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Smlouva o bezúplatném převodu vlastnictví

Předávající:
Se sídlem:
Zastoupena:
IČ:

Rosické TS, příspěvková organizace

Přejímající:
Se sídlem:
Zastoupené:
IČ:

Město Rosice
Palackého nám. 13, 665 01 Rosice
Mgr. Andreou Trojanovou, starostkou města
00282481

uzavřeli následující smlouvu:

I.
Předávající prohlašuje, zeje investorem stavby „6 ks odpočinkových setů na ul. Husova,
Rosice. Na pozemcích pare. č. 252/211 a 252/215 v k.ú. Rosice u Brna.

II.
Vlastnictví majetku - 6ks odpočinkových setů na ul, Husova, Rosice, jakje specifikováno
v či. I této smlouvy, převádí předávající touto smlouvou na přejímajícího a ten uvedený
majetek, za níže sjednaných podmínek, do svého vlastnictví přijímá.

III.
Předávající prohlašují, že majetek netrpí žádnými právními vadami a že jsou jeho výlučnými
vlastníky,

IV.
K přechodu vlastnických práv z předávajícího na přejímajícího podle této smlouvy dojde
dnem podpisu smlouvy oběma smluvmmi stranami.

Fyzické předání převáděného majetku bude provedeno nejpozději do 5-ti dnů od uzavření
řádné smlouvy.

Vlastnictví se touto smlouvou převádí bezúplatně. Veškeré další náklady spojené s provozem,
úpravou a správou výše uvedeného majetku ponese přejímající.

Cena převáděného majetku dle sdělení předávajícího ke dni podpisu této smlouvy činí:

VČ.DPH: 243 000,00 Kč
(slovy: dvěstéčtyřicetířitisíc)



VI.
Jakékoliv změny a doplňky této smlouvy jsou možné pouze písemnými vzestupně
číslovanými dodatky a po dohodě obou smluvních stran.

VII.
Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena
po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně,
nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.

Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami

Tato smlouvaje vyhotovena ve 2 vyhotoveních, každý s platností originálu, z nichž každá
smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

Smluvní strany berou na vědomí, že 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 zněm pozdějších
předpisů. Smluvní strany prohlašují, že žádné údaje ve smlouvě netvoří předmět obchodního
tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Smluvní
strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí objednatel. Tato smlouva
nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jejího
uveřejnění v registru smluv.

Tato smlouva o dílo byla schválena Radou města Rosice dne-/ to. ./^usnesením č. ■AHf^o^^íf // /ý
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