Darovací smlouva
podle §2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi sebou uzavřeli

Český svaz chovatelů, z.s., Základní organizace Strančice,
Revoluční 292, 251 63 Strančice,
IČ: 68403020
jako dárce na straně jedné
a
Obec Strančice
Revoluční 383, 251 63 Strančice,
zastoupena starostou obce panem Jiřím Šindelářem,

jako obdarovaná na straně druhé.

I.
1. Dárce prohlašuje, že je výlučným vlastníkem budovy č.p. 292 v obci Strančice, jiná
stavba, kdy tato nemovitá věc je zapsána u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj,
Katastrálního pracoviště Praha-východ na LV č. 717, vedeném pro obec a k.ú.
Strančice a dále se v této smlouvě označuje jen jako "nemovitost".

II.
1. Dárce touto smlouvou daruje obdarované do jejího výlučného vlastnictví nemovitost
uvedenou v článku I. odst. 1 této smlouvy, a to se všemi právy, povinnostmi
a příslušenstvím.
2. Dárce prohlašuje, že předmětná nemovitost se nachází na cizím pozemku, konkrétně
na pozemku parc. č. st. 528, který je ve vlastnictví České republiky a s nímž je
příslušný hospodařit Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem
Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 12800 Praha 2.
3. Obdarovaná tento dar do svého výlučného vlastnictví přijímá.

4. Dárce prohlašuje, že mu není známo, že by darovaná nemovitost měla vady, které by
neodpovídaly běžné míře opotřebení a na které by měl povinnost obdarovanou
upozornit.

5. Obdarovaná podpisem této smlouvy potvrzuje, že stav darované nemovitosti je jí
znám.

III.
1. Obdarovaná nabude výlučné vlastnictví k darované nemovitosti, která je předmětem
této smlouvy, vkladem do katastru nemovitostí.
IV.
1. Tato smlouva se vyhotovuje ve 3 stejnopisech.
2. Jakékoli změny nebo doplnění této smlouvy jsou možné jen písemně a s podpisem
obou smluvních stran.
3. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly, že s jejím
obsahem souhlasí a uzavírají ji po vzájemném projednání nikoli pod nátlakem a na
důkaz toho připojují své podpisy.

Ve Strančicích dne......................

_____________________________
Dárce

___________________________
Obdarovaný

