Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:
Martin Krejza nar. 5.1.1 978

a
Obec Psáry
IC: 00241 580
se sídlem Psáry, Pražská 137, Psč 25244
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 stavby stoky splaškové kanalizace (délky 119,82 m) na pozemku par. č.
689 v k.ú. Dolní Jirčany (komunikace Hlavní v úseku mezi ul Sportovců a Na Výsluní).
Stavba je vyznačena v příloze či této smlouvy.

:

Na předmětnou stavbu je vydán kolaudační souhlas
Městským úřadem černošice, Odbor životního prostřední, sp. zn. 5 MUCE 8900/2013
OŽP/V/čo, ze dne 15.4.2013
Hodnota daruje ve výši 600 000,- Kč.
(slovy: šestsettisíc korun Českých)

II.
Dárce touto smlouvou přenechává inženýrské sítě blíže specifikované v či. I. této smlouvy
obdarovanému bezúplatně do jejího výlučného vlastnictví.
Na obdarovaného spolu se shora uvedenými inženýrskými sítěmi přechází vlastnické právo
kjejich veškerým součástem a příslušenstvím.
Smluvní strany prohlašují, že stavba byla zkontrolována na místě dne 26.11.2013 a na
základě této prohlídky byl sepsán předávací protokol.
Dárce předává spolu se stavbou projektovou dokumentací, zaměření skutečného provedení
stavby, stavební rozhodnutí a kolaudační souhlas.

„.

Obdarovaná prohlašuje, že je jí znám skutečný stav předmětu převodu podle této smlouvy,
a v tomto stavu dar ad dárce přijímá. Nedodělky uvedené v předávacím protokolu ze dne
2013 budou odstraněny v termínu uvedeném v předávacím protokolu. Záruční lhůta na dílo
činí 2 roky ode dne uzavření této darovací smlouvy.
Předávající 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 daru nabývá obdarovaná strana podpisem této smlouvy oběma smluvními
stranami.
V.
1. Tato darovací smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, přičemž každý z účastníků obdrží
Po jednom stejnopise.
2. Učastníci smlouvy prohlašují po jejím přečtení, že obsahuje jejich pravou, svobodnou a
vážnou vůli a na důkaz toho připojují své podpisy.
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>Předávací protokol
na stavbu stoky splaškové kanalizace na pozemku par. Č. 689 v k.ú. Dolní JirČany
(komunikace Hlavní)
sepsaný dne 26.11.2013
Předávající:
Zastoupený:

na základě fyzické předávky

Martin Krejza

Nabyvatel:
zastoupená:

Obec Psáry
Renatou Sedlákovou

Předáno:

vodovod a splašková kanalizace
.
projektová dokumentace
.
zaměření skutečného provedení stavby
.
stavební povolení Městský úřad Černošice, Odbor životního prostřední,
sp.z. S MEUC-70786/201 1 OŽPIV/Čo, ze dne 7.5.2012
.
kolaudační souhlas vydán Městským úřadem Černošice, Odbor životního
próstl‘ední, S~. Zn. S MEUC-8900/2013 OŽP/V/Čo, ze dne 15.4.2013
závady a nedodělky:
výměny poklopů šachet za plné do 30.4.2014

Předávací protokol je vyhotoven ve dvou výtiscích a je přílohou darovací smlouvy o převodu
inženýrských síti.

Předávající: Martin Krejza
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Přebírající: Renata Sed,J~cová

