DAROVACÍ SMLOUVA

Smluvní strany:
František Juřina
r. č.
trvale bytem
a
Anežka Juřinová
r. č.
trvale bytem
jako dárce na straně jedné (dále „dárce“)
a
Obec Kobylnice
IČ: 004 88 160
se sídlem Na Budínku 240, 664 51 Kobylnice
zastoupená panem Ing. Lubomírem Šmídem, starostou obce
jako obdarovaný na straně druhé (dále „obdarovaný“)
uzavřely v souladu s § 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů, níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

DAROVACÍ SMLOUVU
(dále „smlouva“ nebo „tato smlouva“)

1.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1

Dárce prohlašuje, že je výlučným vlastníkem pozemku parc. č. 764/1 (dále
„pozemek“) o výměře aktuálně zapsané v katastru nemovitostí 1977 m2, orná půda,
nacházejícího se v katastrálním území Kobylnice u Brna, obec Kobylnice, který je
zapsán v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj,
katastrálním pracovištěm Brno-venkov, na listu vlastnictví č. 99 pro katastrální území
Kobylnice u Brna, obec Kobylnice.

1.2

Dárce dále prohlašuje, že není v nouzi, pro kterou by neměl na nutnou výživu vlastní
osoby a/nebo nutnou výživu osoby, k jejíž výživě je podle zákona povinen, a že
takový stav nehrozí, a to ani po darování na základě této smlouvy.

1.3

Dárce prohlašují a zavazuje se, že:
(a)

není v úpadku, ani proti němu není vedeno nalézací, exekuční, konkursní,
vyrovnávací či insolvenční řízení, a ani nehrozí nebezpečí vedení takových
řízení,

(b)

má jako daňový poplatník vyrovnány veškeré své splatné finanční závazky
z titulu daňových, odvodových a jiných obdobných finančních povinností
vyplývajících z obecně závazných právních předpisů, rozhodnutí příslušného
správce daní či poplatků, nebo orgánů vykonávajících správu ve věcech
sociálního a zdravotního pojištění,

(c)

pozemek nemá žádné faktické ani právní vady,

(d)

pozemek není zatížen žádnými právy třetích osob, zejména pak není zatížen
zástavním právem, omezením převodu nemovitostí, věcným břemenem,
služebností, reálným břemenem, právem stavby, opcí ani nájemním vztahem,
a nevykazuje ani žádné jiné vady, které by bránily řádnému výkonu
vlastnického práva obdarovaným, s výjimkou zatížení pozemku:
-

1.4

věcným břemenem zřizování a provozování vedení telekomunikační sítě
(dále „věcné břemeno“), zřízeným smlouvou o zřízení věcného břemene
ze dne 12.1. 2002, právní účinky vkladu práva ke dni 1.10. 2002, ve
prospěch oprávněného TeliaSonera International Carrier Czech Republic
a.s., se sídlem na K Červenému dvoru 3269/25a, Strašnice, 13000 Praha
3, IČO: 26207842 (dále „oprávněný“),

(e)

v souvislosti s pozemkem neprobíhají žádné soudní spory ani žádná správní
řízení, a to včetně (nikoliv však výlučně) řízení o vyvlastnění, řízení
o restitučních nárocích, o výkonu rozhodnutí nebo exekuci prodejem
nemovitosti či o zřízení soudcovského zástavního práva, a že ani v budoucnu
nehrozí nebezpečí jejich zahájení,

(f)

žádná třetí osoba si nečiní žádné oprávněné nároky ve vztahu k pozemku,

(g)

ohledně pozemku neexistují žádné smlouvy, které zakládají práva, jež dosud
nejsou zapsána v katastru nemovitostí, ani nejsou u katastrálního úřadu
ohledně pozemku podány návrhy, o nichž dosud nebylo pravomocně
rozhodnuto,

(h)

je oprávněn převést své vlastnické právo k pozemku a neexistují žádná
rozhodnutí či opatření, která by mu bránila v nakládání s pozemkem,

(i)

mu nejsou známy žádné skutečnosti, které by mu mohly bránit v uzavření této
smlouvy a splnění závazků z ní vyplývajících,

(j)

nemá žádné neuhrazené splatné dluhy ani vůči němu nebylo vydáno žádné
rozhodnutí, které by mohlo vést k postižení pozemku, a

(k)

do okamžiku, kdy bude příslušným katastrálním úřadem povolen vklad
vlastnického práva k pozemku podle této smlouvy ve prospěch obdarovaného,
bude hradit veškeré vyměřené a/nebo splatné daně, poplatky či jiné finanční
závazky týkající se pozemku.

Dárce se zavazuje zajistit, aby jeho prohlášení uvedená v této smlouvě byla platná
a pravdivá ke dni uzavření této smlouvy a zůstala platná a pravdivá alespoň do

okamžiku povolení vkladu vlastnického práva obdarovaného podle této smlouvy do
katastru nemovitostí.
1.5

Dárce se zavazuje, že do okamžiku povolení vkladu vlastnického práva podle této
smlouvy ve prospěch obdarovaného nebude s pozemkem žádným způsobem
nakládat ani činit jakákoliv právní jednání týkající se pozemku.

1.6

Dárce se zavazuje poskytnout obdarovanému veškerou potřebnou součinnost.

2.

DAROVÁNÍ

2.1

Dárce touto smlouvou daruje pozemek, specifikovaný v čl. 1. této smlouvy, se všemi
jeho součástmi a příslušenstvím (dále i jen „dar“) obdarovanému a zavazuje se
bezúplatně převést na obdarovaného vlastnické právo k daru, a obdarovaný dar
přijímá a zavazuje se jej za podmínek této smlouvy převzít.

3.

ODEVZDÁNÍ DARU

3.1

Dárce se zavazuje předat obdarovanému dar nejpozději do čtrnácti (14) kalendářních
dnů ode dne povolení vkladu vlastnického práva obdarovaného do katastru
nemovitostí podle této smlouvy a obdarovaný se zavazuje dar od dárce v této lhůtě
převzít.

3.2

Smluvní strany se zavazují sepsat o předání a převzetí daru předávací protokol.
Nebezpečí vzniku škody, nahodilé zkázy a nahodilého zhoršení daru přechází na
obdarovaného okamžikem předání daru stvrzeného písemným předávacím
protokolem.

4.

OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

4.1

Smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy odstoupit v případech stanovených
touto smlouvou a právními předpisy. Obdarovaný je mimoto oprávněn od této smlouvy
odstoupit v případě, že:
a) se na základě této smlouvy nestane výlučným vlastníkem pozemku, a nebude
zapsán jako výlučný vlastník v katastru nemovitostí ani do šesti (6) měsíců od
uzavření této smlouvy,
b) příslušný katastrální úřad pravomocně rozhodne o tom, že se návrh na vklad
vlastnického práva podaný podle této smlouvy zamítá, nebo se řízení o něm
zastavuje,
c) dárce poruší svůj závazek uvedený v článku 1.4 a/nebo 1.5 této smlouvy,
d) v období mezi uzavřením této smlouvy a povolením vkladu vlastnického práva
k pozemku ve prospěch obdarovaného do katastru nemovitostí podle této smlouvy
dojde ke zhoršení pozemku z jakéhokoliv důvodu nebo k jiné události, která
podstatným způsobem sníží nebo v budoucnu může snížit jeho hodnotu,
e) vklad vlastnického práva obdarovaného podle této smlouvy k pozemku bude
příslušným katastrálním úřadem pravomocně povolen, avšak na (částečném)

výpisu z katastru nemovitostí vztahujícímu se k pozemku nebude obdarovaný
vyznačen jako výlučný vlastník ke dni provedení vkladu,
f)

na (částečném) výpisu z katastru nemovitostí vztahujícímu se k pozemku bude
obdarovaný vyznačen jako výlučný vlastník, ale z výpisu bude patrno, že pozemek
je zatížen jakýmkoliv věcným právem k cizí věci, zejména věcným břemenem,
služebností, reálným břemenem, právem stavby, zástavním právem či jakýmkoliv
jiným omezením vlastnického práva a/nebo na (částečném) výpisu z katastru
nemovitostí vztahujícímu se k pozemku bude ohledně pozemku uvedena plomba,
poznámka či poznámka spornosti zápisu, s výjimkou věcného břemene určeného
v článku 1.3 odst. d) této smlouvy, a s výjimkou práv, a/nebo omezení zřízených
případně již obdarovaným a/nebo z důvodu na jeho straně a/nebo k zajištění jeho
závazků, a s výjimkou plomb, poznámek či poznámek spornosti zápisu zapsaných
z důvodu na straně obdarovaného, ke dni provedení vkladu,

g) se některé z prohlášení dárce uvedené v této smlouvě ukáže být nepravdivé.
4.2

Společně s podpisem této smlouvy podepisují smluvní strany rovněž návrh na
povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí podle této smlouvy, a to
v počtu dvou (2) vyhotovení. Návrh podá příslušnému katastrálnímu úřadu
obdarovaný, a to bez zbytečného odkladu po uzavření této smlouvy. Správní poplatek
spojený se vkladem vlastnického práva obdarovaného k pozemku do katastru
nemovitostí podle této smlouvy uhradí obdarovaný.

4.3

V případě odstoupení od této smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran se smluvní
strany zavazují poskytnout si veškerou potřebnou součinnost za účelem změny
zápisu vlastnického práva k pozemku v katastru nemovitostí tak, aby byl proveden
příslušným katastrálním úřadem zápis vlastnického práva k pozemku ve prospěch
dárce. Smluvní strany se zejména zavazují učinit souhlasné prohlášení ohledně
odstoupení od této smlouvy, zániku vlastnického práva obdarovaného k pozemku a
ohledně opětovného vzniku vlastnického práva dárce k pozemku v důsledku
odstoupení od této smlouvy, které bude mít náležitosti podle § 66 vyhlášky č.
357/2013 Sb., a toto prohlášení doručit společně s návrhem příslušnému
katastrálnímu úřadu, to vše za podmínky, že na základě této smlouvy byl před
odstoupením od ní povolen vklad vlastnického práva smluvních stran do katastru
nemovitostí, nebo že bylo zahájeno řízení o povolení vkladu vlastnického práva
smluvních stran do katastru nemovitostí podle této smlouvy. Odstoupením od této
smlouvy není účinnost tohoto odst. 4.3 dotčena.

5.

DOLOŽKA PODLE ZÁKONA O OBCÍCH

5.1

Uzavření této smlouvy schválilo Zastupitelstvo obce Kobylnice na svém 5. zasedání
dne 25.6.2015, usnesením k bodu č.11.

6.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

6.1

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem uzavření. Dnem uzavření této
smlouvy je den označený datem u podpisů smluvních stran. Je-li takto označeno více
dní, je dnem uzavření této smlouvy den z označených dnů nejpozdější.

6.2

Právní vztahy vyplývající z této smlouvy se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

6.3

Tato smlouva může být změněna pouze písemnou dohodou smluvních stran, a to ve
formě písemných, vzestupně číslovaných dodatků.

6.4

Tato smlouva byla sepsána ve třech (3) vyhotoveních s platností originálu, z nichž po
jednom (1) obdrží každý z účastníků a jedno (1) vyhotovení bude předloženo
příslušnému katastrálnímu úřadu.

6.5

Smluvní strany prohlašují, že se řádně seznámily s obsahem této smlouvy, že mu
porozuměly a nemají vůči němu žádných výhrad, přičemž tuto smlouvu uzavírají na
základě jejich svobodné, vážné a omylu prosté vůle, na důkaz čehož pod tuto
smlouvu připojují své vlastnoruční podpisy.

V Kobylnicích dne ____________ 2015

V Kobylnicích dne ____________ 2015

______________________________
František Juřina

______________________________
Obec Kobylnice
Ing. Lubomír Šmíd, starosta obce

______________________________
Anežka Juřinová

