Darovací smlouva
Smluvní strany:
Název:
Sídlo:
Zastoupený:
IČ:

Mikroregion Hodonínsko - dobrovolný svazek obcí
Masarykovo nám. 53/1, 695 01 Hodonín
Mgr. Milanem Lúčkou., předsedou svazku
71248633

(dále také „dárce“)
a
Název:
Obec Mutěnice
Sídlo:
Masarykova 200, 696 11 Mutěnice
Zastoupený:
MVDr. Dušan Horák
IČ:
00285145
(dále také „obdarovaný“)
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení zákona č. 40/1964, občanský
zákoník, ve znění pozdějších změn a doplňků tuto
Darovací smlouvu
(dále jen „Smlouva“)
I.
1. Dárce je vlastníkem stavby cyklo-odpočívadla, vybudovaného na pozemku p.č. 6382, v k.ú.
Mutěnice, jež tvoří: krytá odpočívka 1 ks, lavička 2 ks, stůl 1 ks, stojan na kola 1 ks, zpevněný
povrch 1 ks, depo – slunečnice 1 ks. Tato stavba není evidována v katastru nemovitostí a pro
účely této Smlouvy bude dále označována jako „Dar“.
II.
1. Dárce touto smlouvou daruje obdarovanému Dar a převádí na něj vlastnické právo k Daru a
obdarovaný touto smlouvou Dar od dárce přijímá do svého výlučného vlastnictví.

1.

III.
Obdarovaný prohlašuje, že je mu stav Daru dobře znám, neboť si jej prohlédl před uzavřením
této Smlouvy, a potvrzuje, že jej v tomto stavu jak stojí a leží, přijímá do svého vlastnictví.

IV.
1. Obdarovaný podpisem této smlouvy stvrzuje převzetí Daru.
V.
Tuto smlouvu schválilo zastupitelstvo Obce Mutěnice na své schůzi dne …..…..2017 usnesením č.
…..
Tuto smlouvu schválilo shromáždění členských obcí Mikroregionu Hodonínsko – dobrovolného
svazku obcí na své schůzi dne 28.6.2017.

VI.
1. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu Smlouvy.
2. Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu před jejím podpisem přečetly a s jejím obsahem
výslovně souhlasí, což stvrzují svými níže připojenými vlastnoručními podpisy.
3. Smluvní strany současně prohlašují, že tato Smlouva byla uzavřena podle jejich pravé a
svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, že je jim ve všech ustanoveních jasná a
srozumitelná, a že nebyla ujednána v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.
4. Právní vztahy výslovně neupravené touto Smlouvou se řídí platnými právními předpisy.
5. Obdarovaný bere na vědomí, že tato smlouva bude zveřejněna v souladu s platnými právními
předpisy.
6. Tato Smlouva byla sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a z nichž
jedno obdrží dárce a jedno obdarovaný
V Hodoníně dne ..................

V …………… dne ..................

………………………………………
Mikroregion Hodonínsko - dobrovolný svazek obcí
dárce

………………………………………
Obec Mutěnice
obdarovaný

