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AROVACÍ SMLOUVA
uzavřená dle ust. § 2055 a násl. zákona ě. 89/2012 Sb.,

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

I.
Smluvní strany

árce:
CTP Invest, spol. s r.o.
se sídlem CTPark Humpolec 1571, 396 01 Humpolec
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C,
vložka 15647
IČO: 261 66 453
zastoupená Richardem Johnem Wilkinsonem, jednatelem

a

Obdarovaný:
Statutární město Brno, městská část Brno-Líšeň
se sídlem Jírova 2609/2, 628 00 Brno
IČO: 449 92 785
zastoupená Mgr. Břetislavem Štefanem, starostou

uzavírají tuto darovací smlouvu:

II.
Předmět daru

1. Dárce touto smlouvou daruje Obdarovanému 21 ks 121etých stromů habru obecného
Carpinus betulus) o výšce cca 450 až 500 cm, které Dárce na své náklady vysadí na

Obdarovaným určená místa dle jeho pokynu předmět daru), a Obdarovaný tento
předmět daru přijímá do svého výlučného vlastnictví.

2. Hodnota předmětu daru popsaného v ustanovení odst. 1 tohoto článku smlouvy dle
pořizovacích nákladů činí =220.679,- Kě (slovy: dvě sta dvacet tisíc šest set sedmdesát
devět korun českých) bez DPH.

3. K přechodu vlastnického práva k předmětu daru na Obdarovaného dojde faktickým
převzetím předmětu daru, tj. provedením výsadby darovaných stromů. Týmž okamžikem
dojde též k přechodu nebezpečí zkázy či zhoršení předmětu daru.

4. Na základě podkladů předaných Obdarovaným zajistí Dárce před výsadbou rovněž
vytýčení sítí. Termín faktického převzetí předmětu daru určí strany smlouvy dohodou.
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III.
Závěrečná ustanovení

1. Pokud je nebo se stane některé z ustanovení této smlouvy neplatným, neúčinným či
nicotným, zavazují se smluvní strany nahradit neplatné ustanovení ustanovením novým,
které se svým smyslem a obsahem co nejvíce blíží ustanovení neplatnému.

2. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely dobrovolně, na základě své pravé
a svobodné vůle, nikoliv v tísni či za nevýhodných podmínek.

3. Smlouvu lze měnit pouze dohodou smluvních stran, písemnými, vzestupně číslovanými
dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran.

4. Smlouva je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech o dvou (2) stranách, z nichž každá
smluvní strana obdrží po jednom (1) stejnopisu.

5. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami, účinnosti nabývá
uveřejněním prostřednictvím registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb. (zákon o registru
smluv). Uveřejnění je povinen zajistit obdarovaný.

6. Uzavření této smlouvy bylo schváleno radou městské části Bmo-Líšeň na schůzi konané
dne 18.8.2021.

ZZ zV Praze dní Bmě dne 2021

sto Brno
rno-Líšen
00 Brno

CTP Invest, spol. s r.o.

Richard John Wilkinson, jednatel

S , městská část

Brno-Líšeň

Mgr. Břetislav Štefan, staro
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