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jihomorayský y"i

ublika - Krajské ředitelství poĚicie Jihomoravského kraje

(dále jen ,,nabyvatel")
(oba též jako ,,smluvní 3trarLy")

uzavírají podle zákona č. 89,'2012 Sb., občanský zákoník (dále jen ,,občanský zákoník"), ve
znění pozdějších předpisů, podle zákona č.. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím
vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon
č. 219/2000 Sb.") tuto:

SMLOUVU O BEZÚPLATNÉM PŘEVODU
VLASTNICKÉHO PRÁVA K NEMOVITÉ VĚCI

ČI. I.

jihomoravský kraj je na základě Smlouvy o bezúplatném převodu pcdle § 22 zákona
č. 219/2000 Sb. ze dne 18. 11. 2009 (s právními účinky vkladu ke dni 30. 11. 2009) vlastníkem
níže uvedené nemovité věci:

pozemek:
parč. č. 3191/13 o výměře 838 m', druh pozemku: ostatní plocha, jpůsob využití: jiná plocha,

zapsaný na listu vlastnictví č. 4449 pro katastrální území Poštorná, obec Břeclav, v katastru
nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro jihomoravský kraj, Katastrálním pracovištěm
Břeclav.

ČI. II.

Převodce touto smlouvou a za podmínek v ní uvedených bezúplatně převádí nabyvateli
vlastnické právo k následující nemovité věci v obci Břeclav, v katastrálním území Poštorná:
pozemek parč. č. 3191/13 blíže specifikovaný v ČI. I této smlouvy,
dále jen jnemovitá věc".
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ČI. III.

1, Nabyvatel se v souladu s ustanovením § 1916 odst. 2 občanského zákoníku předem vzdává '
práva z vadného plnění.

l ' 2, Nabyvatel prohlašuje, že se seznámil s faktickým stavem převáděné nemovité věci.

· 3. Pořizovací cena nemovité věci činí celkem 201.120,- KČ.

4. Převodce i nabyvatel shodně prohlašují, že jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by
uzavření této smlouvy bránily.

5. Převodce prohlašuje, že mu nejsou známa žádná zástavní práva, věcná břemena (vyjma
služebnosti inženýrské sítě zapsané v katastru nemovitostí spočívající v tjovinnosti strpět
umístění, provoz, údržbu, opravy a odstranění vodcvodní přípojky a kabelové přípojky
v rozsahu dle geometrického pIánu č. 2627-022/2019 a ve prospěch pozemku p. č. 3191/9
v k. ú. Poštomá, obec Břeclav, V-8803/2019-'704 a vyjma případných věcných břemen
vzniklých v době, kdy tato věcná břemena nepodléhala zápisům v nemovitostních
evidencích), práva stavby, předkupní práva, zákazy zatížení nebo zcizení ani jiná věcná
práva třetích osob váznoucí na převáděném pozemku.
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ČI. KV.

Bezúplatný převod nemovité věci dle této smlouvy byl schválen Zastupitelstvem
JihomoravSkého kraje, a to usnesením číslo které bylo přijatc ľíä 6. zasedání
Zastupitelstva kraje dne 23.09.2021.

ČI. V.

l. Vlastnické právo k převáděné nemovité věci nabývá nabyvatel zápisem do katastru
nemovitostí. Tímto dnem na nabyvatele přecházejí veškerá práva a povinnosti spojená s
vlastnictvím a užíváním převáděné nemovité věci.

2. Smluvní strany se dohodly, že návrh na zápis vlastnického práva do katastru nemovitostí
podá nabyvatel do 30 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy dle ČI. VI. odst. 2.

ČI. VI.

l. Tato smlouva je uzavírána v souladu se zákonem č. 219/2000 Sb., o majetku České
republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, přičemž
podléhá schválení Ministerstvem financí ve smyslu § 12 odst. 2 tohoto zákona. Bez tohoto
schválení je tato smlouva neplatná ve smyslu § 44 odst. 4 zákona č. 219/2000 Sb.

2. Tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.,
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o
registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění smlouvy
zajistí nabyvatel.

3. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění smlouvy v registru smluv.
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ČI. VII.

, . Tato smlouva iná tři strany textu, je vyhotoveíia v pěti stejnopisech, z nichž každý má
platnost originálu, přičemž převodce obdrží jeden stejnopis, nabyvatel tři stejnopisy a jeden
$teinopis bude nabyvatelem použit pro účely vkladového řízení v souladu s ČI. V. této
smlouvy·

2. Sinlouvu lze měnit pouze formou písemných číslovaných dodatků za předpokladu souhlasu
smluvních stran.

3. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely svobodně a vážně, určitě' a
srozumitelně, nikoliv z přinucení nebo emyiu. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční
podpisy.

4. Přílohou této smlouvv je doložka dle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších
předpisů a schvalovací doložka Ministerstva financí.

13, 10, 2021
V Brně dne: V Brnč dne: a. /1· b?1
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ložka dle § 23 zákona Č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů

l. Záměr darování pozemku byl řádně zveřejněn zákonem stanoveným způsobem na úřední
desce Krajského úřadu Jihomoravského kraje od 23.06.2021 do 26.07.2021.

2. Bezúplatný převod pozemku byl schválen Zastupitelstvem Jihomoravského kraje dne
23.09.2021, usnesením
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Ministerstvo financí sch¥a|uje právní jednání podle
ustanovení § 12 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb.,

F V eo majetku české repubhky a jejím vystupovaní
v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.


