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Níže uvedeného dne, měsíce a roku spoiu, podle ustanovení § 2055 a násl. zákona č. 
89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, uzavírají tito účastníci 

Obec Nové Syrovice, SČ: 00290009, sídlo Nové Syrovice 2, 675 41 Nové Syrovice, 
zastoupená starostou obce panem Oldřichem Svobodou, 
jako dárce 

a 

Kraj Vysočina, se sídiern v Jihlavě, Žižkova 57, PSČ 587 33, IČ 708 90 749, 
zastoupená hejtmanem kraje MUDr. Jiřím Běhounkem, 
k podpisu smlouvy pověřen ing. Libor Joukl, náměstek hejtmana pro oblast dopravy a 
majetku, 
jako obdarovaný 

tuto 

Darovací smlouvu 
Článek L 

Dárce je ve smyslu zákona č. 172/1991 Sb., věznění pozdějších předpisů a osvědčení 
notáře o prohlášení o vlastnictví věci NZ 313/1995 ze drie 19.12. 1995 výhradním 
vlastníkem, mimo jiné, pozemků par. č. 112/2 a par. č. 1914, které se nacházejí na listu 
vlastnictví č. 10001 pro k. ú. a obec Nové Syrovice. 

Článek II. 

Dárce touto smlouvou daruje z pozemku par. č. 112/2 ostatní plocha, jiná plocha díl „c" o 
výměře 26 m2 a dále daruje z pozemku par. č. 1914 díl „d" o výměře 141 m2 a tyto díly se 
slučují do nově utvořeného pozemku par. č. 1914/2 - ostatní plocha, silnice o výměře 
167 m2, vše v k. ú. a obci Nové Syrovice, dle geometrického plánu č. 523-4311/2013, 206-
4311/2013, který je nedílnou součástí této smlouvy. 
Pozemek se daruje včetně součástí a příslušenství a se všemi právy a povinnostmi 
obdarovanému. 
Obdarovaný s tímto darem souhlasí a výše uvedený pozemek přebírá do svého výhradního 
vlastnictví. 
Hodnota pozemků byla stanovena dle účetní evidence vedené u Obecního úřadu v Nových 
Syrovicích a u par. č. 112/2 činí 139 Kč (díl „c") a u par. č. 1914 činí 751 Kč (díl „d"). 

Článek III. 

Dárce prohlašuje, že na převáděném pozemku, uvedeném v článku II. této smlouvy, 
nevážnou žádná věcná břemena, zástavní práva nebo jiná omezení vlastnických práv. 
Podpisem této smlouvy obdarovaný stvrzuje, že zná skutečný stav převáděného pozemku a 
že s ním souhlasí. 

Článek IV. 

Smluvní strany se dohodly, že náklady spojené s vkladem do katastru nemovitostí hradí 
obdarovaný. 



Článek V. 

Tato darovací smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž dárce i obdarovaný obdrží 
po 1 vyhotovení a zbývající 1 vyhotovení je určeno pro katastrální úřad k založení do sbírky 
listin. 

Účastníci této smlouvy tímto navrhují Katastrálnímu úřadu pro Vysočinu, Katastrálnímu 
pracovišti Moravské Budějovice zapsat na příslušný list vlastnictví pro výše uvedené k. ú. a 
obec, kde je jako výhradní vlastník uveden Kraj Vysočina, pozemek dle článku II. této 
smlouvy. 

Ve smyslu ustanovení § 36 odst. 1 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, věznění 
pozdějších předpisů, bylo usnesením č. 0307/04/2016/ZK ze dne 21. 6. 2016 schváleno 
Zastupitelstvem Kraje Vysočina nabytí pozemku uvedeného v článku II. této smlouvy. 

Bezúplatný převod výše uvedeného pozemku byl ve smyslu ustanovení § 85 písm. a) 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, projednán a schválen 
usnesením Zastupitelstva obce Nové Syrovice č. 4/2016/8 na jeho zasedání konaném dne 
12. 9. 2016. 
Zveřejnění záměru darování pozemku proběhlo na úřední desce obecního úřadu ve dnech 
11. 9. 2014-29. 9. 2014. 

Účastníci této smlouvy po jejím přečtení prohlašují, že byla sepsána dle jejich pravé a 
svobodné vůle, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují 
své podpisy. 

Článek VI 

Článek VIL 

Článek VIII. 

Článek SX. 

V Nových Syrovicích dne V Jihlavě dne 2 10. 7018 

Oldřich Svoboda 
starosta obce 

ipfg. Libor Joukl 
náměstek hejtmana kraje pro 

OBEC 
NOVÉ SYROVICF 

675 41 

oblast dopravy a majetku 
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