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Darovací smlouva

uzovř enó podle ustonovení š 2055 a nósl. Zókona č 89/2012
.
sb., obč onskýzókonÍ k,
mezi smluvní mi stronomi:

Obec Markvartovice
Š itheř ovickó 497
747 14 Morkvartovice

Zastoupenó lng. Pavlem Myslivcem, starosto
lČ :00300411DtČ CZ00300417
:
(dóle jen ,,dórce")

Charita Hluč í n
U Baš ty275
748 01 Hluč í n

tČ :44941960
Zostoupena: Pavel Sobol - ř editel
č .ú .:
naEaaffigg/o8oo

(dóle

jen,,obdorovoný")

č lánekt.
Úvodní ustanovení

1.L. Dórce prohlaš uje,ž eje výluč ným vlastní kem,,DAR| )". V té to smlouvě ,,DAR" znamenó č óstku

70

000,-Kč (sedmdesót tisí c korun č eských).

7.2' Dórce výslovně prohloš uje,ž e vlastnické próvo k daru trvó i v den podpisu té to smlouvy.

č Iánektt.

Př edmě smlouvy
t
2.1. Dórce na zóklodě té to smlouvy daruje (bezú platně odevzdó) obdarovoné mu movitou vě c
uvedenou v č l. l.odst. 7.1., o umož ň uje
,, obdorované mu" nabýt k ní vlastnické próvo a
tuto
movitou
vě
c
od
,,obdorovaný"
,,dórce" př ejí móa do své ho vlastnictví př ijí mó.

Č Iánek
tIt.
3.1. Smluvní strony výslovně prohlaš ujíž, e,,dar" bude př eveden na uvedené č í sloú č ve
tu lhů těL

mě sí cepo podpisu smlouvy obě masmluvní mistronami.
č Iónektv.

Závě reč nó
ustanovení
4.1. Vzójemnó prdva a povinnosti ú č ostní ků
v té to smlouvě výslovně neupravenó se ř í dípř í sluš nými
próvní mi př edpisy, zejmé na obč anským zókoní kem.

4.2' Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrž Í kož dó
ze smluvní ch
strdn.

4.3. Tato smlouva byla schvótena Zostupitelstvem obce dne 18.12.2077, usnesení m č 21/1-ag'
.
4.4. Úč astní cismlouvy shodně prohlaš ujíž, ejsou způ sobilík tomuto próvní mu jednú ní ,ž esi smlouvu
př ed její m podpisem př eč etli,
rozumí jí a s její m obsahem souhlasí , o ž eji uzaví rají svobodně a
vóž něNo
' dů kazvýš euvedené ho př ipojují smluvní strony své vlastnoruč nípodpÍ sy.
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