
Darovací smlouva

Obec Kunějovice
se sídlem Kunějovice 28,330 35 Kunějovice
Ičo: ooszgoso
zastoupena starostou Miloslavem Novákem

a
na straně jedné jako dárce

Plzeňslý kraj
se sídlem Škroupova 18,306 13Plzeň
lČo: zosgo:oo
zastoupený náměstkyní hejtmana Plzeňského kraje JUDr. Zdeňkou Liškovou

. nazakJadě plné mocíze dne27.01.2014
na straně druhé jako obdarovany

uzavírají tuto
darovaqí smlouvu:

L

l,.1 Obec Kunějovice prohlašuje, že je výlučným vlastníkem pozemků:

- palc. č. 883/4 o výmě,ře 105 m2, ostatní plocha, silnice.
- parc. ě.883/7 ovýměře 134m2,ostatníploch4 silnice,
- paťc. č. 884/3 o výměře 65 íď, ostatní plocha, silnice,

zapsartých na LV č. 10001 v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro

Plzeňský kraj, Katasttálnípracoviště Plzeň-sever, pro obec a k. ú. Kunějovice.

tZ Ú eetni hodnota pozemků ěiní :
- paíc. č. 883i4..... ...............52,50 Kč
- parc. č.88317 .67,00 Kč

il.

2.1, Dárce píevádí bezúplatné obdarovanému touto darovací smlouvou ze svého vlastnictvÍ.
nemovitosti,uvedené vbodě 1.1 této smlouvy sveškerym zékonrtým příslušenstvím
a součástmi a dále se všemi Wáw a povinnostmi s těmito nemovitostmi spojenlými.

2.2 Obdarovaný touto darovací sm]ouvou přijímá do svého vlastnictví pozemky uvedené
v bodě 1.1 této smlouvy s veškerým zákowtým příslušenstvím a součástmi adáIe se vŠemi
ptáw a povinnostmi s těmito nemovitostrni spojenými.
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m.

3.1 obdaíovaný nepřijímá spřeváděnlimi nemovitosfini žádrré dluhy ani právní závady,

Vlastrrictví k předmětrrým nemoástem přejde na obdarovaného dnem vkladu do

katastru nemovitostí u Katastrá]ního'.d;ilpi" řlzensky kraj, smlouvou jsou však smluvní

strany vánány dnem jejího podpisu,

Iv.

4.1Dárceprohlašuje,žejeoprávněnsrlišeuv9deqýminemovitostmivrozsahusvého
vlastnického právavolně disponovat. varceprohlašuje, že napíeváďěných.lemovitostech,

nevéune žÁdrrý dluh, zástavní právo, věcné břemeno s výjimkou uve{elý|o tlůe v bodě

4,2, ailjiné právní vady, a ž_e stc*ito nemovitostmi obáarovaný nepřebírá žádné dluhy,

pohledávky -i Jasi z|vazsry. oa" Jm. prohlašuj9, že mt nejsou o'ámy žádné vady

předmětu této darovací smlouvy, ;ňJ uý uyto třeba obdarovaného 
'uIášť 

upozornit' a

že mu nejsou 
",,étmy 

vady ,ú;; wáe'ma. předmět daru vokamžiku převodu

vlastnického prÁ Á, oodarávaneňo.'obduroroarry prohlaŠuje, Že se seznámil se stavgm

převaděnýchnemovitostíaženemovitostinab;filávestavujemuznátmém.

4.2Pozemek parc. č. 883/4 v k. ú. Kunějovice je zatíŽenvěcn;ýrn břemenem, zapsaným v Části

C, LV č. 10001, ato:

-věcnýmbřemenemzňzení,uloženíaprovozunadzemníhovedeníveřejné
komunikaění sítě v rozsahu .tu*"""e- geometrickým Plánem é. 222-148120|1 Pro

oprávněného 02 CzechRepublic, a,s,

v.

5.1 obec Kunějovice prohlašuje, že beziryIatný převod nemovitostí, kleré jsou předmětem

této darovací smlouvy, byl schvále;;;$"pit"istvem_obce Kunějovice a to_ usnesetrťlmze

zaseďánizastupitelswu o6." ďne 12.06.2ois. obec Kunějovice ve smyslu § 41 zákona č,

I28l2000Sb., o obcích, v platrrém ;3"i,prohlašuje, žeLyIy splněnY v.sechnY PodmínkY

dané.zákonem é. 12912000 Sb., v platném zněni, pro převod nemovitostí z vlastnictÝí

obce.

5.2 PlzeňskY kraj prohlašuje, že bezúplatné nabytíl;m3yitostí, které jsou předmětem této

darovací smlouvy, byl schvále"z"iairi"lswemPlzel;kého kraje usnesením č, 961115 ze

dne 07.09.2015. plzeňský r,r".i 
""--J*vrr" 

szl zákona é, 12912000 Sb,, o krajích,

v platném znéní, prohlašuje, r" aiý spncrry 
. 
všechny podmínky dané zál<onem

ó. 128 12000 Sb.,l, piatném Áe^,p,o 
"áUyti 

nemovitostí do vlastnictví kraj e,

vI.

6.1 Smluvní strany se dohodly , že návrhna vklad vlastnického ptávado katl9tru nemovitostí

podá obdarovaný. správní poplatek znávrhana rozhodnutí o povolení vkladu do katastru

nemovitosti ote ioto i arovicí smlouq, uhradí obdarovaný

6.2 Smluvní strany žÁdají, aby ta 7ákJadététo smlouvy byl prove{en Katastrálním uřadem

pro plzeňsky kraj, katastrální pracoviště plzeň_sevór, vklad vlastnického práva do

katastru nemovitostí.
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vII.

7.1 Smlur.ní strany prohlašují, že tato smlouva byla r,yhotovena v souladu s jejich svobodnou

a vážně projevanou vůli, nebyla lyhotovena vtísni ani za jinak nápadně nevýhodných

podmínek ana důkaztohoto ji po jejím přečtení podepisují.

7,2Tato darovací smlouva je r,yhotovena ve třech stejnopisech.

,-,/ .,l- fL ,,,, '- ,.:
V Kunějovicích dne . .:.( . .. .:.. .Ť.ť '.,' V Plzni dne ", ], ',:,',Y, ,:,'!

obdarovaný
Plzeňský kraj

zastoupena starostou
panem Miloslavem Novákem

zastoupený
Plzeňského kraje
JUDr. Zdeřkou
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