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|.. DAROVACI SMLOUVA
Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany

 

1. ZAPA beton a.s.

se sídlem Vídeňská 495, 142 00 Praha 4

IČ: 25137026

zapsaná V OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4785

zastoupená: Ing. Marcem Durandou a Ing. Jórgem Wildem, členy představenstva

(dále jako „dárce“)

2. Městská část Praha-Libuš

se sídlem Libušská 35/200, 142 00 Praha 4

IČ: 00231142

DIČ: cz00231 142

Zastoupen: Mgr. Jiřím Koubkem, starostou

Kontakt: 261 711 380, mc.libus@praha-libus.cz

(dále jako „obdarovaný“)

tuto

DAROVACÍ SMLOUVU

1. Dárce touto smlouvou daruje obdarovanému výsadbu 1ks lípy srdčité (Tilia cordata ok

14-16) za účelem využití jako součásti veřejné zeleně v lokalitě Písnice.

2. Obdarovaný tento dar do svého vlastnictví přijímá bez výhrad a zavazuje se jej použít

pouze k účelu výše uvedenému.

3. Dar bude předán obdarovanému na základě předávacího protokolu podepsaného oběma

smluvními stranami.

4. Vlastnictví, povinnost placení daní, braní užitků, jakož i nebezpečí nahodilé zkázy nebo

škody přechází na obdarovaného dnem převzetí daru.

5. Obdarovaný nese veškeré náklady spojené s darem, jeho údržbou a opravami, škodami a

ztrátami spojenými s darem samostatně a v plném rozsahu ode dne předání daru a

prohlašuje, že nebude vůči dárci uplatňovat žádné nároky související s darem.

6. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž jeden

obdrží dárce a dva obdarovaný.
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Příloha č.1

Realizační údaje:

Zhotovitel: Ondřej Mann

Kontakt: 608 278 713, info(uvondra-zahradníkgz

SoD ze dne: 27.05.2021

Plánovaný termín realizace: do konce 06/2021

Typ stromu — ukázka:
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