
Darovací smlouva

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku

mezi smluvními stranami

Iveta Janošová

r.č.: _
bytem:

(dále jen „dárce“)

a

Statutární město Ostrava, městský obvod Hrabová

se sídlem: Bažanova 174/4, 720 00 Ostrava — Hrabová

IC: 00845451

zastoupen: Igorem Trávníěkem, starostou městského obvodu

(dále jenjako „obdarovaný“)

za těchto podmínek

I.

1) Dárce má ve svém výlučném vlastnictví následující nemovitosti:

 

vše V katastrálním území Hrabová, obci Ostrava, zapsáno V katastru nemovitostí vedeném

Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Ostrava na LV č. 2681.

(dále jen „Pozemky“).

2) Obdarovaný má ve svém výlučném vlastnictví pozemek parc. č. 1982, vkatastrálním území

Hrabová, obci Ostrava, zapsaný V katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem

pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Ostrava, na LV č. 1655 (dále jen „Pozemek

parc.č. 1982“).

3) Na Pozemcich a Pozemku parc. č. 1982 je vybudována stavba: Komunikace pro stavební lokalitu

“Na Farském“ + Zasíťování stavební lokality “Na Farském“ — Hrabová SO 01 (101) Komunikace

(dále jen „Stavba“). Součástí Stavby jsou 2 parkovací stání s podélným řazením V místě napojení

obytného okrsku na stávající komunikaci Na Farském. Kolaudaění souhlas s užíváním Stavby byl

vydán dne 30. 6. 2014. Dále byla na Pozemcích a Pozemku parc. č. 1982 vybudována dešťová

kanalizace pro odvodnění komunikace, přičemž pro užívání stavby vodního díla “SO 03 Dešťová

kanalizace“ byl odborem ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy dne 30. 6. 2014

vydán kolaudační souhlas ě. 69/14/VH/K (dále jen „Vodní dílo“).
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II.

Dárce tímto daruje obdarovanému do jeho výlučného vlastnictví Pozemky specifikované V čl. I. odst. 1)

této smlouvy, a to se všemi součástmi, příslušenstvím, právy a povinnostmi, V hranicích jak on tyto

Pozemky užíval, nebo užívat byl oprávněn, spolu se Stavbou a Vodním dílem, a obdarovaný výslovně

prohlašuje, že tento předmět darování ve výše uvedeném rozsahu též přijímá.

Pořizovací cena pozemků je 646.800,— Kč. Pořizovací cena komunikace vč. dešťové kanalizace

pro odvodnění komunikace je l,486.000,— Kč.

III.

1) Dárce ujišťuje obdarovaného, že na předmětu darování neváznou žádné dluhy, věcná břemena

či jiná zatížení, vyjma těch, která jsou ke dni uzavření této smlouvy zapsána ohledně předmětných

nemovitostí v katastru nemovitostí na příslušném listu vlastnictví.

2) Obdarovaný prohlašuje, že mu je znám stav předmětu darování, a že V tomto stavu předmět

darování přijímá do svého vlastnictví.

IV.

Obdarovaný si je vědom skutečnosti, že pokud by projevil vůči dárci nevděk ve smyslu ust. § 2072 zákona

č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů, občanského zákoníku, může se dárce domáhat vrácení daru.

V.

1) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.

2) Tato smlouva je sepsána ve 3 vyhotoveních, z nichž 1 je určeno pro potřeby řízení o povolení

vkladu práva dle této smlouvy do katastru nemovitostí u příslušného katastrálního úřadu.

3) Zamítne-li příslušný katastrální úřad pravomocně návrh na zápis vkladu vlastnického práva

k Pozemkům dle této smlouvy do katastru nemovitostí nebo rozhodne-li o zastavení řízení,

zavazují se smluvní strany podniknout veškeré kroky potřebné k tomu, aby bylo vydáno kladné

rozhodnutí o povolení vkladu práva, zejména se pak zavazují uzavřít dodatek k této smlouvě,

doplnit či pozměnit návrh na vklad práva do katastru nemovitostí nebo jinak odstranit vadu,

pro kterou nebyl vklad práva dle této smlouvy do katastru nemovitostí povolen a podat nový

návrh na vklad práva k Pozemkům dle této smlouvy do katastru nemovitostí. Strany se dále

zavazují, bude-li to podle výše uvedených podmínek nutné, bez zbytečného odkladu, tj. do lOti

pracovních dnů, uzavřít novou smlouvu o stejném předmětu a za obdobných podmínek

vyhovujících formálním požadavkům na provedení vkladu, která tuto smlouvu nahradí.

4) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána dle jejich pravé a skutečné vůle, na důkaz

čehož připojují v závěru své podpisy.



strana třetí

VI.

1) Záměr městského obvodu přijmout předmětný dar schválilo Zastupitelstvo městského obvodu

Hrabová dne 25.9.2013 svým usnesením č. 17/219.

2) Rada města Ostravy kzáměru městského obvodu přijmout dar vydala předchozí souhlas dne

10.12.2013 usnesením č. 8983/RM1014/116.

3) O uzavření budoucí smlouvy darovací rozhodlo Zastupitelstvo městského obvodu Hrabová dne

12.3.2014 usnesením č. 19/239.

4) O uzavření této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo městského obvodu Hrabová dne 18.12.2017

usnesením č. 20/274.

Vdne.............................. Vdne ..................................

Dárce Za obdarovaného




