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DAROVACÍ SMLOUVA 

č. FM/5/j/2015/Ch 
 

 

Dárce: 

Moravskoslezský kraj 

se sídlem ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava 

IČ 70890692 

DIČ CZ70890692 

zastoupený z pověření hejtmana kraje 

Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, 

se sídlem Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava 

IČ 00095711 

DIČ CZ00095711 

zastoupena ředitelem příspěvkové organizace ing. Tomášem Böhmem 

zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr., vložka 988 

(dále jen SSMSK) 

 

 

Obdarovaný: 

Obec Metylovice 

se sídlem Metylovice 495, 739 49 

zastoupena starostou Ing. Lukášem Halatou 

IČ 00535991 

DIČ CZ00535991 

nezapsaný v OR 

 

 

I. 

Dárce je vlastníkem nemovitostí, zapsaných na listu vlastnictví č. 763 a to pozemků parcela  

č. 2065 (ostatní plocha, ostatní komunikace), parcela č. 2060 (ostatní plocha, silnice), vše 

v katastrálním území Metylovice, obec Metylovice, okres Frýdek-Místek, přičemž SSMSK je 

oprávněna se shora specifikovanými nemovitostmi hospodařit v souladu se svou zřizovací 

listinou. 

Titul nabytí shora uvedených nemovitostí je dán: Rozhodnutí o přechodu nemovitostí do vlast. 

krajů (zák. č. 157/2000 Sb.) Č. j. -3796/2001 -12-KM ze dne 10. 9. 2001. 

 

 

Geometrickým plánem č. 1198-188/2011 pro rozdělení pozemku, vyhotoveným GEOPOINT 

Frýdlant s.r.o., Nádražní 481, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí, IČ: 26819619 dne 21. 7. 2011 a 

potvrzeným Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Frýdek-Místek 

dne 12. 8. 2011, který je nedílnou součástí této smlouvy, došlo k rozdělení pozemku tak, že 

z pozemku parc. č. 2065 byly odděleny pozemky označené jako parc. č. 2065 díl ,,t“ o výměře 1 

m2, parc. č. 2065 díl ,,v“ o výměře 101 m2, parc. č. 2065 díl ,,g1“ o výměře 9 m2, z pozemku parc. 

č. 2060 byly odděleny   pozemky parc. č. 2060/2 o výměře 14 m2, parc. č. 2060/3 o výměře 38 
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m2, parc. č. 2060/4 o výměře 5 m2, parc. č. 2060/5 o výměře 11 m2, parc. č. 2060/6 o výměře 57 

m2.  

 

II. 

Dárce touto smlouvou daruje obdarovanému shora uvedené nemovitosti, specifikované v čl. I. 

této smlouvy, a to pozemky parc. č. 2065 díl ,,t“, 2065 díl ,,v“, 2065 díl ,,g1“,   2060/2, 2060/3, 

2060/4, 2060/5, 2060/6, přičemž obdarovaný tento dar přijímá a nabývá jej do vlastnictví obce 

Bukovec. 

Pozemky jsou pod stavbou chodníku podél silnice č. III/48416. 

Obdarovaný prohlašuje, že je mu znám stav nabývaných nemovitostí v době podpisu této 

smlouvy. 

 

III. 

Dárce prohlašuje, že hodnota předmětu daru dle jeho účetní evidence činí: 

 

u částí pozemků z  parc. č. 2065 2 220,- Kč 

 

u částí pozemků z  parc. č. 2060 2 500,- Kč 

 

IV. 

Účastníci této smlouvy berou na vědomí, že vlastnické právo k převáděným nemovitostem přejde 

na obdarovaného dnem, kdy nastanou právní účinky vkladu do katastru nemovitostí dle této 

smlouvy. 

 

V. 

Dárce prohlašuje, že získal doložku platnosti právního úkonu, provedeného touto smlouvou, dle 

ustanovení § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) ve znění pozdějších předpisů 

a záměr kraje byl v souladu s § 18, odst. 1 téhož zákona vyvěšen po dobu 30 dnů na úřední desce 

kraje. 

Předmět smlouvy byl schválen usnesením zastupitelstva kraje č. ………….. ze dne ……… 

Obdarovaný prohlašuje, že má předchozí souhlas zastupitelstva obce, usnesení č. 3/2015 ze dne 

23. 3. 2015. 

 

VI. 

Správní poplatek za vklad práva vlastnického hradí obdarovaný. 

Návrh na vklad práva vlastnického podá obec Metylovice. 

Dle této smlouvy provede Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště  

ve Frýdku-Místku  příslušné změny na listu vlastnictví č. 763 pro katastrální území Metylovice, 

obec Metylovice, okres Frýdek-Místek. 

 

VII. 

Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena  

po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně, srozumitelně, nikoliv 

v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Autentičnost této smlouvy potvrzují svými podpisy. 
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VIII. 

Smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, s tím, že každá strana obdrží po jednom vyhotovení 

smlouvy a jedno vyhotovení je určeno pro katastrální úřad. 

 

 

V Ostravě, dne   V Metylovicích, dne 

Dárce:        Obdarovaný: 

 

 

 

 

 

 

.....……………………..     ………………………… 

Ing. Tomáš Böhm Ing. Lukáš Halata 

ředitel organizace starosta obce 


