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Smluvní strany: 

 

Statutární město Přerov 

IČ 00301825 

DIČ CZ00301825 

se sídlem Bratrská 709/34, Přerov I-Město, 750 02 Přerov 

zastoupené náměstkem primátora Pavlem Košutkem 

(dále jako „budoucí první směňující“) 

 

a 

 

ADVISER s.r.o. 

IČ 25819895 

se sídlem Seifertova 2834, Přerov I - Město, 750 02 Přerov 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 19202 

zastoupená jednatelem Richardem Skyvou  

(dále jako „budoucí druhý směňující“) 

 

(dále rovněž jako „smluvní strany“) 

 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento 

 

Dodatek č. 2  
ke smlouvě o budoucí směnné smlouvě 

 

Článek I. 

Tímto dodatkem vyjadřují smluvní strany svou vůli změnit některá ustanovení smlouvy o 

budoucí směnné smlouvě č. 23-023-050-07 uzavřené mezi nimi dne 05.01.2009 ve znění 

dodatku č. 1 č. 23-023-023-10 ze dne 24.08.2010, jejímž předmětem je závazek smluvních 

stran uskutečnit směnu části pozemku p.č. 2579 (trvalý travní porost) o výměře 3084 m2 

v katastrálním území Přerov upřesněné geometrickým plánem o celkové výměře cca 700 m2 

z výlučného vlastnictví budoucího prvního směňujícího do výlučného vlastnictví budoucího 

druhého směňujícího za část pozemku p.č. 649/11 (ostatní plocha) o výměře 6416 m2 

v katastrálním území Kozlovice u Přerova upřesněnou geometrickým plánem po dokončení 

stavby (Kanalizace-Kozlovice) o celkové výměře cca 700 m2 prostřednictvím směnné 

smlouvy uvedené v článku III. dané smlouvy ve znění Dodatku č. 1 ze dne 24.08.2010  (dále 

jen „předmětná smlouva“). 

 

Článek II.  

Smluvní strany se dohodly na změně předmětné smlouvy v ustanovení článku I., II. a III., 

které nově zní:  

 

Článek I. 

1. Budoucí první směňující tímto prohlašuje, že je výlučným vlastníkem nemovitosti – 

pozemku p.č. 2579 ( trvalý travní porost) o výměře 3084 m2, který leží v katastrálním 

území Přerov. Předmětný pozemek je evidovaný jako vlastnictví budoucího prvního 

směňujícího na listu vlastnictví č. 10001 vedeném u Katastrálního úřadu pro 

Olomoucký kraj, katastrální pracoviště  Přerov, pro obec Přerov.  
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2. Budoucí druhý směňující tímto prohlašuje, že je výlučným vlastníkem nemovitostí – 

pozemků p.č. 465/3 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře 29 m2, p.č. 465/4 

(ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře 8 m2, p.č. 649/25 (ostatní plocha, jiná 

plocha) o výměře 224 m2, p.č. 649/26 (ostatní plocha, jiná plocha) o výměře 219 m2 a 

p.č. 684/13 (ostatní plocha, silnice) o výměře 185 m2, které leží v katastrálním území 

Kozlovice u Přerova. Předmětné pozemky jsou evidované jako vlastnictví budoucího 

druhého směňujícího na listu vlastnictví č. 945 vedeném u Katastrálního úřadu pro 

Olomoucký kraj, katastrální pracoviště Přerov, pro obec Přerov.  

Článek II. 

1. Smluvní strany se prostřednictvím této budoucí směnné smlouvy a za podmínek 

vymezených touto smlouvou zavazují uskutečnit směnu části pozemku p.č. 2579, který 

leží v katastrálním území Přerov, upřesněné geometrickým plánem, o celkové 

výměře cca 1900 m2 (dále jen „předmětný pozemek A“) z výlučného vlastnictví 

budoucího prvního směňujícího do výlučného vlastnictví budoucího druhého 

směňujícího za pozemek p.č. 465/3 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře 29 

m2, p.č. 465/4 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře 8 m2, p.č. 649/25 

(ostatní plocha, jiná plocha) o výměře 224 m2, p.č. 649/26 (ostatní plocha, jiná 

plocha) o výměře 219 m2 a p.č. 684/13 (ostatní plocha, silnice) o výměře 185 m2, 

které leží v katastrálním území Kozlovice u Přerova (dále jen „předmětné pozemky 

B“). Přibližné umístění předmětného pozemku A a předmětných pozemků B je 

znázorněno na mapce, která je nedílnou součástí této smlouvy.  

2. Budoucí první směňující vybuduje na předmětných pozemcích B část stavby – 

„Kanalizace Kozlovice“. 

3. Smluvní strany se dohodly, že směnná smlouva, dle této smlouvy o budoucí smlouvě 

směnné, bude uzavřena do 90 dnů ode dne doručení geometrických plánů, kterými 

bude zaměřena stavba „Kanalizace Kozlovice“ nebo její část a předmětný pozemek A, 

potvrzených příslušným katastrálním úřadem budoucímu druhému směňujícímu 

budoucím prvním směňujícím a znaleckého posudku pro stanovení ceny předmětných 

pozemků A a B v místě a čase obvyklé budoucímu prvnímu směňujícímu budoucím 

druhým směňujícím. Lhůta se bude počítat od té události, která nastane později.  

4.  Budoucí první směňující zajistí vyhotovení geometrických plánů dle předcházejícího 

odstavce a uzavře směnnou smlouvu dle této smlouvy o budoucí směnné smlouvě 

nejdříve po kumulativním naplnění těchto podmínek: 

 bude dokončena stavba „Kanalizace Kozlovice nebo její část“,  

 budoucí druhý směňující doloží výpis z katastru nemovitostí (list vlastnictví), 

kterým prokáže, že na nemovitostech uvedených v článku I. odst. 2 této smlouvy 

nevázne žádné zástavní právo ani jiné právo, a že k danému pozemku není 

vedeno příslušným katastrálním úřadem žádné řízení.  

5. Budoucí druhý směňující zadá vyhotovení znaleckého posudku pro stanovení ceny 

v místě a čase obvyklé dle odstavce 3 tohoto článku nejpozději do 30 dnů od doručení 

geometrických plánů dle odstavce 3 tohoto článku budoucím prvním směňujícím. Dále 

se budoucí druhý směňující zavazuje výše zmíněný znalecký posudek předat 

budoucímu prvnímu směňujícímu nejpozději do 60 dnů od jeho vyhotovení.  

6. Budoucí první směňující se zavazuje písemně oznámit budoucímu druhému 

směňujícímu datum dokončení stavby „Kanalizace Kozlovice“ nebo její části 

situované na předmětných pozemcích B. 
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7. Za dokončení či částečné dokončení stavby „Kanalizace Kozlovice“ se považuje první 

den, kdy bude budoucí první směňující oprávněn užívat stavbu „Kanalizace 

Kozlovice“ nebo její část situovanou na předmětných pozemcích B v souladu 

s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů.  

Článek III. 

Budoucí směnná smlouva bude obsahovat tyto podstatné náležitosti: 

1. Směna bude provedena s doplatkem rozdílu cen směňovaných nemovitostí, kdy cena 

směňovaných nemovitostí bude stanovena podle znaleckého posudku pro stanovení 

ceny v místě a čase obvyklé aktuální ke dni převodu vlastnictví.  

2. Náklady za vyhotovení znaleckého posudku pro stanovení ceny v místě a čase obvyklé, 

geometrických plánů potvrzených příslušným katastrálním úřadem a správního 

poplatku za zahájení řízení o povolení vkladu k příslušnému katastrálnímu úřadu 

ponesou smluvní strany rovným dílem.  

3. Daň z nabytí nemovitých věcí bude uhrazena v souladu se zákonným opatřením 

Senátu č. 340/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů.  
 

 

Článek III. 

(1) Všechna ujednání předmětné smlouvy neměněná tímto dodatkem zůstávají v platnosti 

beze změny. 

 

Článek IV. 

(1) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami 

a je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž budoucí první směňující obdrží tři vyhotovení 

a budoucí druhý směňující jedno vyhotovení. 

 

(2) Smluvní strany prohlašují, že si dodatek ke smlouvě o budoucí směnné smlouvě přečetly, 

že byl uzavřen po jejich vzájemném projednání a že odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, 

což stvrzují svými podpisy. 

 

 

Článek V. 
Doložka obce 

Touto doložkou se osvědčuje, že byly splněny podmínky platnosti tohoto právního jednání 

podmíněné zveřejněním záměru jeho vyvěšením na úřední desce ve dnech 10.10. – 

24.10.2016 a následným schválením tohoto právního jednání Zastupitelstvem města Přerova 

na jeho …. zasedání konaném dne ….. usnesením č. …………. bod …. 

 

 

V Přerově dne .............................                  V Přerově dne ............................. 

 

 

 

              ………………………………..  ……………………………….. 

                    Pavel Košutek               Richard Skyva  

           náměstek primátora           jednatel ADVISER s.r.o. 

  


