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SMLOUVA O BUDOUCÍ DAROVACÍ SMLOUVĚ 
           uzavřená v souladu s ustanovením § 1785 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 

 

 
1) THEIAEPSILON s.r.o. 

se sídlem Žďár nad Sázavou, Brněnská 126/38, PSČ 591 01 

IČ: 04541570 

zastoupená Ing. Františkem Chrástem, jednatelem společnosti 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 90417 

      jako budoucí dárce (dále jen „budoucí dárce") 

                 

      a      

                    

2)     Statutární město Přerov 

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

  IČ: 00301825, DIČ: CZ00301825 

  zastoupené Pavlem Košutkem, náměstkem primátora 

     jako budoucí obdarovaný (dále jen „budoucí obdarovaný" )  

     (dále také jako „smluvní strany“) 

 

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s příslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku, v platném znění, tuto 

 

smlouvu o budoucí darovací smlouvě 

 

I.  

Prohlášení smluvních stran 

(1) Budoucí dárce prohlašuje, že je výlučným vlastníkem pozemků p.č. 5290/72 (ostatní plocha, 

jiná plocha) o výměře 531 m2, p.č. 5290/105 (ostatní plocha, jiná plocha) o výměře 1.722 m2 oba 

v katastrálním území Přerov, obec Přerov, zapsaném v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu 

pro Olomoucký kraj, Katastrálního pracoviště Přerov, na listu vlastnictví č. 17160 pro katastrální 

území Přerov.    

(2) Součástí stavby je vybudování nové komunikace a technické infrastruktury na částech pozemků 

uvedených v čl. I. odst. 1 této smlouvy, zahrnující SO 106 – účelová komunikace, SO 105 

komunikace pěší veřejné v rámci stavby „Obchodní a nákupní centrum Kasárna Přerov“, vše na 

náklady budoucího dárce. 

 

 

II. 

(1) Budoucí dárce a budoucí obdarovaný se zavazují spolu uzavřít do jednoho roku ode dne vydání 

kolaudačního souhlasu, kterým bude stavba „Obchodní a nákupní centrum Kasárna Přerov“  

kolaudována, darovací smlouvu, jejímž předmětem bude bezúplatný převod částí pozemků p.č. 

5290/72 o výměře cca 97 m2 a p.č. 5290/105 o výměře cca 353 m2 oba v katastrálním území Přerov, 

obec Přerov (dále jen „předmětné pozemky“), z vlastnictví budoucího dárce do vlastnictví 

budoucího obdarovaného za podmínek podle této smlouvy. 

(2) Předmětné pozemky jsou vyznačeny na situačním snímku, který je nedílnou součástí této 

smlouvy. Po dokončení stavby budou předmětné pozemky ve shodě s uvedeným situačním 

snímkem vymezeny geometrickým plánem pro rozdělení pozemků. 
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(3) Geometrický plán dle čl. II. odst. 2 této smlouvy obstará na své náklady budoucí dárce.  

 

III. 

Návrh darovací smlouvy, který bude v souladu s ustanoveními této smlouvy, a příslušný návrh na 

vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí se zavazuje zpracovat budoucí obdarovaný. 

 

IV. 

V darovací smlouvě bude sjednáno, že veškeré náklady spojené s uzavřením darovací smlouvy a 

správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí budoucí 

dárce. 

 

V. 

(1) Budoucí dárce se zavazuje, že předmětné pozemky, resp. jejich stavbou dotčené části,  

nepřevede do vlastnictví třetí osoby. 

(2) Budoucí dárce prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy jsou předmětné pozemky zatíženy 

zástavním právem smluvním ve prospěch České spořitelny, a.s., IČ: 45244782, se sídlem 

Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4. 

(3) Budoucí dárce se zavazuje převést do vlastnictví budoucího obdarovaného předmětné pozemky 

bez jakýchkoliv právních vad, nezatížené zástavním právem smluvním dle čl. V. odst. 2 této 

smlouvy. Budoucí dárce nesmí zřídit k předmětným pozemkům zejména předkupní právo, věcné 

břemeno (s výjimkou věcného břemene ve prospěch vlastníků inženýrských sítí) ani další zástavní 

právo. 

(4) V případě nesplnění některé z povinností uvedených v čl. V. odst. 1 a odst. 3 této smlouvy, je 

budoucí obdarovaný oprávněn od této smlouvy odstoupit. Právo budoucího obdarovaného odstoupit 

od darovací smlouvy uzavřené dle této smlouvy bude pro případ převodu předmětných pozemků s 

právními vadami do vlastnictví budoucího obdarovaného sjednáno v darovací smlouvě uzavřené dle 

této smlouvy.  

(5) Budoucí dárce prohlašuje, že předmětné pozemky nejsou zatíženy žádným věcným břemenem, 

zástavním právem, vyjma zástavního práva smluvního dle čl. V. odst. 2 této smlouvy, ani právem 

stavby, a že předmětné pozemky není oprávněna užívat třetí osoba. 

(6) V případě, že předmětné pozemky budou v době uzavírání darovací smlouvy předmětem 

exekuce, nebo budou náležet do konkursní podstaty nebo do majetkové podstaty dle zákona č. 

182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, 

je budoucí obdarovaný oprávněn od této smlouvy odstoupit. 

(7) V případě, že předmětné pozemky bude v době uzavírání darovací smlouvy oprávněna užívat 

třetí osoba, je budoucí obdarovaný oprávněn od této smlouvy odstoupit. 

 

VI.  

 

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

uveřejnění smlouvy prostřednictvím registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 

registru smluv). 

(2) Smluvní strany se dohodly, že budoucí obdarovaný uveřejní smlouvu prostřednictvím registru 

smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), bez zbytečného odkladu po 

podpisu smlouvy oběma smluvními stranami. 

(3) Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s případným zveřejněním textu této smlouvy v souladu se 

zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.  
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(4) Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky, které 

budou za dodatek této smlouvy výslovně označené a podepsané oběma smluvními stranami. 

(5) Tato smlouva a vztahy touto smlouvou neupravené se řídí občanským zákoníkem v jeho 

platném znění. 

(6) Tato smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou 

vyhotoveních. 

(7) Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu 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, 

nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho ji podepisují. 

 

VII. 

Doložka obce 

 

Touto doložkou se osvědčuje, že byla splněna podmínka platnosti právního úkonu podmíněná 

schválením právního úkonu Zastupitelstvem města Přerova na jeho .. zasedání konaném dne .. 

usnesením číslo .., bod 1. 

 

 

      Ve Žďáru nad Sázavou dne ....................      V Přerově dne …………….. 

 

 

.…….…………….……..…………. 

          THEIAEPSILON s.r.o. 

             Ing. František Chrást 

               jednatel společnosti 

 

 

….………...…..….………………. 

                 Statutární město Přerov 
                        Pavel Košutek 

         náměstek primátora 
 


