DAROVACÍ SMLOUVA NA ROZVOJ VEŘEJNÉ
INFRASTRUKTURY OBCE PŘIŠIMASY
Smluvní strany:
Obdarovaný:
Obec Přišimasy
se sídlem: Přišimasy č. p. 80, 282 01 Přišimasy, okres Kolín
IČO: 00235652
plátce DPH.
zastoupena: Šárkou Rumanovou, starostkou
a

Dárce:
Jméno a příjmení
rodné číslo:
bydliště:
uzavírají v souladu s § 2055 a dalšími občanského zákoníku tuto darovací smlouvu na rozvoj
veřejné infrastruktury obce Přišimasy ve smyslu § 2 odst. 1 písm. k zákona č. 183/2006 Sb.
stavebního zákona:
I.
Dárce prohlašuje, že je společným zástupcem všech vlastníků stavby pro bydlení č. p.
.......... v části ..................., která leží na pozemku parcelní číslo st. ...... (dále jen předmětná
nemovitost) v katastrálním území Přišimasy, obec Přišimasy, okres Kolín, a proto vlastníci
mají zájem na rozvoji veřejné infrastruktury obce Přišimasy.
Obdarovaný prohlašuje, že má v souladu s § 2 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích
zájem rozvíjet veřejnou infrastrukturu obce Přišimasy.
II.
Dárce jako společný zástupce vlastníků daruje obci 30 000,- Kč (slovy: =třicettisíc=
korun českých) na rozvoj veřejné infrastruktury obce Přišimasy. Obdarovaný dar přijímá.
Dárce se tímto zavazuje tento dar uhradit do 10 dnů od podpisu této smlouvy buď
bezhotovostním převodem na účet obce č. 35-4255150359/0800 s variabilním symbolem č.
…………... (01 část obce Přišimasy, 02 Horka, 03 Skřivany, 0000 - číslo popisné) nebo
složenkou. Dnem uhrazení darované částky je den připsání na účet obce darované částky
v plné výši.
III.
Obdarovaný se zavazuje prostředky mu tímto darem poskytnuté evidovat společně
s ostatními takto získanými prostředky a zveřejnit na svých webových stránkách jejich
využití.
Obdarovaný se zavazuje, že v případě, že obdarovaný přijme obecně závaznou
vyhlášku, kterou bude vybírán poplatek za zhodnocení pozemku možností připojení na
kanalizaci (dále jen vyhláška), budou poplatníci jako spoluvlastníci pozemků tvořících jeden

funkční celek s předmětnou nemovitostí od poplatku osvobozeni, jestliže splní zároveň tyto
podmínky:
a) dárce dar uhradí v plné výši v souladu s čl. II této smlouvy,
b) předmětná nemovitost má ke dni podpisu této smlouvy přiděleno č. p.,
c) předmětná nemovitost bude napojena na kanalizaci, ukončen jiný způsob likvidace
odpadních vod a uzavřena smlouva z celého funkčního celku předmětné nemovitosti o
odvádění odpadních vod do 12 měsíců ode dne kdy předmětná nemovitost tuto
možnost získá.
IV.
Souhlas s uzavřením těchto smluv vyslovilo zastupitelstvo obce Přišimasy na svém
jednání dne 13. 6. 2016 usnesením č. 107.
V.
Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné
vůle, žádná z nich ji neuzavírala v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz
toho připojují své vlastnoruční podpisy.
Smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních (1x každý účastník smlouvy).

V Přišimasech dne ……………..

…........................................
Šárka Rumanová, starostka

V Přišimasech dne ……………..

.............................................

