DAROVACÍ SMLOUVA
uzavřená dnešního dne, měsíce a roku mezi
Irena Hájková, r.č.
Ivana Svobodová,]
Otakar Kukal, r.č.
jako dárce
a
Obec Psáry
IC: 00241 580
se sídlem Psáry, Pražská 137, PSČ 25244
jednající panem Milanem Váchou, starostou obce
jako obdarovaný

I.
I. Podle listu vlastnictví č. 736 v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro
Středočeský kraj, pracoviště Praha-západ je dárce, každý id. 1/3 vlastníkem pozemků
par. č. 465/25 o výměře 16 m2 (orná půda), par. č. 465/96 o výměře 1488 m2 (orná
půda), par.č. 465/106 o výměře 248 m2 (orná půda), v kat. území Dolní Jirčany, obec
Psáry, okr. Praha západ.
2. Předmětem této darovací smlouvy jsou pozemky par. č. 465/25 o výměře 16 m2 (orná
půda), par. č. 465/96 o výměře 1488 m2 (orná půda), par.č. 465/106 o výměře 248 m2
(orná půda), v kat. území Dolní Jirčany, obec Psáry, okr. Praha západ.

„.

Dárce touto smlouvou bezúplatně převádí pozemky specifikované v Čl. I odst. 2) smlouvy
na obdarovaného.

„.

1. Dárce prohlašuje, že všechny převáděné pozemky jsou zatíženy věcnými břemeny
zapsanými na LV Č. 736 v části C. Na žádném z darovaných pozemků není omezení
vlastnických práv, jiné právní vady, zástavní právo, ani jiná práva třetích osob, ani tyto
pozemky nejsou v užívání příp. nájmu třetích osob a z těchto důvodů odpovídá dárce
za veškerou škodu, která by vzešla z tohoto nepravdivého ujištění.
2. Návrh na povolení vkladu vlastnického práva podává obdarovaný.
3. Poplatek za vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí nese obdarovaný.
4. Dárce seznámil obdarovaného se stavem převáděného předmětu smlouvy. Obdarovaný
prohlašuje, že je mu znám skutečný stav předmětu smlouvy na základě prohlídky na
místě samém a v tomto stavu jej touto smlouvou nabývá.
5. Tato smlouva se vyhotovuje v 14 stejnopisech s platností originálu, z nichž katastrální
úřad obdrží 10 vyhotovení, po I každý z dárců a obdarovaný.

6. Dárce a obdarovaný prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že byla uzavřena na
základě vážné a svobodné vůle, a že nebyla sjednána v tísni či za nápadně
nevýhodných podmínek.

VPsárech dne

2013

Dárce:

Obdarovaný:

Irena Hájková

Milan Vácha, starosta obce

Ivana Svobodová

Otakar Kukal

DOLOŽKA
podle ~ 41 zákona Č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů
převod pozemků uvedených v Čl. I odst. 2) této smlouvy byl schválen usnesením
Zastupitelstva obce Psáry Č. 6-2013
-2013 dne 11.12.2013.
Tímto potvrzuji, že byly splněny ve smyslu ~ 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, podmínky pro platnost tohoto právního aktu.
-

Milan Vácha
starosta obce Psáry

