
íl

, /f° ] S004P01 A2ACM
i.'

SB/2016/0187/160

Město Hodonín

se sídlem Masarykovo nám. 53/1, 695 35 Hodonín

zastoupené starostou Mgr. Milanem Lúčkou

IČO: 00284891

DIČ: CZ699001303

(dále jen dárce)

a

—sO

Jihomoravský kraj

se sídlem Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno

zastoupený Mgr. Ing. Taťánou Malou, náměstkyní hejtmana Jihomoravského kraje na základě

pověření ze dne 19.12.2016

IČO: 70888337
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:j z) (dále jen obdarovaný)
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uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s příslušnými ustanoveními zákona

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, tuto

Darovací smlouvu

i.

Dárce je výlučným vlastníkem pozemků p. č. 270/15, ostatní plocha-silnice, p. č. 2055/21, ostatní

plocha-ostatní komunikace, p. č. 2883/40, ostatní plocha-silnice, p. č. 2883/43, ostatní plocha-

silnice, p. c. 2883/44, ostatní plocha-silnice, p. č. 2883/75, ostatní plocha-silice a p. č. 2883/97,

ostatní plocha-ostatní komunikace, všech v k. ú. a obci Hodonín, zapsaných na LV č. 10001

vedeném Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Hodonín.

II.

Dárce touto smlouvou daruje pozemky p. č. 270/15, ostatní plocha-silnice, p. č. 2055/21,

ostatní plocha-ostatní komunikace, p. ě. 2883/40, ostatní plocha-silnice, p. č. 2883/43,

ostatní plocha-silnice, p. č. 2883/44, ostatní plocha-silnice, p. č. 2883/75, ostatní plocha-

silice a p. č. 2883/97, ostatní plocha-ostatní komunikace, všechny v k. ú. a obci Hodonín

/dále také „nemovité věci‘7 včetně všech součástí a příslušenství, do vlastnictví

obdarovaného a obdarovaný tyto nemovité věci, včetně všech součástí a příslušenství, do

svého vlastnictví přijímá.

1.
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2. Pořizovací cena převáděných nemovitých věcí činí:

- 233 754,- Kč u pozemku p. č. 270/15 v k. ú. Hodonín, o výměře 1.403 m2,

704 880,- Kč u pozemku p. č. 2055/21 v k. ú. Hodonín, o výměře 2.937 m2,

- 240,- Kč u pozemku p. č. 2883/40 v k. ú. Hodonín, o výměře 1 m2,

- 47 136,- Kč u pozemku p. č. 2883/43 v k. ú. Hodonín, o výměře 209 m2,

- 514,- Kč u pozemku p. č. 2883/44 v k. ú. Hodonín, o výměře 172 m2,

- 129,- Kč u pozemku p. č. 2883/75 v k. ú. Hodonín, o výměře 43 m2,

- 960,- Kč u pozemku p. č. 2883/97 v k. ú. Hodonín, o výměře 4 m2.

III.

1. Dárce prohlašuje, že mu nejsou známa žádná zástavní práva, věcná břemena, práva stavby,
předkupní práva, zákazy zatížení nebo zcizení ani jiná věcná práva třetích osob váznoucí
na převáděných nemovitých věcech vyjma věcných břemen zapsaných na listu vlastnictví
č. 10001 vedeném pro k. ú. Hodonín.

2. Obdarovaný prohlašuje, že si převáděné nemovité věci prohlédl a je seznámen sjejich
skutečným stavem.

IV.

Obdarovaný nabude vlastnictví k převáděným nemovitým věcem vkladem vlastnického práva
z této smlouvy do katastru nemovitostí vedeného u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj,
Katastrální pracoviště Hodonín.

V.

1. Smluvní strany shodně požadují, aby na základě této smlouvy provedl Katastrální úřad pro

Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Hodonín, odpovídající změny a zápisy v katastru
nemovitostí dle obsahu této darovací smlouvy.

2. Smluvní strany se dohodly, že návrh na vklad vlastnického práva z této smlouvy do katastru
nemovitostí podá dárce. Poplatek za vklad do katastru nemovitostí ve výši 1 000,- Kč (slovy:
jedentisíc korun českých) hradí obdarovaný.
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3. Obdarovaný uhradí částku uvedenou v odst. 2. tohoto

dárce, a to v plné výši na účet dárce u

variabilní symbol 5361, specifický symbol 70888337.

VI.

1. V ostatním se tato smlouva řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

2. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že odpovídá

jejich pravé a svobodné vůli, a že byla uzavřena dobrovolně a nikoliv v tísni.

3. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž dárce i obdarovaný obdrží po

jednom vyhotovení a jeden stejnopis bude použit pro účely vkladu vlastnického práva do

katastru nemovitostí.

Doložka dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění

Bezúplatné nabytí darovaných nemovitých věcí uvedených v čl. II. bod 1. této smlouvy

bylo schváleno Zastupitelstvem Jihomoravského kraje dne 15.12.2016, usnesení č.

72/1 6/Z2.

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění

1. Záměr darování nemovitých věcí uvedených v čl. I. bod 2. a 3. této darovací smlouvy byl

řádně zveřejněn zákonem stanoveným způsobem na úřední desce Městského úřadu města

Hodonín i elektronické úřední desce od 7. 9. 2016 do 18. 10. 2016.

2. Darování nemovitých věcí uvedených v čl. II. bod 1. dle této darovací smlouvy bylo

schváleno Zastupitelstvem města Hodonín dne 18. 10. 2016, usnesením č. 1191.

Tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv a to na základě ustanovení § 2 odst. 1, písm. b)
zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto

smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zveřejnění v registru smluv zajistí Město

Hodonín.

- 8 -02- 2017
2 4. 02. 2017

V Brně dne V Hodoníně dne

6řavslc|krs)

tínovc nám. 3

01 82 Brno

-1 8-

Mgr. Ing. Taťáná Malá Mgr. Milan Lúčka

starosta města Hodonínnáměstkyně hejtmana Jihomoravského kraje
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