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DAROVACÍ SMLOUVA  

uzavřená ve smyslu ust. § 2055 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů  

 

 

 Z  M

bytem Rakodavy 326, 783 75 Věrovany 

 

D  M

bytem 

 

Z  R

bytem 

(dále jako „dárci“) 

 

a 

 

Statutární město Přerov  
IČ 00301825 

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

zastoupené náměstkem primátora Michalem Záchou 

(dále jako „obdarovaný“) 

 

uzavírají dnešního dne následující  

 

darovací smlouvu: 

 

Článek I.  

Úvodní ustanovení  

(1) Dárci prohlašují, že jsou vlastníky komunikace, která je umístěna na pozemcích p.č. 271/22, p.č. 

273/10 a p.č. 783/10 vše v k.ú. Čekyně. Užívání uvedené stavby bylo povoleno Kolaudačním 

souhlasem s užíváním stavby „Technická a dopravní infrastruktura pro výstavbu RD v lokalitě Kančí 

doly a Štěpnice v Čekyni, SO 101 Komunikace Přerov, Přerov VII-Čekyně“ vydaným Magistrátem 

města Přerova, Odborem stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení stavební úřad pod č.j. 

MMPr/033800/2017/Bo, dne 13.3.2017. 

(2) Dárci dále prohlašují, že jsou investory zhodnocení komunikace v ul. Nad Úvozem 

spočívající v rozšíření komunikace a vybudování asfaltového povrchu na pozemku p.č. 622/2 

v k.ú. Čekyně. Užívání uvedené stavby bylo povoleno na základě Kolaudačního souhlasu s užívání 

stavby  „Stavební úpravy pozemní komunikace Nad Úvozem Technická a dopravní infrastruktura pro 

výstavbu RD v lokalitě Kančí doly a Štěpnice v Čekyni, SO 101 Komunikace Přerov, Přerov VII-

Čekyně“ vydaným Magistrátem města Přerova, Odborem stavebního úřadu a životního prostředí, 

oddělení stavební úřad pod č.j. MMPr/033800/2017/Bo, dne 13.3.2017. 

 

Článek II. 

Předmět smlouvy  

(1) Dárci touto smlouvou darují obdarovanému do jeho výlučného vlastnictví komunikaci 

vybudovanou na pozemcích p.č. 271/22, p.č. 273/10 a p.č. 783/10 vše v k.ú. Čekyně a zhodnocení 

pozemku p.č. 622/2 v k.ú. Čekyně, které jsou specifikovány v čl. I. této smlouvy (dále „předmět 

daru“). 

(2) Dárci prohlašují, že hodnota daru činí 4.817.493,- Kč, bez DPH. 

(3) Obdarovaný předmět daru do svého výlučného vlastnictví bez výhrad přijímá. 
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(4) Obdarovaný výslovně prohlašuje a činí nesporným, že se seznámil s právním a faktickým stavem 

předmětu daru. 

(5) Obdarovaný nabude vlastnické právo k předmětu převodu jeho převzetím, přičemž o předání 

předmětu převodu bude mezi smluvními stranami sepsán předávací protokol.  

(6) Dárci předají obdarovanému nejpozději při podpisu předávacího protokolu dokumentaci vztahující 

se k předmětu převodu, a to stavební povolení včetně ověřené projektové dokumentace,  kolaudační 

rozhodnutí s doložkou o nabytí právní moci, kompletní projektovou dokumentaci skutečného 

provedení stavby, revizní zprávu. Nepředání výše uvedených dokumentů je důvodem pro nepřevzetí 

předmětu převodu. 

 

 

III. 

Prohlášení smluvních stran 

 

(1) Dárci prohlašují, že nejsou omezeni v nakládání s předmětem daru a že vlastnické právo k němu 

nepozbyl převodem na jinou osobu nebo jiným způsobem. Dále prohlašují, že na předmětu daru 

nevázne žádný dluh, zástavní právo či jiné omezení převodu nemovité věci ani další právní závady. 

(2) Dárci prohlašují, že jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by bránily uzavření této smlouvy za 

podmínek zde stanovených. 

(3) Dárci prohlašuje, že nemají žádné daňové nedoplatky včetně jakýchkoli daňových nedoplatků 

ohledně předmětu daru. 

(4) Smluvní strany výslovně prohlašují, že jim není známo, že by na majetek kteréhokoli z nich byl 

v souladu s příslušnými ustanoveními insolvenčního zákona podán ke dni uzavření této smlouvy 

insolvenční návrh, že takový návrh sami nepodali, že nejsou jakkoliv omezeni ve způsobilosti činit 

právní úkony, a že nejsou v úpadku, případně, že by proti kterémukoli z nich byl veden výkon 

rozhodnutí nebo nařízena exekuce.  

 

 

IV. 

Závěrečná ustanovení 

 

(1) Tato smlouva se uzavírá v pěti vyhotoveních, z nichž dárci obdrží každý po jednom vyhotovení, 

obdarovaný dvě vyhotovení. 

(2) Obsah této smlouvy lze změnit pouze písemnou dohodou smluvních stran. 

(3) Smluvní strany této smlouvy prohlašují, že tato nebyla uzavřena v tísni za nápadně nevýhodných 

podmínek a že její obsah je vyjádřením jejich skutečné vůle a na důkaz souhlasu s jejím obsahem ji 

stvrzují vlastnoručními podpisy. 

  

 

V. 

Doložka 

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 …………. 

 

 

            

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

 

……………………………..   …………………………………. 

     Michal Zácha  

náměstek primátora 


