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SMLOUVA DAROVACÍ

dle * 2055 a násl. zák. Č. 89/20 12 Sb., občanský zákoník
(dále jen „Smlouva“)

Článek I.
Strany dohody

1. Krčmář Petr
nať
bytem: Kutná 19,25244 Psá.ry

Krčmářová Jindra
nar.
bytem: Kutná 19,25244 Psáxy
(dále jen „Dárce“)

a

2. Obec Psáry
sídlem Pražská 137, 252 44 Psáry
iČo: 00241580
(dále jen „ObdarovanÝ“)

ČlánekXL
Předmět smlouvy

1. Dárce tímto daruje Obdarovanému Částku 278 000 ‚- Kč (dále jen „Dar“) za účelem
úhrady nákladů na zpracování změny č. 6 úzenního plánu, která se týká pozemků
parc.č. 29/1, 29/2, 1089119, 23/2 a st. 15, vše v k.ú. Psáry a spočívající v průzkumu a
rozboru, návrhu, úpravy návrhu a Čistopisu

2. Rekapitulace darované částky:
- Cástk~ celkem bez DPH 229 752,- Kč bez DPH
- 21% DPH 48248,-Kč
- Částka celkem včetně DPH 218 000,- Kč

3. Obdarovaný Dar přijímá a zavazuje se jej použít k účelu stanovenému Dárcem.
4. Dárce uhradí dar na účet Obdarovaného Č. 23734349/0800 do 60 dnů od podpisu této

smlouvy.

Článek UI.
Závěrečná ujednání

1. Bude-h kterékoli ustanovení Smlouvy neplatné nebo neúčinné, případně stane-li se
takovým v budoucnu) nedotýká se tato neplatnost Či neúčinnost platnosti a účinnosti
ustanovení ostatních, smluvní strany se pro tento případ zavazují nahradit neplatné, či
neúčinné ustanovení Smlouvy ustanovením platným a účinným, kterým bude přípustným
způsobem dosaženo cíle sledovaného neplatným nebo neúčinným ustanovením.
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2. Tuto Smlouvu lze měnit pouze písemným dodatkem podepsaným oběma smluvními
stranami.

3. Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah vylučuji použiti * 1740
odst. 3 zákona 6. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“). Obchodní zvyklosti
nemají ve smyslu * 558 odst. 2 OZ přednost před ustanovením zákona, jež nemá
donucující účinky.

4. Tato Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, Po jednom pro každou ze smluvních
stran.

5. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu.

V dne V Psárech dne

a
Krčmář Petr

(‘.- ‘il
It ~
Krčmářová Jin$ja

Obec Psáry
Milan Vácha
starosta
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