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DOHODA O ZRUŠENÍ DAROVACÍ SMLOUVY

1) STATUTÁRNÍ MĚSTO PŘEROV
se sídlem Přerov, Bratrská 709/34, PSČ 750 11
IČ: 00301825, DIČ: CZ00301825
zastoupené náměstkem primátora Pavlem Košutkem
jako dárce (dále jen „dárce“)

a

2) OLOMOUCKÝ KRAJ
se sídlem Olomouc, Jeremenkova 40a, PSČ 779 11
IČ: 60609460, DIČ: CZ60609460
zastoupený Ing. Michalem Symerským, 2. náměstkem hejtmana, na základě pověření 
hejtmana ze dne 19. 11. 2012
jako obdarovaný (dále jen „obdarovaný“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s příslušnými ustanoveními 
občanského zákoníku, v platném znění, tuto 

dohodu o zrušení darovací smlouvy:

I.
(1) Smluvní strany uzavřely dne 18. 11. 2013 darovací smlouvu č. 2013/03290/OMP/DSB,
MMPr/SML/1052/2013, jejímž předmětem bylo bezúplatné nabytí části pozemku parc. č. 
5024 díl „a“ o výměře 43 m2 v katastrálním území a obci Přerov dle geometrického plánu č. 
5485-186/2011 ze dne 9.12.2011 (dále jen „darovací smlouva“).
(2) Dne 19.11.2013 byl na základě darovací smlouvy podán návrh na vklad vlastnického 
práva do katastru nemovitostí sp.zn. V-4563/2013-808, který byl rozhodnutím Katastrálního 
úřadu pro Olomoucký kraj, katastrální pracoviště Přerov, pravomocně zamítnut. Nově je 
nutné, aby dárce k bezúplatnému nabytí části pozemku parc. č. 5024 v katastrálním území a 
obci Přerov vyhotovil nový geometrický plán.

II.
(1) Smluvní strany se dohodly na zrušení darovací smlouvy. 
(2) Smluvní strany se dohodly, že dnem účinnosti této dohody zanikají všechna práva 
a povinnosti, které smluvním stranám vznikly podle darovací smlouvy.
(3) Smluvní strany prohlašují, že vůči sobě nemají v souvislosti se zrušením darovací
smlouvy žádné pohledávky ani závazky. 

III.
(1) Dárce prohlašuje, že uzavření této dohody bylo schváleno usnesením Zastupitelstva 
statutárního města Přerova č. …………  ze dne ……….
(2) Obdarovaný prohlašuje, že uzavření této dohody bylo schváleno usnesením 
Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/12/30/2014 ze dne 19. 9. 2014.
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IV.
(1) Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s případným zveřejněním textu této dohody v 
souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů.
(2) Smluvní strany prohlašují, že si tuto dohodu řádně přečetly, že jejímu obsahu v celém 
rozsahu porozuměly, že s jejím obsahem souhlasí a že ji uzavírají ze své pravé, vážné 
a svobodné vůle, a na důkaz toho ji podepisují.
(3) Tato dohoda je sepsána v pěti vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu, 
přičemž dvě vyhotovení obdrží dárce a tři vyhotovení obdrží obdarovaný.
(4) Tato dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření.
                
     V Olomouci dne ...........................       V Přerově dne .............................

.……........…………….……..…………. .……........…………….……..………….
za Olomoucký kraj

Ing. Michal Symerský
2. náměstek hejtmana

za statutární město Přerov
Pavel Košutek

náměstek primátora


