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 Smlouva darovací 
uzavřená dle ustanovení § 2055 a násl zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

 
Dárce: 

Jiřina Klímová (r.č. ………………) 

trvale bytem Šeříková 151, PSČ: 267 12 Loděnice 

  a 

Obdarovaný: 

Obec Loděnice  (IČ: 00233510) 

na adrese: Obecní Úřad  Husovo nám. č.p. 4, PSČ: 267 12  Loděnice 

zastoupený: Václav Bauer, starosta obce 
 

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto  

 

-------------- darovací smlouvu -------------- 

(dále také „Smlouva“) 

 

 

Za prvé: Smluvní strany prohlašují, že tuto Smlouvu uzavírají ve veřejném zájmu, kterým je 

obnova místní komunikace a zbudování chodníku v ulici Šeříková v katastrálním území a obci 

Loděnice u Berouna. 

 

Za druhé: Dárce je výhradním vlastníkem pozemku par. č. 293/2 o výměře 72 m2 (ostatní 

komunikace, ostatní plocha) zapsaného na LV číslo 112 vedeném pro katastrální území 

Loděnice obec Loděnice Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště 

Beroun. Pozemek je dlouhodobě součástí místní komunikace v ulici Šeříková v obci Loděnice.  

 

Za třetí:  Dárce touto Smlouvou bezúplatně převádí vlastnické právo k pozemku par. č. 293/2 

o výměře 72 m2 (ostatní komunikace, ostatní plocha) zapsaného na LV číslo 112 vedeném 

pro katastrální území Loděnice obec Loděnice Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, 

Katastrální pracoviště Beroun do vlastnictví obdarovaného a jemu jej odevzdává.  

 

Za čtvrté:  Obdarovaný prohlašuje, že je s předmětem daru seznámen, že vyhovuje jeho 

potřebám a tento dar do svého vlastnictví přijímá. 

 

Za páté: Smluvní strany sjednaly, že dnem jejich vyrozumění o provedení vkladu považují  

pozemek parc. č. 293/2 dle odst. Za třetí za předaný do užívání obdarovanému. Smluvní strany 

upouští od fyzického předání převáděného pozemku, neboť jeho stav je obdarovanému znám. 

 

Za šesté: Smluvní strany sjednaly, že obdarovaný podá do 5 (pěti) pracovních dnů 

od podepsání této Smlouvy návrh na zahájení řízení o povolení vkladu vlastnického práva 

k bezúplatně převáděnému pozemku do katastru nemovitostí a dárce obdarovaného podpisem 

této Smlouvy k tomuto zmocňuje.   

 

Za sedmé: V případě, že nebude z formálních důvodů proveden zápis převodu vlastnictví dle 

této Smlouvy do katastru nemovitostí, zavazují se smluvní strany uzavřít Darovací smlouvu 

o stejném předmětu a za stejných podmínek, vyhovující formálním požadavkům pro provedení 

vkladu, která tuto Smlouvu nahradí. 
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Za osmé: Smluvní strany sjednaly, že náklady spojené s převodem darovaného pozemku a se 

sepisem této Smlouvy uhradí obdarovaný.   
 

Za deváté: Do doby vkladu vlastnického práva k převáděnému pozemku svědčícího 

obdarovanému jsou smluvní strany svými projevy vůle dle této Darovací smlouvy vázáni.  

 

Za desáté: Převod vlastnictví a vklad práva vlastnického: 

Vlastnické právo k bezúplatně převáděnému pozemku parc. č. 293/2 dle odst. Za třetí přechází 

na obdarovaného zápisem vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí ve prospěch 

obdarovaného, a to zpětně ke dni, kdy byl návrh na zápis vkladu vlastnického práva doručen 

příslušnému katastrálnímu úřadu. 

 

Smluvní strany navrhují a žádají, aby u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální 

pracoviště Beroun byl proveden zápis vlastnického práva v souladu s touto Darovací smlouvou. 

 

Za jedenácté: Zákona č. 128/2000 Sb., o obcích – nabytí nemovitosti: 

Darovací smlouvu, kterou se bezúplatně převádí pozemek parc. č. 293/2  (dárce Klímová Jiřina) 

do vlastnictví obce Loděnice dle odst. Za třetí schválilo zastupitelstvo obce Loděnice  

Usnesením č X. veřejného zasedání zastupitelstva obce Loděnice dne YY.XX.2017; pro přijetí 

tohoto Usnesení hlasovalo X přítomných zastupitelů z celkového počtu QQ přítomných 

z celkového počtu zastupitelů obce Loděnice. 

 

Za dvanácté: Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva je uzavírána na základě pravdivých 

údajů. Dále prohlašují, že písemné vyhotovení této Smlouvy odpovídá jejich pravé, skutečné a 

svobodné vůli a potvrzují, že se na obsahu celé této Smlouvy dohodly jasně, určitě, 

srozumitelně a nikoliv v tísni. Na důkaz těchto prohlášení, jakož i na důkaz souhlasu 

s  ujednáními v této Kupní smlouvě uvedenými, připojují své vlastnoruční podpisy. 

Za třinácté: Tato Darovací smlouva se vyhotovuje ve 3 (třech) stejnopisech s platností 

originálu, přičemž podpisy smluvních stran na 1 (jednom) vyhotovení určeném pro vklad 

do katastru nemovitostí budou ověřeny. Dále každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení. 

 

 

 

Loděnice, dne 

 

 

 

……..………………………………………………………. 

dárce -  Jiřina Klímová          

 

 

………………………….………………………………….. 

obdarovaný – Václav Bauer, starosta obce Loděnice 

 

 


