
Darovací smlouva 

uzavřená podle §2055-2078 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 
mezi těmito smluvními stranaınì _ 

Statutární město Liberec. nám. Dr. E. Beneše 1, 460 -59 Liberec 1 

zastoupené Ing. Jaroslavem Zámečnikem, CSc., primátorem města 
IČ 00262978 . 

(dále jen „obđarovaný“)
' 

San-nžzni Jizønıni. ø.ı., nan. zćeflkýøh hran 78/17, nam v - Kúflúánøv 
spisová značka: L 5491 vedená u Krajského soudu v Usti nad Lab 
zastoupené Milošem 'I`uháčkem, předsedou sdružení 
IČ 27008 088 
(dále jen „darce“) 

I. 

Dárce prohlašuje, že je na základě kolaudačního rozhodnuti č.j. 

ZPVU/4330/043983/10-Bro ze dne 13.5.2010 vlastnlkeın splaškové kanalizace vul. 
Na Skřìvanech, k.ı'ı. StaıýHarcov(I et.). 
Stavba je umístěna na pozemcích parc. č. 903/1, 1024/1, 1074/1, 1074/6 a 1074/7 ve 
vlastnictví společnosti Houška OK s.r.o., parc. č. 904 ve vlastnictví společnosti 

NOVBGA s.r.o a parc. č. 1002/I ve vlastnictví Statutárního města Liberec, vše v kú. 
Starý Harcov _ 

Technické parametry: 
Splaškcvá kanalizace DN 300 v délce 277 nı 
Cena převáděné stavby činí : l.752.150,- Kč vč. DPH 
Slovy: Jedenmilionsedmsetpadesátdvatísícjednostopadesátkonmčeských 

11. 

V souladu se zakonem č. 128/2000 Sb., O obcích, vplatném znění a v souladu 
susnesenim č. 151/2016 Z 6. zasedání Zastupitelstva města Lìherec konaného dne 
23.6.2016 dárce touto darovací smlouvou převádí bezplatně stavbu popsaııou v čl. I. 
této smlouvy obdarovanému a obdarovaný takto speeìfikovaný dar do svého výlučného 
vlastnictví přijímá. 

[IL 
Dárce prohlašuje, že na darované stavbě neváznon žádné dluhy, zástavní práva ani jiné 
právní povinnosti. Obdarovaný prohlašuje, že je mu jeho stav mám.
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IV. 
Vlastnictví I: darované stavbě přejde na obduroveného dnem podpisu této smlouvy 

V. 

Smluvní suımy dále berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registnı 

smluv podle zákona č. 340/2015 Sb-, o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (úkon o registru smluv). 

Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou 
chráněny zvłfltnímì zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, __.) a 

nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu Neoznaěení údajů je 
považováno za souhlas e jejich uveřejněním a za Souhlas subjektu údajů. 

Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění V regisu-'u smluv podle § 6 odst. l 

zákona ě. 340/2.015 Sb., O zvláštních podmínkách některých smluv, 

uveřejñování těchto smluv a O registru smluv (zákon O registru smluv). 

Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před jeji 

účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, ktaá by plnila před účinností této 
smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez 

právního 

důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí. 

VI. 
Tato smlouva je platná a smluvní strany jsou jl vázány dnem podpisu 

VII. 
Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva vyjadřuje jejich svobodnou vůli a_Souhla8í 
s tím, aby podle této darovací smlouvy dle čl. I. uvedený předmět daru byl výlučným 
vlastnictvím Statutárního města Liberec.
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