
KUJIP0187DV6 N< l 

9 3 
£ if* 
O 

Darovací smlouva 

i<í zavřená podle ustanovení § 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
mezi těmito účastníky: 

Kraj Vysočina 
se sídlem v Jihlavě, Žižkova 57, 587 33 Jihlava 
zastoupený hejtmanem kraje MUDr. Jiřím Běhounkem 
k podpisu smlouvy pověřen Ing. Josef Pavlík - náměstek hejtmana kraje pro oblast 
ekonomiky a majetku 
IČ: 708 907 49, DIČ: CZ 70890749 
na straně dárce 

město Havlíčkův Brod 
se sídlem Havlíčkovo náměstí 57, 58001 Havlíčkův Brod 
zastoupené starostou Mgr. Janem Teclem MBA 
IČO: 00267449, DIČ: CZ00267449 
na straně obdarovaného 

t a k t o :  

Článek I. 

Dárce je vlastníkem pozemku par. č. 1954/11- ost. plocha, sportoviště a rekreační plocha o 
výměře 772 m2 v k. ú. a obci Havlíčkův Brod. Uvedený pozemek získal Kraj Vysočina na 
základě Rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR čj. 19646/2001 ze dne 
26. 6. 2001 vydaného v souladu se zákonem č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, 
práv a závazků z majetku ČR do majetku krajů. Zřizovací listinou ze dne 18. 9. 2001 předal 
uvedený pozemek do hospodaření příspěvkové organizace Kraje Vysočina s názvem Česká 
zemědělská akademie v Humpolci, střední škola. 

Pozemek je veden Katastrálním úřadem pro Vysočinu, Katastrálním pracovištěm Havlíčkův 
Brod na LV 1811 pro k.ú. a obec Havlíčkův Brod. 

Článek II. 

Dárce daruje pozemek uvedený v článku I. tj. pozemek par. č. 1954/11- ost. plocha, 
sportoviště a rekreační plocha o výměře 772 m2 v k. ú. a obci Havlíčkův Brod se všemi 
součástmi a příslušenstvím obdarovanému a ten dar do svého vlastnictví přijímá. 

Dárce vede tento pozemek u svého majetkového správce, tj. České zemědělské akademie 
v Humpolci, střední škola v hodnotě 232 015,19 Kč. 

Článek III. 

Dárce prohlašuje, že převáděný pozemek je dle aktuálního výpisu z listu vlastnictví zatížen 
věcným břemenem: 

- zřízení a provozování vedení stavby „ÚPS Strážná HOST HB" ve prospěch 
společnosti Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., Praha dle smlouvy ze dne 22. 
8. 2005. 
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Žádná další věcná břemena, služebnosti, dluhy, zástavní práva ani jiné právní vady, o 
kterých by dárce věděl, či mohl vědět pozemek nezatěžují. Obdarovaný prohlašuje, že je mu 
stav převáděného pozemku dobře znám a ve stavu ke dni podpisu této smlouvy je přijímá do 
svého vlastnictví. 

Obdarovaný nabude vlastnické právo k převáděnému pozemku vkladem vlastnického práva 
do katastru nemovitostí ve prospěch obdarovaného s právními účinky k okamžiku podání 
návrhu na vklad vlastnického práva dle této smlouvy. 

Článek IV. 

Smluvní strany se dohodly, že podání návrhu na vklad vlastnického práva do katastru 
nemovitostí provede dárce. Náklady spojené s vkladem darovací smlouvy do katastru 
nemovitostí uhradí obdarovaný. 

Smluvní strany navrhují, aby byl do katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, 
katastrálního pracoviště Havlíčkův Brod zapsán vklad vlastnického práva dle článku II. této 
smlouvy. 

Článek V. 

Skutečnosti ve smlouvě blíže neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 
zákoníku. 
Darovací smlouva se vyhotovuje v třech výtiscích, z nichž dárci a obdarovanému je určeno 
po jednom výtisku a jeden výtisk si ponechá Katastrální úřad pro Vysočinu, katastrální 
pracoviště Havlíčkův Brod pro založení do sbírky listin. 

Účastníci této smlouvy po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, dále, že 
byla sepsána dle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných 
podmínek a na důkaz toho připojují podpisy svých zástupců. 
Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu. 

Článek VI. 

Obdarovaný výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu smlouvy včetně podpisů 
v informačním systému veřejné správy - Registru smluv. 

Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o 
registru smluv, tj. zveřejnění textu smlouvy v informačním systému veřejné správy - Registru 
smluv, splní Kraj Vysočina. 

Doložka dle ustanovení § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění 

Záměr darovat nemovitý majetek uvedený v článku II. smlouvy byl v souladu s ustanovením 
§ 18 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění zveřejněn na úřední desce 
Krajského úřadu Kraje Vysočina ve dnech 7. 7. - 8. 8. 2016. 

Darování pozemku uvedeného v článku II. této darovací smlouvy bylo projednáno v souladu 
s ustanovením § 36 odst. 1 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) 
v platném znění Zastupitelstvem Kraje Vysočina dne 13. 9. 2016 a usnesením 
0426/05/2016/ZK bylo rozhodnuto pozemek převést darem z vlastnictví Kraje Vysočina do 
vlastnictví města Havlíčkův Brod. 
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Doložka dle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění 

V souladu s ustanovením § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění 
schválilo Zastupitelstvo města Havlíčkův Brod nabytí pozemku uvedeného v článku II 
smlouvy do vlastnictví obce na svém jednání dne 31.10.2016 usnesením č. Z 286/16. 

V Havlíčkově Brodě dne 2017 
'{JL J/ 

V Jihlavě dne 7 2017 
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Mgr. Jar 

stan 
TecI MBA 

Dsta 

i 
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Ing. Josef Pavlík 
náměstek hejtmana kraj pro 
oblast ekonomiky a majetku 

Kraj vysocma 
Žižkova '>7 S87 33 Jihlava 
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