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SMLOUVA O BUDOUCÍ DAROVACÍ SMLOUVĚ 
 

 

 K  K  nar. 

bytem 

 

a 

 A  N , nar.

bytem 

(dále jako „budoucí dárci“) 

 

a 

 

Statutární město Přerov  
IČ 00301825 

DIČ CZ00301825 

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

zastoupené náměstkem primátora Michalem Záchou 

(dále jako „budoucí obdarovaný“) 

 

(dále též jako „smluvní strany“) 

 

uzavírají dnešního dne následující  

 

smlouvu o budoucí darovací smlouvě: 

 

Článek I.  

Úvodní ustanovení 

(1) Budoucí dárci prohlašují, že jsou na základě Rozhodnutí Státního pozemkového úřadu o 

výměně nebo přechodu vlastnických práv v pozemkové úpravě, o zrušení věcného břemene, o 

zřízení věcného břemene Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj, Pobočky Přerov, 

Sp.zn. 2RP463/2010-130775, Č.j. SPU 149412/2020 ze dne 18.11.2020, právní účinky vkladu 

ke dni 08.12.2020 podílovými spoluvlastníky pozemku p.č. 5466/13 orná půda o výměře 

8202 m2 v k.ú. Přerov. Podíly obou spoluvlastníků jsou stejné (každý id. ½). Výše uvedená 

nemovitá věc je zapsána v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, 

katastrální pracoviště Přerov, na listu vlastnictví č. 4739 pro obec Přerov, k.ú. Přerov. 

(2) Budoucí obdarovaný nabyde na základě kupní smlouvy, která bude uzavřena na základě 

Smlouvy o budoucí kupní smlouvě uzavřené mezi AVČ s.r.o., se sídlem Přerov, Wilsonova 

102/12, IČ: 25848984 jako budoucím prodávajícím a statutárním městem Přerov, se sídlem 

Bratrská 709/34, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, IČ 00301825 jako budoucím kupujícím 

vlastnické právo ke komunikaci vybudované v rámci stavby „Infrastruktura pro RD Přerov, U 

Hvězdárny II“ na pozemcích p.č. 5466/378, p.č. 5466/57, p.č. 5609/3, p.č. 5466/13 vše v k.ú. 

Přerov a dále k veřejnému osvětlení vybudovanému v rámci stavby „Infrastruktura pro RD 

Přerov, U Hvězdárny II“ na pozemcích p.č. 5466/378 a p.č. 5466/13 vše v k.ú. Přerov.  

(3) Společnost AVČ s.r.o., se sídlem Přerov, Wilsonova 102/12, IČ: 25848984 bude 

stavebníkem stavby „Infrastruktura pro RD Přerov, U Hvězdárny II“, která bude umístěna 

na pozemcích p.č. 5466/378, p.č. 5466/57, p.č. 5609/3, p.č. 5466/13 vše v k.ú. Přerov. 

 

Článek II. 

Předmět převodu 
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(1) Budoucí dárci se zavazují darovat v rozsahu svých spoluvlastnických podílů budoucímu 

obdarovanému za splnění podmínek v této smlouvě do jeho výlučného vlastnictví část pozemku 

p.č. 5466/13 (orná půda) o výměře cca 145 m2 v k.ú. Přerov, jak je vyznačeno na snímku, který 

tvoří nedílnou součást této smlouvy. Skutečný rozsah nemovité věci, která bude předmětem 

převodu vlastnického práva, bude upřesněn v kupní smlouvě dle geometrického plánu 

potvrzeného příslušným katastrálním úřadem. 

 

(2) Budoucí obdarovaný se zavazuje, že po nabytí vlastnického práva ke komunikaci, která 

bude vybudována v rámci stavby „Infrastruktura pro RD Přerov, U Hvězdárny II“ na pozemcích 

p.č. 5466/378, p.č. 5466/57, p.č. 5609/3, p.č. 5466/13 všechny v k.ú. Přerov a současně po 

vyhotovení geometrického plánu na rozdělení pozemku p.č. 5466/13 (orná půda) v k.ú. 

Přerov, potvrzeného příslušným katastrálním úřadem, vyzve budoucí dárce k uzavření 

darovací smlouvy dle odst. 1 tohoto článku smlouvy. Darovací smlouva však musí být uzavřena 

nejpozději do 3 let od data účinnosti této smlouvy a to s těmito podstatnými náležitostmi: 

  

1. Správní poplatek za podání návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu vlastnického 

práva u příslušného katastrálního úřadu ponese v plné míře budoucí obdarovaný.  

2. Bude-li převod nemovité věci podléhat dani z nabytí nemovitých věcí, bude daň 

z nabytí nemovitých věcí uhrazena v souladu s příslušnými právními předpisy 

platným a účinným v době převodu nemovitých věcí.  

3. Bude-li podléhat tato smlouva povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv 

dle ustanovení § 2 odst. 1 a § 3 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 

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

registru smluv), v platném znění, bude obdarovaný jako osoba uvedená v ustanovení 

§ 2 odst. 1 tohoto zákona povinna zaslat tuto smlouvu nejpozději do 30 dnů od jejího 

uzavření Ministerstvu vnitra jako správci registru smluv k uveřejnění. 

 

(3) Součástí písemné výzvy k uzavření darovací smlouvy dle odst. 2 tohoto článku této smlouvy 

bude prostá kopie geometrického plánu na rozdělení pozemků potvrzeného příslušným 

katastrálním úřadem. 

 

(4) 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.  

 

 

Článek III. 

Prohlášení smluvních stran  

(1) Budoucí dárci prohlašují, že vlastnické právo k nemovité věci uvedené v odst. 1. Článku I 

smlouvy nepozbyli převodem na jinou osobu, nevázne na ni smluvní předkupní právo, ani jiná 

věcná práva vlastnické právo omezující, ani právo odpovídající věcnému břemeni, vyjma 

věcného břemena umístění a provozování elektrorozvodného zařízení v rozsahu geometrického 

plánu č. 6731-191/2018, které je zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu 

pro Olomoucký kraj, katastrální pracoviště Přerov, na listu vlastnictví č. 4739 pro obec Přerov, 

k.ú. Přerov a to ve prospěch oprávněného z věcného břemene - společnost ČEZ Distribuce, a. 

s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 40502 Děčín, RČ/IČO: 24729035. Nemovitá věc není 

na základě nájemní smlouvy pronajata třetí osobě.   
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(2) Dále budoucí dárci prohlašují, že nejsou žádným způsobem omezeni v dispozici se svým 

majetkem a nebyla proti nim nařízena exekuce ani podán návrh na nařízení výkonu rozhodnutí 

prodejem nemovitých věcí nebo zřízením soudcovského zástavního práva.  

 

(3) Budoucí dárci se zavazují po dobu platnosti této budoucí smlouvy nenabízet předmětnou 

nemovitou věc třetím osobám, nepřevádět ji na třetí osoby a nezatěžovat ji omezeními 

vlastnického práva, a to zejména zástavními právy, předkupními právy a věcným břemenem.  

 

Článek IV. 

Závěrečná ustanovení 

(1) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 

 

(2) Smluvní strany výslovně prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že byla uzavřena 

po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, dobrovolně, určitě, vážně, 

srozumitelně a nikoli v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. 

 

(3) Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana 

obdrží po dvou vyhotoveních. 

 

Článek V. 

Doložka obce 

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

převodu Zastupitelstvem města Přerova na jeho ….... zasedání konaném dne ….........................  

usnesením č. ............................... 

  

 

 

 

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

 

 

 

 

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

                Michal Zácha 

  náměstek primátora   

 

 

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

 

 

 

 

 

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

                                                   


