711 760,
737 267 263. r,e r.ěceoh smlu\1lích: p, PellaNováko\,á, tc], 5.13 5,18 ]31.737 267 53,1,

L0,2016 do 30.9, 2017 ve výš] 2.15.- Kč bude

Yl,
1.

2.

Smlouva jc zpracor,ána ve 2 1,},hotovcních.
jednom pare srllouv1,.

Z

nichž pfopachtoYate] i pachtýř obdržíkaždý po

Jakékoliv zrrrény \ obsalilL této sn,ilour,"v.jc fiožno činit fbn]ou písemnéhododatku k této
.rlInJ\ č. klcr) brrde |odep.an nhaIrd .(raIlo,1li,

Sniuu,í sh,any tllto smlouvu piečetly. sjejjm obsahern souirlasí a na důkaz toho. že obsahuje
jejich svobodnorr a r,ážnou rúli a že nebyla sjednána V tisni ani za nápadrrě nevýhodných
podmínck. připoju]í své podpisy.
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Propacl]tovatel:

(trtún n.dnis a.túk nlilkl]

idďu].a,p.dpů)

lda

Žádá1n o Zasíláni pachto\,ného:

!,ť:!, Cl7
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§

na bankor,ní účctč .,.,,

tr

poštovní poukrizkou (§ložeíkou) na výše uvedenou adresu

Kontakt (telefon nebo mail)
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