
Darovací smlouva

uzavřená dle ust. g 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

mezi těmito stranami:

SPORTOVNÍ KLUB SLAVIE TŘEBOVICE z.s.

se sídlem Kochova 5539/6, Třebovice, 722 00 Ostrava

IČ: 484 30 064

zapsaný ve spolkovém rejstříku Kraj ského soudu V Ostravě V oddíle L, vložka 2212

zastoupený předsedou p. Petrem Šancou

jako dárce na stranějedné

dále jen jako „dárce“

a

Statutární město Ostrava

Městský obvod Třebovice

se sídlem 5. května 5027/1, Ostrava, Třebovice, PSČ 722 00

IČ: 00845451, ev.č. 23

zastoupen p. Františkem Šichnárkem, starostou

jako obdarovaný na straně druhé

dále jen jako „obdarovaný“

v tomto znění:

M

Dárce prohlašuje, že je výlučným Vlastníkem nemovité věci, a to pozemku parc.č.

590 — ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha o výměře 3494 m2, zapsaného

V katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální

pracoviště Ostrava, na LV č. 1508, pro katastrální území Třebovice ve Slezsku (dále

jen „nemovitá věc“ nebo „převáděná nemovitá věc“).

M

Dárce daruje a podpisem této smlouvy bezplatně převedl Vlastnické právo

k předmětné nemovité věci uvedené článku I. této smlouvy na obdarovaného.

Obdarovaný vlastnické právo kpředmětné nemovité Věci, včetně Všech jejich

součástí a příslušenství do svého vlastnictví přijímá.

Obdarovaný byl seznámen se stavem předmětné nemovité věci a prohlašuje, že si ji

řádně prohlédl a je si vědom, že touto darovací smlouvou získává Vlastnické právo

k předmětné nemovité věci.

Dárce prohlašuje, že na předmětné nemovité věci nevázne žádný dluh, zástavní

práva a Věcná břemena, ani jiné právní závady.

Darováním vlastnického práva kpředmětné nemovité věci se obdarovaný stane

výlučným vlastníkem nemovité Věci, a to pozemku parc.č. 590 — ostatní plocha,

sportoviště a rekreační plocha o výměře 3494 m2, zapsaného v katastru nemovitostí



u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Ostrava, na

LV č. 1508, pro katastrální území Třebovice ve Slezsku, se všemi právy a

povinnostmi a své vlastnické právo k předmětné nemovité věci nabude vkladem

vlastnického práva do katastru nemovitostí.

Článek III.

Na základě této smlouvy a pravomocného rozhodnutí o povolení vkladu

vlastnického práva Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj, Katastrální

pracoviště Ostrava, zapíše do katastru nemovitostí na příslušném listu vlastnictví

pro katastrální území Třebovice ve Slezsku, změnu vlastnických vztahů tak, že jako

výlučného vlastníka předmětné nemovité věci zapíše obdarovaného.

M

Doložka platnosti právního úkonu podle 5 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

1. Rada města Ostravy vydala předchozí souhlas k bezúplatnému nabytí dne

21.3.2017, usnesení č. 06015/RM1418/87.

2. Zastupitelstvo městského obvodu Třebovice vydalo souhlasně stanovisko

k záměru bezúplatněho nabytí dne 19.4.2017, usnesení č. 123/17.

3. Zastupitelstvo městského obvodu Třebovice rozhodlo o bezúplatném nabytí a

uzavření této darovací smlouvy dne 14.6.2017, usnesení č. 128/18.

M

Tato smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních, kdy každý z účastníků si nechá

jedno vyhotovení a jeden originál spolu s návrhem na vklad dle této smlouvy bude

podán Katastrálnímu úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště

Ostrava.

Smlouvu lze měnit pouze v písemné formě.

Smluvní strany této smlouvy shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím

podpisem řádně přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich

pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni či za nápadně

nevýhodných podmínek.

Smluvní strany potvrzují správnost a autentičnost této smlouvy svými

vlastnoručními podpisy.

V Ostravě dne 4.7.2017 V Ostravě dne 4.7.2017

dárce obdarovaný


