
V souladu se Smlouvou o pachtu č. 9054000189 ze dne 30.09.2016 ve znění pozdějších dodatků
( dal'e jen „Smlouva“) uzavřenou mezi:

Statutární město Karlovy vVary
Moskevská 2035/21, Karlovy Vary, PSC: 361 20
IČ: 00254657, DIČ: CZ00254657
(dále jen "Propachtovatel")

a

Základní orgamza'ce českého zahra'dkárs'ke'ho svazu RÚŽOVÝ VRCH - Karlovy Vary
ev. č. 303031, IČ: 66365431 „

se sídlem: Buchenwaldská 892/2, Karlovy Vary, PSC: 360 05
zapsaná: ve spolkovém rejstn'ku, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 45135
(dále jen "Pachtyr'm),

uzavírá (dle odst. 9.2. Smlouvy „Pachty'ř není oprávněn přenechat Předmět pachtu,
či jeho část tre'tí osobě,... s výjimkou podnájmu pro členy Pachtýře, kterýzt'o je tímto výslovně
schválen“) Pachty'ř a člen ZO CZS

DOHODU O VÝŠI PACHTOVNÉHO a poplatků za předmět dohody

Předmětem dohody je zahrada č. 2 o výměře m2 a podíl na společných prostorách osady, vše
v zahrádkar"ske' osadě zo Čzs Růžový Vrch.

Člen zo Čzs Růžový Vrch Vaňková Blanka

Výše pachtovného: 2.004,— Kč

Členský příspěvek: 150,- Kč (150,- Kč za každého člena)

Příspěvek na opravy a správu 500,- Kč, odečty vodoměrů 30,— (za zahradu)

Člen ZO ČZS se zavazuje uhradit výši pachtovne'ho včetně ostatních úhrad stanovených touto

dohodou v celkové výši 2.684,- vzd'y do 31.07. daného roku na bankovní účet základní
orgamza'ce č. 2801605121/2010. Jako variabilní symbol uvede číslo zahrádky a do zprávy pro
příjemce uvede jméno.

Tato dohoda nabyv'a' účinnosti a platnosti dnem jejího podpisu a její trvání je spjato s trvámm'
Smlouvy. V případě marného uplynutí 2 měsíců po lhůtě splatnosti úhrad spojených s užívámm'
předmětu pachtu je Pachtyr'ďvgprav'n'ěn dohodu se členem ZO CZS vypovědět.
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