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Darovací smlouva

uzavřená podle ustanovení $ 2055 a násl. Zákona č. 89/2012 sb., občansbý zákoník,
mezi smluvními str anami :

Obec Markvartovice
Šilheřovlcka 491
747 14 Markvartovice
Zastoupenó Ing. Pavlem Myslivcem, starosta
IC: 00300411
DIČ: CZ003004] ]
(dále

jen

',dárce")

Sdražení hasičti čech, Moravy a Sleuka
SDH Markvartovice
Šilheřovická 49]
747 14 Markvartovice
IČ: 66738750
Zastoupeno : Anežkou Janošovou, starostkau SDH
č.ú.: 1 07-93 249002 1 7/0 1 00
(dále j en,, obdarovaný

"

)

čltÍnekI.
Úvodní ustanovení
I.I.Dárce prohlašuje, že je výlilčným vlastníkem
',DAR(}". V této smlouvě ,,DAR" znamená
částku ]00 000,- Kč (sto tisíc korun česlq)ch)
I'2.Dórce výslovně prohlašuje, že vlastnické právo k daru trvá i v den podpisu této smlouvy.

Clúnek II.
Předmět smlouvy
2.

]. Dárce na základě této smlouvy daruje (bezúplatně odevzdá) obdarovanému movitou věc
uvedenouv čl. L odst. ].]., aumožňuje,, obdarovanému" nabýtknívlastnickeprávo a
,,obdarovaný" tuto movitou věc od ,,dárce" přejímó a do svého vlastnictví přijímá.

2

čltÍnekIII.

3']' Smluvní strany výslovně prohlašují,že ,,dar" bude převeden na uvedené"číslo
účtuve
lhůtě ] měsíce po podpisu smlouvy oběma smluvními sianami'
čltÍnekIV
Zdvěrečnd ustanovení

.
4'1' Vzájemná práva

a povinnosti účastníků
v této smlouvě výslovně neupravená se
př ís l u šný m pr áv ními př e dp i sy, z ej m én a o b čans lql m z áko
níke m.

:*louva

'-''; '*: sftan.
smtuvnrcn

je vyltotovena

řídí

ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží
každá ze

4'3' Tato smlouva byla schvólena Zastupitelstvem obce dne
26.06.2017, usnesením č. I8/4.

4'4' Účastníci smlouvy shodně prohlašují, že jsou způsobilí
k tomuto próvnímu jednání, že si
smlouvu před jejím podpisem přečetli' iozumí jt a i
obsahem
sóuHasí, a že ii uzavírají
ieitm
a vážně' Na důkaz ýše uvedeného připoiíit smluvnt
strany
své vlastnoruční
:::!:!'ě
poap$y.
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