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Níže uvedeného dne, měsíce a roku spolu uzavírají podle ustanovení § 2055 a násl. zákona
č, 89/2012 Sb., Občanský zákoník, tito účastníci:
Město Pacov, se sídlem nám. Svobody 320, 395 01 Pacov
IČO 002 48 789, DIČ CZ00248789
zastoupené starostou Ing. Lukášem Vlčkem
jako dárce
a
Kraj Vysočina, se sídlem v Jihlavě, Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava
IČO 708 90 749, DIČ CZ70890749
zastoupený hejtmanem MUDr. Jiřím Běhounkem
k podpisu smlouvy pověřen náměstek hejtmana pro oblast ekonomiky a majetku
ing. Martin Kukla
jako obdarovaný
tuto

Darovací smlouvu

Článek I.
Dárce je výhradním vlastníkem pozemků par. č. 395/7, par. č. 404, par. č. 406/3, par. č.
408/2 a par. č. 496/8, které Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Pelhřimov
vede na listu vlastnictví č. 10001 pro k. ú. Velká Rovná a obec Pacov.
Geometrickým plánem č. 131-143/2018 ze dne 19. 2. 2019, odsouhlaseným Katastrálním
úřadem pro Vysočinu, Katastrálním pracovištěm Pelhřimov dne 25. 2. 2019 se z pozemku
par. č. 395/7 odděluje část o výměře 37 m2, nově označená jako par. č. 395/16, z pozemku
par. č. 404 se odděluje část o výměře 34 m2, nově označená jako par. č. 404/2, z pozemku
par. č. 406/3 se odděluje část o výměře 63 m2, nově označená jako par. č. 406/6, z pozemku
par. č. 408/2 se odděluje část o výměře 212 m2, nově označená jako par. č. 408/5
a z pozemku par. č. 496/8 se odděluje část o výměře 61 m2, nově označená jako par, č.
496/14, část o výměře 1 382 m2, nově označená jako par. č. 496/15 a část o výměře 136 m2,
nově označená jako par. č. 496/17.
Článek II.
Dárce touto smlouvou daruje nově vzniklé pozemky par. č. 395/16 o výměře 37 m2, par. č.
404/2 o výměře 34 m2, par. č. 406/6 o výměře 63 m2, par. č. 408/5 o výměře 212 m2, par.
č. 496/14 o výměře 61 m2, par. č. 496/15 o výměře 1 382 m2 a par. č. 496/17 o výměře
136 m2, vše v k. ú. Velká Rovná a obci Pacov, včetně součástí a příslušenství a se všemi
právy a povinnostmi obdarovanému.
Hodnota převáděných pozemků byla stanovena dle účetní evidence vedené městem Pacov
a u pozemku par. č. 395/16 činí 217,- Kč, u pozemku par. č. 404/2 činí 170,- Kč, u pozemku
par. č. 406/6 činí 157,- Kč, u pozemku par. č, 408/5 činí 1060,- Kč, u pozemku par. č. 496/14
činí 305,- Kč, u pozemku par. č. 496/15 činí 6910,- Kč a u pozemku par. č. 496/17 činí 680,Kč.
Obdarovaný s tímto darem souhlasí a výše uvedené pozemky přebírá do svého výhradního
vlastnictví. Dárce daruje obdarovanému výše uvedené pozemky za účelem majetkoprávního
vypořádání stavby „ili/1293 Velká Rovná - most ev. č. 1293-1“ a silnice 111/1293.

Článek III.
Dárce prohlašuje, že na převáděných pozemcích, uvedených v článku II. této smlouvy
nevážnou žádná věcná břemena, zástavní práva nebo jiná omezení vlastnických práv.
Podpisem této smlouvy obdarovaný stvrzuje, že zná skutečný stav převáděných pozemků
a že s ním souhlasí.
Článek IV.
Smluvní strany se dohodly, že veškeré náklady spojené s uzavřením této smlouvy a jejím
vkladem do katastru nemovitostí hradí obdarovaný.
Článek V.
Tato smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž město Pacov i Kraj Vysočina obdrží
každý po 1 vyhotovení a zbývající 1 vyhotovení je určeno pro katastrální pracoviště
k založení do sbírky listin.
Článek VI.
Účastníci této smlouvy tímto Katastrálnímu úřadu pro Vysočinu, Katastrálnímu pracovišti
Pelhřimov navrhují zapsat na příslušný list vlastnictví, kde bude jako výhradní vlastník
uveden Kraj Vysočina, pozemky dle článku II. této smlouvy.
Článek Vil.
schvalovací doložka města
V souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, věznění
pozdějších předpisů, byl záměr darování pozemků uvedených v článku II. této smlouvy
zveřejněn na úřední desce města Pacov ve dnech 28. 5. 2020 až 15. 6. 2020.
Ve smyslu ústa novem § 85 písm, a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, věznění pozdějších
předpisů, Zastupitelstvo města Pacov projednalo a schválilo darování pozemků dle článku II.
této smlouvy z vlastnictví města Pacov do vlastnictví Kraje Vysočina usnesením
č. 2020/03/11 na svém zasedání, které se uskutečnilo dne 24. 6. 2020.
Článek Vlil.
schvalovací doložka kraje
Ve smyslu ustanovení § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších
předpisů, Zastupitelstvo Kraje Vysočina usnesením Č.0414/05/2020/ZK ze dne 8. 9. 2020
rozhodlo nabýt darem pozemky uvedené v článku II. této smlouvy z vlastnictví města Pacov
do vlastnictví Kraje Vysočina.
Článek IX.
Účastníci této smlouvy po jejím přečtení prohlašují, že byla sepsána dle jejich pravé
a svobodné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho
připojují své podpisy.
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Kraj Vysočina se zavazuje, že špiní zákonnou povinnost die § 3 odst. 2 zákona č, 340/2015
Sb., o registru smluv a zveřejní v registru smluv znění této smlouvy.

f. 9, 111. /.]?í|

V Jihlavě dne...................

V Pacově dne

Ing. Lukáš Vlček
starosta města

tng, Martin Kukla
náměstek hejtmana
pro oblast ekonomiky a majetku
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