
S-0064/MJT/2020

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají dle úst. § 2055 a naši. z. č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Středočeský kraj
IC 70891095
sesídlemZborovská81/ll, PSC 15021 Praha 5 - Smíchov
zastoupený MVDr. Josefem Řihákem, radním Středočeského kraje
na základe pověřeni ze dne 12. 7. 2018
dále též jen "Dárce"

Obec Psa ry
IC 00241580
se sídlem Pražská 137, 252 44 Psáry
zastoupená panem Milanem Váchou, starostou obce
dále též jen "Obdarovaný"

tuto

smlouvu darovací

I.
Středočeský kraj je výlučným a neomezeným vlastníkem nemovité věci v k. u. Dolní
Jirčany, a to silnice 11/105 v úseku od km 1,012 do km 1, 122 (UB 1242A241) starého
staničeni v celkové délce 0, 110 km v k. u. Dolní' Jirčany (dále též jen "Předmět daru").

Tato nemovitá věc byla předána k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Středočeského
kraje, příspěvkové organizaci, se sídlem Zborovská 81/11, Praha 5 - Smíchov, IČ 00066001.

Nemovitá věc se převádí z důvodu vyřazení původního úseku silnice č. 11/105 ze silniční sítě
Rozhodnutím Krajského úřadu Středočeského kraje, Odboru dopravy ze dne 29. 05. 2019,
Ď.j. 037871/2019/KUSK-DOP/Bry, a to v rámci změny dopravního významu, neboť
předmětné části pozemní komunikace jsou po vybudování nové stavby silnice využívány
především pro místní dopravu jako účelová komunikace.

II.
Dárce daruje Obdarovanému Předmět daru uvedený v či. I. této smlouvy a Obdarovaný je
přijímá do svého výlučného vlastnictví'.



III.
Účetní hodnota Předmětu daru činí:

silnice 11/105 v délce 0, 110 km ............................ 188. 760. - Kč
celkem za uvedený úsek silnice ........................... 188.760. - Kč

IV.

Dárce prohlašuje, že mu nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření této smlouvy
bránily.
Obdarovaný prohlašuje, že je mu stav stavby dobře znám a že jí v tomto stavu do svého
vlastnictví přijímá.

v.

Dárce prohlašuje že záměr bezúplatně převést Předmět daru ve prospěch Obdarovaného byl
zveřejněn od 14. 05.2018 do 26. 06. 2018 tak, jak ukládá úst. § 18 odst.' l žák. č. 129/2000 Sb.
o krajích (krajské zřízeni) v platném znění, a jeho darováni bylo schváleno dle úst § 36
pism. a) cit. žák. usnesením Zastupitelstva Středočeského kraje č. 100-14/2018/ZK ze dne
25. 06. 2018, které bylo následně revokováno dne 25. 11. 2019 usnesením č. 091-21/2019/ZK.
Právní úkon Středočeského kraje tak splňuje tímto podmínky stanovené § 23 cit. zákona.

Obdarovaný prohlašuje, že bezúplatný převod Předmětu daru z vlastnictví Středočeského
kraje do vlastnictví obce Psáry bylo dle úst. § 85 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecm
zřízení), v platném zněni, schváleno Zastupitelstvem obce Psáry dne 14. 09. 2016. Právní úkon
obce Psáry splňuje tímto podmínky stanovené úst. § 41 cit. zákona.

VI.
Dárce se zavazuje předat Obdarovanému Předmět daru do 30 dnů ode dne, uzavření darovací
smlouvy. Smluvní strany se zavazuji, že o předání a převzetí Předmětu daru pořídí písemný
protokol.

Vil.
Tato smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Tato
smouva"nepodléhá uveřeJnění v registru smluv. v souladu s § 3 odst. 2 písm. k) zákona
č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.

Smluvní ^strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla zveřejněna na oficiálních
webových stránkách Středočeského kraje (www. kr-stredocesky. cz), a to včetně "všech
případných příloh a dodatků a bez časového omezení, s výjimkou informací, které nelze
poskytnout při postupu podle předpisů upravujících svobodný přistup k informacím.

Smluvní strany propašuji, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní
tajemství podle § 504 občanského zákoníku a udělují svoleni k jejich užití a zveřejnění
bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

Vlil.

Učastníri této smlouvy po jejím přečteni prohlašují, že skutečnosti v ní uvedené odpovídají
pravdě, že její sepsání a podepsáni je výrazem jejich pravé a svobodné vůle a plně souhlasí



s jejím obsahem. Tato shodná konstatování stvrzují svými podpisy pod smlouvou
připojenými.

IX.

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

X.
Nedílnou součástí této smlouvy je následující příloha:
Pověření MVDr. Josefa Řiháka, radního Středočeského kraje

Prahadne .................... Psáry dne

Darce Obdarovaný
Středočeský kraj . Obec Psáry'

MVDr. Josef Řihák Milan Vácha
radní Středočeského kraje starosta obce



Středočeský kraj
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