
23-023-047-09

SMLOUVA  O  ZRUŠENÍ  SMLOUVY 
O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ 

uzavřená podle ust. § 1981 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

Statutární město Přerov
IČ 00301825
DIČ CZ0031825
se sídlem Bratrská 709/34, Přerov I-Město, 750 02 Přerov
jednající náměstkem primátora Pavlem Košutkem
(dále jako „budoucí prodávající“)

a

PRIOR, obchodní domy, a.s.
IČ 46962344
DIČ CZ46962344
se sídlem Dukelská brána 7, 796 01 Prostějov
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 878
zastoupená předsedou představenstva Mgr. Adolfem Vlkem a členem představenstva 
Ing. Jaroslavem Parákem
(dále jako „budoucí kupující“)

(dále rovněž jako „smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

s m l o u v u     o    z r u š e n í    s m l o u v y   
o    b u d o u c í    k u p n í    s m l o u v ě :

Článek I.
Úvodní ustanovení

Dne 4.1.2010 uzavřely smluvní strany smlouvu o budoucí kupní smlouvě č. 23-023-047-09, 
ve znění dodatku č. 1 ze dne 27.8.2014, na jejímž základě se budoucí prodávající zavázal, 
že po dokončení stavby Obchodní galerie Přerov úplatně převede do vlastnictví budoucího 
kupujícího pozemky p.č. 1961/4 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 973 m2

a p.č. 1961/2 (ostatní plocha) o výměře 3793 m2, část pozemku p.č. 1961/1 (ostatní 
plocha) o výměře cca 2970 m2 a část pozemku p.č. 4986/1 (ostatní plocha) o výměře 
cca 130 m2, vše v k.ú. Přerov, a to za podmínek stanovených smlouvou o budoucí kupní 
smlouvě. 

Článek II.
Předmět smlouvy

Smluvní strany se dohodly, že se smlouva o budoucí kupní smlouvě č. 23-023-047-09, 
ve znění dodatku č. 1 ze dne 27.8.2014, ruší a závazky smluvních stran, které jsou obsahem 
smlouvy o budoucí kupní smlouvě č. 23-023-047-09, ve znění dodatku č. 1 ze dne 27.8.2014, 
zanikají.



Článek III.
Vypořádání závazků smluvních stran
ze smlouvy o budoucí kupní smlouvě

(1) Budoucí prodávající se zavazuje, že nejpozději do 30 dnů ode dne účinnosti této smlouvy 
vrátí budoucímu kupujícímu zálohu kupní ceny ve výši 1.500.000,- Kč, a to na účet 
budoucího kupujícího vedený u ČSOB, a.s., pobočka Prostějov, č.ú. 112418233/0300.

(2) V případě prodlení budoucího prodávajícího s vrácením zálohy kupní ceny budoucímu 
prodávajícímu dle odst. 1 tohoto článku smlouvy je budoucí prodávající povinen uhradit 
budoucímu kupujícímu úroky z prodlení určené předpisy práva občanského, přičemž aktuálně 
je výše těchto úroků z prodlení určena nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše 
úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, 
likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé 
otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob.

(3) Smluvní strany prohlašují, že s výjimkou závazku uvedeného v odst. 1 tohoto článku
smlouvy nemají vůči sobě na základě smlouvy o budoucí kupní smlouvě č. 23-023-047-09, 
ve znění dodatku č. 1 ze dne 27.8.2014, žádné další nevypořádané pohledávky a nároky.

Článek IV.
Závěrečná ustanovení

(1) Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

(2) Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž jeden obdrží 
povinný z věcného břemene, dva oprávněný z věcného břemene a jeden bude přílohou návrhu 
na výmaz vkladu práva do katastru nemovitostí. 

(3) Smluvní strany výslovně prohlašují, že si smlouvu přečetly, že byla uzavřena 
po vzájemném projednání a podle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy.

(4) Smluvní strany prohlašují, že souhlasí se zveřejněním smlouvy v Registru smluv 
na Portálu veřejné správy České republiky.

Článek V.
Doložka obce 

Touto doložkou se osvědčuje, že byla splněna podmínka platnosti tohoto právního jednání
podmíněná schválením právního jednání Zastupitelstvem města Přerova na jeho .... zasedání 
konaném dne ... usnesením č. ....

V Přerově dne ………………              V Prostějově dne …………………

     …………………………                     ....………………………    .......................................      
        Pavel Košutek                    Mgr. Adolf Vlk               Ing. Jaroslav Parák
    náměstek primátora                          předseda představenstva        člen představenstva                                                                                


