Darovací smlouva č. 1/2018
dle § 2055 ano NOZ

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany

o dárce
na straně jed né

ja

a
Obec Hvozdec

se sídlem obecního úřadu: 664 71 Hvozdec 16
IČO: 00362948
zastoupená Ing. Michaelou Košvicovou, starostkou
jako obdarovaná
na straně druhé
tuto
DAROVACí SMLOUVU:

1.1
1. Dárce prohlašuje, že je stavebníkem a výlučným vlastníkem stavby .Hvozdecprodloužení splaškové kanalizace na parc. Č. 323/23 a 138", umístěné na pozemcích
p.č, 323/23 a p.č. 138 v k.ú. Hvozdec u Veverské Bítýšky, provedené podle
stavebního povolení ze dne 3.7.2014 č.j. MKl9070/14/0SVO, a uvedené do provozu
kolaudačním souhlasem
s užíváním
stavby ze
dne
14.12.2017 č.j.
MKl21147/17/0SŽP.
2. Dárce dále prohlašuje, že je stavebníkem a výlučným vlastníkem stavby
"Příjezdová komunikace Hvozdec", umístěné na pozemku p.č. 323/23 v k.ú. Hvozdec
u Veverské Bítýšky, uvedené do provozu kolaudačním souhlasem s užíváním stavby
ze dne 25.05.2018 č.], MK/9268/18/0D.
3. Stavby, uvedené výše v odst. 1. a 2., dále společně označené jako "předmět daru"
jsou podrobně specifikovány ve znaleckém posudku Č. 3188/31/2018 ze dne
07.06.2018, vypracovaném soudním znalcem Ing. Radimem Novotným, Ostopovice,
Nová 236/10.
4. Stavbami dotčené pozemky p.č, 323/23 a p.č. 138 v k.ú. Hvozdec u Veverské
Bítýšky jsou ke dni uzavření této darovací smlouvy ve výlučném vlastnictví
obdarovaného.
11.1
1. Dárce touto smlouvou převádí vlastnictví předmětu daru, jak je popsán v čI. I. odst.

1. a odst. 2. této smlouvy, bezúplatně darem na obdarovanou, a to se všemi právy a
povinnostmi a s veškerými součástmi a příslušenstvím.
2. Obdarovaná vlastnictví předmětu daru ve stavu, v jakém se nalézá při podpisu této
smlouvy, přijímá.
111./
1. Dárce prohlašuje, že předmět daru je v řádném a funkčním stavu, který umožňuje
jejich řádné užívání a nemá žádné vady, na které by byl povinen obdarovanou
výslovně upozornit.
2. Dárce dále prohlašuje, že na předmětu daru neváznou žádné dluhy, věcnápráva
či jakákoli práva třetích osob a obdarovaná žádné dluhy, věcná práva či jakákoliv
práva třetích osob s darem nepřijímá.
3. Obdarovaná prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy
technickým stavem předmětu daru a v tomto stavu jej přijímá.

seznámila

s

4. Hodnota daru, specifikovaného v čI. I. odst. 1., tj. stavby .Hvozdec-prodlouženi
splaškové kanalizace na parc. Č. 323/23 a 138", umístěné na pozemcích p.č. 323/23
a p.č. 138 v k.ú. Hvozdec u Veverské Bítýšky, je stanovena ve znaleckém posudku Č.
3188/31/2018 ze dne 07.06.2018, vypracovaném soudním znalcem Ing. Radimem
Novotným,
Ostopovice,
Nová
236/10
ve
výši
230.908,Kč
(slovy:
dvěstětřicettisícdevětsetosm
korun českých).
5. Hodnota daru, specifikovaného v čI. I. odst. 2., tj. stavby "Příjezdová komunikace
Hvozdec", umístěné na pozemku p.č. 323/23 v k.ú. Hvozdec u Veverské Bítýšky, je
stanovena
ve znaleckém
posudku
Č.
3188/31/2018
ze dne 07.06.2018,
vypracovaném soudním znalcem Ing. Radimem Novotným, Ostopovice, Nová 236/10
ve výši 545.577,- Kč (slovy: pětsetčtyřicetpěttisícpětsetsedmdesátsedm
korun
českých).

IV.!
1. Vlastnictví předmětu daru přejde z dárce na obdarovanou dnem faktického
předání a převzetí předmětu daru. K převzetí vyzve dárce obdarovanou bez
zbytečného odkladu po podpisu této smlouvy.
2. Předání a převzetí se uskuteční předávacím protokolem, který bude tvořit nedílnou
součást této smlouvy jako příloha této smlouvy.
3. Současně s darem předává dárce obdarované kompletní
které jsou předmětem daru, zejména stavební povolení,
dokumentaci skutečného provedení díla, geodetické zaměření,
o shodě použitých materiálů, zápisy o provedených zkouškách

dokumentaci staveb,
kolaudační souhlas,
certifikáty, prohlášení
těsnosti.

V.I
1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními

stranami. Veškeré její změny a doplňky vyžadují k platnosti dohodu smluvních stran
v písemné formě.
2. Tato smlouva se vyhotovuje ve 2
strana obdrží po jednom vyhotovení.
Příloha Č. 1 - předávací protokol
Příloha Č. 2 - specifikace předávané
Příloha Č. 3 - fotokopie kolaudačních

stejnopisech s platností originálu, přičemž každá
Nedílnou součástí této smlouvy je:
dokumentace
.
souhlasů specifikovaných v čI. I. této smlouvy

3. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato smlouva může být bez jakéhokoliv
omezení, včetně všech případných osobních údajů smluvních stran ve smlouvě
uvedených, zveřejněna na oficiálních webových stránkách Obce Hvozdec na síti
internet, a to včetně všech případných příloh a dodatků, avšak pouze se
znečitelněním osobních údajů dárce. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti
uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504
občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení
jakýchkoliv dalších podmínek.
4. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je uzavřena po vzájemném projednání,
byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle a že smlouvu uzavírají nikoli v tísni
či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho ke smlouvě připojují své
podpisy.
5. Obdarovaný prohlašuje, že před podpisem této smlouvy byly splněny veškeré
zákonné podmínky, vyžadované zákonem Č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném
znění. Přijetí daru za podmínek uvedených v této smlouvě byl schválen usnesením
zastupitelstva Obce Hvozdec Č. 26/2/2018 dne 12.6.2018 nadpoloviční většinou
hlasů všech členů zastupitelstva obce.
V Hvozdci dne 25.6.2018
Dárce:

Za obdarovaného:
OBEC HVOZDEC
Hvczdec 16,
fČ: 0036
OlG: C2

Ing. Lubmír Cvrk, Ph.D.

4 71
'18
~

Ing. Michaela Košvicová
starostka Obce Hvozdec

Obec Hvozdec
Hvozdec 16
664 71 Veverská Bítýška
IČO: 00362948
Tel.: 549420 169
Email: info@hvozdec.cz
www.hvozdec.cz

Příloha č. 1: Předávací protokol k darovací smlouvě č. 1/2018 ze dne 25.6.2018

Předávající, Ing. Lubomír

Crvk, Ph. D., předává obci Hvozdec, zastoupené

Michaelou Košvicovou, předmět daru dle darovací smlouvy
•

"Příjezdová komunikace

Č.

starostkou

Ing.

1/2018 ze dne 25.6.2018:

Hvozdec", umístěné na pozemku p.č. 323/23 v k.ú. Hvozdec u

Veverské Bítýšky,
•

IIHvozdec-prodloužení

splaškové kanalizace na parc. Č. 323/23

a 138", umístěné

pozemcích p.č. 323/23 a p.č. 138 v k.ú. Hvozdec u Veverské Bítýšky

Obec Hvozdec, zastoupená Ing. Michaelou Košvicovou, tento dar k datu 25.6.2018 přijímá.

Ve Hvozdci dne 25.6.2018

OBEC H ( . Z EC
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IČ
O~6294a
Dle: ~ 0362 C
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............................................

Přebírající
Ing. Michaela Košvicová
Starostka obce

Předávající
Ing. Lubomír Crvk, Ph. D.
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Obec Hvozdec
Hvozdec 16
664 71 Veverská Bítýška
IČO: 00362948
Tel.: 549420

169

Email: info@hvozdec.cz
www.hvozdec.cz

Příloha č. 2: Specifikace předávané dokumentace k darovací smlouvě

č.

1/2018

ze dne 25.6.2018

Předávající, Ing. Lubomír

Crvk, Ph. D., předává obci Hvozdec, zastoupené

Michaelou Košvicovou, níže uvedenou dokumentaci

k předmětu

starostkou

Ing.

daru dle darovací smlouvy č.

1/2018 ze dne 25.6.2018:
•

Stavební povolení č. j. MK/9070/14/0SVO

•

Stavební povolení č. j. MK/881/15/0D

•

Kolaudační souhlas č. j. MK/21147/17/0SŽP

•

Kolaudační souhlas č. j. Mk/9268/18/0D

•

Zaměření

skutečného

provedení

ze dne 3.7.2014

ze dne 19.1.2015
ze dne 14.12.2017

ze dne 25.5.2018

zpracované

Ing.

Karlem

součkem

(zakázka

č.

404a/2017)
•

Zápisy o provedených těsnostních zkouškách

•

Certifikáty o shodě na použité materiály

•

Geodetické zaměření

•

Předávací protokol

ze dne 30.9.2015

mezi R & R Invest, s.r.o. a Ing. Lubomír Cvrk

v provedení na splaškovou kanalizaci i na příjezdovou komunikaci
•

Projektová dokumentace

zpracovaná Ing. Rackem z 07/2013 (paré č. 5)

•

Zaměření

provedení

skutečného

zpracované

Ing.

Karlem

součkem

(zakázka

404b/2017)

Ve Hvozdci dne 25.6.2018

Pře rající
Ing. Michaela Košvicová
Starostka obce

Předávající
Ing. Lubomír Crvk, Ph. D.
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