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DAROVACÍ SMLOUVA
--------------------------------------kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi sebou uzavřeli
pan
Miloslav Milota, r.č._____________ --------------------------------------jako darující na straně jedné
a
Obec Strančice, se sídlem Revoluční 383, 251 63 Strančice, IČ 00240788,
zastoupená starostou obce panem Jiřím Šindelářem
jako obdarovaná na straně druhé.

I.
1.1. Darující prohlašuje, že je výlučným vlastníkem mimo jiné pozemku parc.č 137 v k.ú.
Strančice o výměře 3330 m2, vodní plocha, umělá nádrž, který je zapsán u Katastrálního
úřadu pro Středočeský kraj, Katastrálního pracoviště Praha-východ na LV č. 565, vedeném
pro obec a k.ú. Strančice.
1.2. Geometrickým plánem vyhotoveným společností AREA GK spol. s r.o., se sídlem
U Elektry 650, 198 00 Praha 9, ze dne 13.5.2011, č.pl. 865-140/2011, který byl schválen
Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrálním pracovištěm Praha-východ, dne
20.6.2011, pod č.1597/2011, byl z pozemku parc.č.137 v k.ú. Strančice oddělen díl nově
označený jako pozemek parc.č.137/2 o výměře 154 m2 v k.ú. Strančice. Tento pozemek je
předmětem této darovací smlouvy a dále je v této smlouvě označován jen jako „pozemek“.
II.
2.1. Darující touto smlouvou daruje obdarované do jejího výlučného vlastnictví pozemek
parc.č.137/2 o výměře 154 m2 v k.ú. Strančice, který vznikl geometrickým plánem
uvedeným v čl. 1.2. této smlouvy, a to se všemi součástmi a příslušenstvími, právy a
povinnostmi z vlastnictví uvedeného pozemku vyplývajícími. Obdarovaná tento pozemek do
svého výlučného vlastnictví přijímá.

III.
3.1. Darující prohlašuje, že na darovaném pozemku neváznou žádné dluhy, věcná břemena,
zástavy, či jiné právní závady.
3.2. Obdarovaná prohlašuje, že je jí znám stav darovaného pozemku, že si jej před
uzavřením této darovací smlouvy prohlédla, a že pozemek přejímá v tom stavu, který při této
prohlídce zjistila.
IV.
4.1. Vlastnické právo k pozemku přejde na obdarovanou dnem, kdy nastanou právní
účinky vkladu práva vlastnického dle této smlouvy.
V.
5.1. Poplatek za přijetí návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu vlastnického práva do
katastru nemovitostí dle zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění, uhradí
obdarovaná.
VI.
6.1. Účastníci smlouvy žádají, aby Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální
pracoviště Praha-východ v katastru provedl na příslušném listu vlastnickém zápis v souladu
s touto smlouvou.
VII.
7.1. Účastníci smlouvy prohlašují, že se s obsahem smlouvy seznámili, jemu porozuměli
a s ním souhlasí, ve smlouvě projevili svou vážnou a svobodnou vůli, a tomu na důkaz
připojují své podpisy.
V ________dne______

__________________________
Miloslav Milota

______________________
Obec Strančice
Jiří Šindelář, starosta

