
Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:

Irena Hájková,‘
Ivana Svobodová.
OtakarKukal, ~.

(dále Jen „dárce“) na straně Jedné . .

a

Obec Psáry
IČ:00241580 .

se sídlem Psáry, Pražská 137, ~sČ 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 inženýrských sítí v části ul. Lipová v Dolních Jirčanech a to konkrétně:

Vodovodního řadu, řadu splaškové kanalizace, dešťové kanalizace a komunikace, které Jsou
vyznačeny v příloze č. 1 této smlouvy.

Předmětné stavby jsou zkolaudovány:

1) Vodovodní řad, splašková a dešťová kanalizace - Městským úřadem Černošice,
Odbor životního prostřední, sp. zn.. ŽP/S MEUC-028535/2010/v/Čo ze dne 26.7.2010
Hodnota daru pro vodovodní řad činí 326 000,- Kč.
(slovy: třistadvacetšesttisíc korun českých)
Hodnota daru pro splaškovou kanalizaci gravitační činí 230 000,- Kč.
(slovy: dvěstětřicettisíc korun českých)
Hodnota daru pro dešťovou kanalizaci činí 148 000,- Kč.
(slovy: stočtyřicetosmtisíc korun českých)

2) Komunikace — Městským ůřadem Černošice, odbor dopravy čj. MEUC-005024/20 11-
280.1 1-ŠO ze dne 23.2.2011
Hodnota daru pro komunikaci činí 658 000,- Kč‘
(slovy: šestsetpadesátosm 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 k jejich veškerým součástem a
příslušenstvím.

Smluvní strany prohlašují, že inženýrské sítě byly prohlédnuty dne 11.6.2014 a jejich závady
a nedodělky zapsány do předávacího protokolů. Obdarovanému byla předána stavební a
kolaudační rozhodnutí, projektová dokumentace a zaměření skutečného provedení staveb.

III. .

Obdarovaná strana prohlašuje, že je jí znám skutečný stav předmětu převodu podle této
smlouvy, a v tomto stavu dar od dárce přijímá.

Předávající prohlašuje, že v souladu s ~ 27 odst. 3 a 4) z. 183/2006 Sb., stavební zákon, jako
vlastník technické in&astruktury poskytl úřadu územního plánování v digitální podobě
požadované údaje o inženýrských sítích a to bezodkladně Po jejich vzniku.

W. .

Vlastnické právo k inženýrským sítím nabývá obdarovaná podpisem této smlouvy oběma
smluvními stranami. Současně s tuto smlouvu bude uzavřena darovací smlouva na pozemky
pod komunikací.

V.

1. Tato darovací smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, přičemž každý z účastníků
obdrží po jednom stejnopise.

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

V dne 2014 V dne 2014

Dárce: .

I.Hájková I.Svobodová O. Kukal

Obdarovaný:
Milan Vácha, starosta obce



> Předávacíprotokol

na inženýrské sítě uL Lipová v Dolních Jirčanech vodovod, splašková a dešťová
kanalizace vč. přípojek a komunikace

sepsaný dne 11.6.2014

Předávající:

Nabyvatel:
zastoupená:

závady a nedodělky:
bez závad

na základě fýzické předávky

Irena Hájková,
Ivana Svobodová.
Otakar Kukal, ‚

zastoupení pro předání sítí paní Irenou Hájkovou

Obec Psáry
Renatou Sedlákovou

Předávací protokol je vyhotoven ve dvou výtiscích aje přílohou darovací smlouvy o převodu
inženýrských sítí.

Předávající: Irena Hájková

Ivana Svobodová

Otakar Kukal

Přebírající: Renata


