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Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají dle úst. § 1785 a naši. žák. č. 89/2012 Sb.,
v platném zněni

Středočeský kraj
IC 70891095
se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5

zastoupený: MVDr. Josefem Řihákem, radním Středočeského kraje
na základě pověřeni ze dne 12. 7. 2018

dále též jen "Budoucí dárce"

Obec Psáry
IC 00241580
se sídlem: Pražská 137, 252 44 Psáry
zastoupená: panem Milanem Váchou, starostou obce

dále též jen "Budoucí obdarovaný"

tuto

smlouvu
o smlouvě budoucí darovací

r.
Budoucí dárce je vlastníkem nemovité věci v k. u. Dolní Jircany a to silnice 11/105 od km
0, 920 (UB 1242A241) do km 1,030 (dále též jen "Předmět daru").

Tato nemovitá věc byla předána k hospodařeni Krajské správě a údržbě silnic Středočeského
kraje, příspěvkové organizaci, se sídlem Zborovská 11, 150 00 Praha 5.

II.
V souvislosti se změnami v silniční síti je třeba, aby byla vyřazena silnice II/l 05 od km 0, 920
(UB1242A241)dokml, 030.

Před vydáním rozhodnutí dle úst. § 40 odst. 3 pism. b) žák. č. 13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích, v platném znění, (dále též jen "Rozhodnuti") je třeba dohodnout, že Předmět
převodu uvedený v či. I. této smlouvy bude převeden z vlastnictví Středočeského kraje
do vlastnictví obce Psáry.



III.
Účastníci této smlouvy se dohodli, že do jednoho roku ode dne nabyti právní moci Rozhodnutí
a po schváleni bezúplatného převodu Předmětu daru Zastupitelstvem Středočeského kraje
uzavřou mezi sebou darovací smlouvu.

IV.
Veškeré náklady spojené s bezúplatným převodem Předmětu daru uhradí Budoucí obdarovaný.

v.
Budoucí dárce prohlašuje, že záměr v budoucnu bezúplatné převést Předmět daru byl zveřejněn
na úřední desce Krajského úřadu Středočeského kraje ode dne 14. 05.2018 do 26. 06. 2018 a
budoucí bezúplatný převod byl schválen v souladu s ust. § 36 písm. a) žák. 6. 129/2000 Sb.,
o krajích, v platném znění, Usnesením Zastupitelstva Středočeského kraje č. 100-14/2018/ZK
ze dne 25.06.2018, čímž jsou splněny podmínky úst. § 23 cit. zákona.

Budoucí obdarovaný prohlašuje, že budoucí bezúplatné nabytí Předmětu daru bylo schváleno
Zastupitelstvem obce Psáry dne 14. 09. 2016 Usnesením č. 39/4-2016 tak, jak mu to ukládá úst.

85 zákona č. 128/2000, o obcích, v platném zněni, čímž jsou splněny podmínky stanovené
úst. § 41 cit. zákona.

VI.
Tato smlouva, s ohledem na úst. § 3 odst. 2) písm. l) zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv,
nepodléhá zveřejněni v registru smluv.

Vil.
Tato smlouva se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž si každý její účastník ponechá
po dvou stejnopisech.

Vlil.
Účastníci této smlouvy po jejím přečtení prohlašují, že skutečnosti v ní uvedené odpovídají
pravdě, že její sepsání a podepsáni je výrazem jejich pravé a svobodné vůle, a že plně souhlasí
s jejím obsahem. Tato shodná konstatování stvrzuji svými podpisy pod smlouvou připojenými.

Praha, dne

Budoucí dárce

Středočeský kraj

Psáry, dne

Budoucí obdarovaný
Obec Psáry

MVDr. Josef Řihák
radní Středočeského kraje

Milan Vácha

starosta obce

Příloha: Pověřeni radního MVDr. Josefa Řiháka



Středočeský kraj

POVĚŘENÍ

v souladu se zákonem 6. 129/2000 Sb., o krajich, a dle usneseni Rady Středočeského kraje 6.
126-22/2018/RK, ze dne 9. 7. 2018

POVĚŘUJI

l/

tímto pana MVDr. Josefa Řiháka, radního Středočeského kraje pro oblast majetku a
ICT, aby jménem Středočeského kraje podepi soval listiny a činil veškerá právní jednání
související s majetkoprávními úkony, o kterých rozhodly, dle zákona č. 129/2000 Sb., o
krajích, v mezích pravomocí vymezených uvedeným zákonem. Rada Středočeského kraje
nebo Zastupitelstvo Středočeského kraje

a to zejména:
veškeré listiny o převodech majetku StrcdoČeského kraje, o nabytí majetku Středočeským
krajem, návrhy na vklad práva vlastnického do katastru nemovitostí, rovněž tak zpétvzetí
návrhů na vklad nevyžadujících projednání v orgánech kraje, návrhy na zápis záznamem
do katastru nemovitostí, a dále smluv o budoucích smlouvách dle úst. § 1785 et seq. žák
č. 89/2012 Sb., obianský zákoník, jejichž stranou je Středočeský kraj;
souhlasná prohlášení a notářské zápisy o vlastnickém vztahu k majetku;
souhlasy s umístěním staveb na pozemcích ve vlastnictví Středočeského kraje, které jsou
realizovány jiným subjektem;
smlouvy nájemní, smlouvy o dílo, smlouvy o výpůjčce a smlouvy o zřízení služebnosti,
z nichž jednou ze stran je Středočeský kraj;
žádosti o převody majetku mezi Středočeským krajem a Českou republikou -
Pozemkovým fondem ČR, Středoíeským krajem a Českou republikou - Úřadem pro
zastupování státu ve věcech majetkových, příp. mezi Středočeským krajem a jinými
subjekty s pnslušností hospodařit Či s právem hospodaření s majetkem státu.
veřejné zakázky malého rozsahu - včetně objednávek (na dodávky nebo na služby v
částce do 2 000 000, 00 Kč, nebo na stavební práce v částce do 6 000 000, 00 Ke), a dále
jednáním (včetně podepisování příslušných dokumentů) ve výše uvedené působnosti, ve
všech případech uvedených v § 59 odst. 2. žák. č, 129/2000 Sb., o krajích, o kterých
rozhodla Rada Středočeského kraje v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích, a ve
všech věcech bez finančního a věcného plnění.

V Praze, dne
1 2 -07- ?018

/-[l^v^n^^^
[ng. Jaroslava P^ko/ha Jermanová

hejtmanka Stť^ápťeského kraje


