Pan/Paní: Josef Novák,
nar.:
trvale bytem/bytem:
(dále jen „dárce“)
na straně jedné
a
Obec Výrava,
IČ: 00653331,
se sídlem: Výrava 116, 503 03 Smiřice,
zastoupená: Evou Nepokojovou, starostkou obce,
(dále jen „obdarovaný“ nebo „obec“)
na straně druhé,
prohlásili, že jsou svéprávní k právním úkonům a uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku
tuto

DAROVACÍ SMLOUVU HROBOVÉHO ZAŘÍZENÍ
podle § 2055 a následující zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen
„smlouva“)
I.
Prohlášení smluvních stran
1.
Obdarovaný je zřizovatelem a provozovatelem veřejného pohřebiště Obce Výrava na
parcele č. 2193, evidované jako pohřebiště, v katastrálním území a obci Výrava, katastrální úřad
pro Královehradecký kraj, katastrální pracoviště Hradec Králové, jehož součástí jsou jednotlivá
hrobová místa, která obec pronajímá za účelem zřízení hrobového zařízení a uložení ostatků
pozůstalých (dále jen “pohřebiště”).
2.

Dárce prohlašuje, že je vlastníkem hrobového zařízení umístěném na veřejném
pohřebišti obce Výrava, hřbitov číslo:
sekce hřbitova:
hrobové místo číslo:
číslo hrobu/hrobky:
plocha:
II.
Předmět smlouvy
1.
Dárce touto smlouvou daruje obdarovanému hrobové zařízení specifikované v článku I.
bod 2. této darovací smlouvy a obdarovaný ho do svého vlastnictví přijímá.
2.
Dárce prohlašuje, že na darovaném hrobovém zařízení neváznou žádné dluhy ani práva
třetích osob.
3.
Obdarovaný prohlašuje, že je mu znám technický stav hrobového zařízení a v tomto
stavu ho přijímá do svého vlastnictví.
4.
Obě smluvní strany prohlašují, že veškeré finanční závazky, týkající se vlastnictví
hrobového zařízení, jsou mezi nimi vyrovnány.

1.

III.
Závěrečná ustanovení
Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

2.

V případě jakéhokoli sporu bude postupováno v souladu se zákonem č.256/2001 Sb.
o pohřebnictví, ve znění pozdějších předpisů, případně dle občanského zákoníku.
3.

Písemný styk se provádí doručováním na adresu trvalého bydliště.

4.

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu,
každý z účastníků této smlouvy obdrží po jednom stejnopise.
5.

Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, rozumí jí ve všech jejích
ustanoveních a uzavírají ji jako projev své svobodné, určité a vážné vůle a na důkaz svého
souhlasu opatřují smlouvu svými podpisy.
V.
Doložka
Vzor této smlouvy byl schválen obecním zastupitelstvem na zasedání dne 19.7.2021, usnesením
číslo 7.

Ve Výravě dne:
obdarovaný:
zast. starostkou Evou Nepokojovou

V
dárce:

dne:
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……………………………………...

