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

předpisů  

 

G  A , nar. 

bytem 

(dále jen „dárce“) 

 

a 

 

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

IČ: 00301825, DIČ: CZ00301825 

zastoupené Michalem Záchou, náměstkem primátora 

(dále jen „obdarovaný“) 

 

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

občanského zákoníku, v platném znění, tuto  

 

darovací smlouvu: 

 

Článek I. 

Úvodní ustanovení 

Dárce prohlašuje, že je výlučným vlastníkem pozemku p.č. 666 lesní pozemek  o výměře 276 

m2 v k.ú. Žeravice, který je zapsán v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro 

Olomoucký kraj, Katastrálního pracoviště Přerov, na listu vlastnictví č. 116 pro obec Přerov, 

katastrální území Žeravice. 

 

 

Článek II. 

Předmět daru 

Dárce převádí do výlučného vlastnictví obdarovaného vlastnické právo k pozemku p.č. 666 

lesní pozemek  o výměře 276 m2 v k.ú. Žeravice a obdarovaný tuto nemovitou věc do svého 

výlučného vlastnictví přijímá. 

 

Článek III. 

Prohlášení smluvních stran 

(1) Dárce prohlašuje, že na předmětu daru neváznou žádná zástavní práva, věcná břemena ani 

žádné právní vady a že není žádným způsobem omezen v dispozici se svým majetkem 

a nebyla proti němu nařízena exekuce ani nebyl podán návrh na nařízení výkonu rozhodnutí 

správou nemovitosti, prodejem nemovitosti, zřízením soudcovského zástavního práva 

na nemovitosti nebo návrh na zřízení exekutorského zástavního práva.  

(2) Obdarovaný prohlašuje, že je mu stav předmětu daru znám a že předmět daru přebírá ve 

smyslu ust. § 1918 občanského zákoníku jak stojí a leží (úhrnkem). 

 

 

Článek V. 

Odstoupení od smlouvy 
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(1) Pokud se ukáže některé z prohlášení dárce uvedené v čl. III odst. 1 této smlouvy po 

uzavření smlouvy jako nepravdivé, je obdarovaný oprávněn od této smlouvy odstoupit 

v souladu s ust. § 2001 občanského zákoníku. 

(2) Doručením písemného prohlášení obdarovaného o odstoupení od darovací smlouvy dárci 

se tato smlouva od počátku ruší.   

  

Článek V. 

Vklad práva do katastru nemovitostí 

(1) Obdarovaný nabude vlastnické právo k předmětu daru vkladem vlastnického práva do 

katastru nemovitostí na základě této smlouvy u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, 

Katastrálního pracoviště Přerov, s právními účinky k okamžiku podání návrhu na vklad. Do 

této doby jsou účastníci smlouvy svými smluvními projevy vázáni. 

(2) Smluvní strany souhlasí, aby byl podle této smlouvy proveden vklad vlastnického práva 

do katastru nemovitostí. 

(3) Smluvní strany se dohodly, že návrh na zahájení řízení o povolení vkladu vlastnického 

práva do katastru nemovitostí dle této smlouvy podá příslušnému katastrálnímu úřadu 

obdarovaný, který také uhradí správní poplatek za podání návrhu na vklad vlastnického práva 

do katastru nemovitostí. 

 

 

Článek VI. 

Závěrečná ustanovení 

(1) Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží 

obdarovaný, jeden dárce a jeden bude přílohou návrhu na vklad vlastnického práva do 

katastru nemovitostí. 

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

(3) Smluvní strany výslovně prohlašují, že si smlouvu přečetly a že byla uzavřena po 

vzájemném projednání a podle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy  

 

Článek VII. 

Doložka obce 

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

podmíněné schválením převodu předmětných pozemků Zastupitelstvem města Přerova na 

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

………………………… bod …………... 

 

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

 

.…….…………….……..…………. 

 

      ….………...………..….………………. 

 

za Statutární město Přerov 

Michal Zácha 

náměstek primátora 

 


