
Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:

CENTRAL GROUP technická infrastruktura s.r.o.
se sídlem: Na Strži 65/1702, 140 00 Praha 4
iČ: 25096222
zast.: Ing.Ladislavem Váňou, na základě plné moci
(dále jen „dárce“) na straně jedné

a

Obec Psáry
IC: 00241580
se sídlem Psáry, Pražská 137, Psč 252 44
jednající panem Milanem Váchou, starostou obce(dále jen „obdarovaná“) na straně druhé
podle ustanovení ~ 628 a násl. občanského zákoníku v platném znění tuto

DAROVACÍ SMLOUVU

I.

Dárce je vlastníkem vodovodního řadu o délce 137 nma pozemcích p.č.1078/2,p.č.
1078/3,p.č. 1078/4 a p.č. 1077 v k.ú. Psáry, obec Psáry, který je vyznačen v příloze č.l této
smlouvy.

Předmětná stavba je povolena a zkolaudována dodatečným povolení stavby .- Městským
úřadem Černošice, Odbor životního prostřední, sp. zn. MUCE 15639/2012 OZPJV/Čo ze dne
27.2.2013.

Hodnota daruje vyčíslena ve výši 260 tisíc Kč.
(slovy: dvěstěšedesát tisíc korun českých)

II.

Dárce touto smlouvou přenechává inženýrské sítě blíže specifikované v čl. I. této smlouvy
obdarované bezúplatně do jejího výlučného vlastnictví. Na obdarovanouspolu se shora
uvedenými inženýrskými sítěmi přechází vlastnické právo k jejich veškerým součástem a
příslušenstvím.
Smluvní strany prohlašují, že stavba byla zkontrolována na místě dne 9.4.2013 a na základě
této prohlídky byl sepsán předávací protokol.

Dárce současně se stavbou předává dárci Rozhodnutí dodatečné povolení stavby ze dne
27.2.2013, ‚projektovou dokumentaci, zaměření skutečného provedení stavby.

III.
Obdarovaná strana prohlašuje, že je jí znám skutečný stav předmětu převodu podle této
smlouvy, a v tomto stavu dar od dárce přijímá. Nedodělky uvedené v předávacím protokolu
ze dne 9.4.2013 budou odstraněny v termínech uvedených v předávacím protokolu. Záruční
lhůta na dílo činí 3 roky ode dne předání daru.



Pře.dávající prohlašuje, že v souladu s ~ 27 odst. 3 a 4) z. 183/2006 Sb. ‚ stavební zákon ‚

jako vlastník technické infrastruktury poskytl úřadu územního plánování v digitální podobě
požadované údaje o inženýrských sítích a to bezodkladně po jejich vzniku.

IV.
Vlastnické právo k předmětnému daru nabývá obdarovaná podpisem této smlouvy oběma
smluvními stranami.

V.

I 1. Tato darovací smlouva je vyhotovena ve_třech_stejnopisech, přičemž obdarovaná obdrží
jedno vyhotovení a dárce dvě vyhotovení.

2. Účastníci smlouvy prohlašují Po jejím přečtení, že obsahuje jejich pravou, svobodnou a
vážnou vůli a na důkaz toho připojují své podpisy.

V dne 2013 V dne 2013

Dárce: Obdarovaná:

Ing. Ladislav Váňa Milan Vácha, starosta obce
CENTRAL GROUP technická infrastruktura s.r.o.

v plné moci



Předávací protokol

na vodovodní řado délce 137 m na pozemc‘ck p.č.1078/2, p.Č. 1078/3, p.Č. 1078/4 a p.Č.
1077 vPsápecJ,
sepsaný dne 9.4.20 13 na základě fyzické předávky:

Předavajici CEN1‘RAL GROUP technická infrastruktura s.r.o.
Zastoupeny Ivou Lužkovou

Nabyvatel: Obec Psáry
zastoupená. Renatou Sedlákovou

Předáno:
projektova dokumentace pruvodni. technicka a souhrnná zpráva

dokumentace skutečného provedeni stavby
geodetické zaměřeni

dodatečne povoleni tavby vč. kolaudačniho souhlasu ‘ydané Městským uřadem Černošice.
Odbor životního prostřední. sp en. MUCE 15639/2012 OZP V Čo Ledne 272.2013.

závady, nedodělky a termín odstranění
bez závad

Předávací protokol je vyhotov~0 ‚C dvou vytiscích a je phlohou darovací smlouvy o převodu
InženÝrských síti

Předavajict Iva Lužkova Přebirajicj: Rena Sedlákova

na základě plné moci
CENTRfl GaOtJP a.s.
pověřená osoba.
Iva LŮŽROVá .t~

oarc PSÁf1Y
PlAt~v4,:;
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CENTRAL ‚

G oup Obecni
O

Obec Psáry pŘíLOHY: POČET LISTU

p‘ Sedláková
Pražská 137
25244 Psáry

V Praze dne 4.4.2013

Věc. Podklady k předání části vodovodu, Psáry

Vážená paní Sedláková,
v příloze zasílám dle dohody ověřené Rozhodnutí o dodatečném povolení stavby vodního díla ze
dne 27.2.2013, zaměřen vodovodu Psáry II a dokumentaci vypracovanou k dodatečnému
povolení.

V případě jakýchkoliv nejasností nás prosím kontaktujte na následujících kontaktech:
lva Lužková, koordinátor rozvoje lokal t
tel. 226 221 188, 737265979, email‘ luzkova~central-group.cz.

S pozdravem

CENTRAL GROUP 23. investiční a.s.
‚Q‘ /

na základě plné moci
CEMBAl GLIb aa~
pověřená osoba
Iva Lůžková

Přílohy- dle textu

CENTRAL GROUP 23 Investlčni a.s
Na Strži 1702165 4000 Praha 4 (sp ečnos zapsána vOR vedeném Městským soudem v Praze. odd. B, vložka 3507. iČ: 63999102)
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