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SMLOUVA O BUDOUCÍ DAROVACÍ  SMLOUVĚ  
uzavřená ve smyslu ust. § 1785 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů 

 
. P  F , nar.  

bytem

D  F , nar.   

bytem  

 M F , nar.  

bytem 

. a K , nar. 

bytem  
S  M  nar.  

bytem

 I  M  nar.  

bytem 

R  P , nar.  

bytem 

 I P  nar.  

bytem

 B S , nar.   

bytem 

 L  S  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 Michalem Záchou, radním statutárního města Přerova pro oblast samostatné působnosti: 

záležitosti správy majetku a komunálních služeb, majetkoprávní záležitosti vč. nájmů bytů ve vlastnictví 

města, která mu byla svěřena usnesením Zastupitelstva města Přerova č. 655/17/1/2021 ze dne 8.2.2021 

(dále jako „budoucí obdarovaný“) 

 

(dále též jako „smluvní strany“) 

 

uzavírají dnešního dne následující  

budoucí darovací smlouvu: 

 

Článek I.  

Úvodní ustanovení 

(1) Budoucí dárce  P  F a jeho manželka D F prohlašují, že mají na 

základě kupní smlouvy č. V11 1980/1998 ze dne 04.08.1998, právní účinky dne 04.08.1998 a kupní 

smlouvy č. V11 1975/1998 ze dne 04.08.1998, právní účinky dne 04.08.1998 ve společném jmění 

manželů id. 1/6 pozemku p.č. 560 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře 1575 m2 a pozemek 

p.č. 379 (trvalý travní porost) o výměře 1109 m2, 
budoucí dárce  M prohlašuje, že je na základě smlouvy o zúžení SJM ze dne 

10.12.2004, právní účinky vkladu práva ke dni 28.01.2005, výlučným vlastníkem id. 1/6 pozemku p.č. 

560 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře 1575 m2 a pozemku p.č. 562 (zahrada) o výměře 

3015 m2, 
budoucí dárce  Z  K  prohlašuje, že je na základě kupní smlouvy ze dne 21.12.2017, 

právní účinky zápisu k 21.12.2017, zápis proveden dne 17.01.2018 a kupní smlouvy ze dne 20.05.2014, 



   

   

2 

 

právní účinky zápisu k 21.05.2014, zápis proveden dne 17.06.2014, výlučným vlastníkem id. 1/6 

pozemku p.č. 560 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře 1575 m2 a pozemku p.č. 704 

(zahrada) o výměře 2544 m2, 
budoucí dárce  S M  a jeho manželka  I M prohlašují, že mají na 

základě kupní smlouvy č. V11 1980/1998 ze dne 04.08.1998, právní účinky dne 04.08.1998, kupní 

smlouvy č. V11 1979/1998 ze dne 04.08.1998, právní účinky dne 04.08.1998 a kupní smlouvy č. V11 

3487/1998 ze dne 22.12.1998, právní účinky dne 23.12.1998 ve společném jmění manželů id. 1/6 

pozemku p.č. 560 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře 1575 m2 a pozemek p.č. 375 

(zahrada) o výměře 2515 m2,  
budoucí dárce R  P  a jeho manželka  I P  prohlašují, že mají na 

základě kupní smlouvy č. V11 1980/1998 ze dne 04.08.1998, právní účinky dne 04.08.1998, kupní 

smlouvy č. V11 1974/1998 ze dne 04.08.1998, právní účinky dne 04.08.1998 a kupní smlouvy č. V11 

3487/1998 ze dne 22.12.1998, právní účinky dne 23.12.1998 ve společném jmění manželů id. 1/6 

pozemku p.č. 560 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře 1575 m2 a pozemek p.č. 226 

(zahrada) o výměře 3141 m2, 
budoucí dárce . B  S a jeho manželka  L S prohlašují, že mají na 

základě kupní smlouvy č. V11 1980/1998 ze dne 04.08.1998, právní účinky dne 04.08.1998, kupní 

smlouvy č. V11 1978/1998 ze dne 04.08.1998, právní účinky dne 04.08.1998 a kupní smlouvy č. V11 

3487/1998 ze dne 22.12.1998, právní účinky dne 23.12.1998 ve společném jmění manželů id. 1/6 

pozemku p.č. 560 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře 1575 m2 a pozemek p.č. 565 

(zahrada) o výměře 2442 m2, to vše v k.ú. Čekyně.  

Výše uvedené nemovité věci jsou zapsány v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Olomoucký 

kraj, Katastrální pracoviště Přerov, na listech vlastnictví č. 528, č. 533, č. 529, č. 530, č.291, č. 527 a č. 

531 pro obec Přerov, k.ú. Čekyně. 

 
(2) Budoucí dárci prohlašují, že jsou podílovými spoluvlastníky příjezdové a obslužné komunikace 

umístěné na částech pozemků p.č. 560 dle geometrického plánu č. 516-17/2021 označené jako p.č. 

560/2, p.č. 226 dle geometrického plánu č. 516-17/2021 označené jako p.č. 226/2, p.č. 375 dle 

geometrického plánu č. 516-17/2021 označené jako p.č. 375/2, p.č. 379 dle geometrického plánu č. 516-

17/2021 označené jako p.č. 379/2, p.č. 562 dle geometrického plánu č. 516-17/2021 označené jako p.č. 

562/2, p.č. 565 dle geometrického plánu č. 516-17/2021 označené jako p.č. 565/2, p.č. 704 dle 

geometrického plánu č. 516-17/2021 označené jako p.č. 704/2  vše v k.ú. Čekyně, jejíž užívání bylo 

povoleno Kolaudačním rozhodnutím č. 21/2000 vydaným Městským úřadem Přerov, Stavebním úřadem 

dne 27.11.2000, pod č.j. SÚ-4497/2000-Bd 330 A,  

a to manželé  P  a Da F  bytem 

mají ve společném jmění manželů id 1/6,  

 M  F  bytem  vlastní id 1/6,  

. Z  K  bytem  vlastní id 1/6,  

manželé  S  a . I  bytem 

 mají ve společném jmění manželů id 1/6 

manželé R  P , bytem  a  I  

P , bytem mají ve společném jmění 

manželů id 1/6 

manželé  B  a L S  bytem 

mají ve společném jmění manželů id 1/6. 

 

 

Článek II. 

Předmět převodu 

(1) Předmětem smlouvy je závazek smluvních stran uzavřít v budoucnu darovací smlouvu, jejímž 

předmětem bude bezúplatný převod nemovitých věcí specifikovaných v čl. I. odst. 1 a odst. 2  smlouvy, 

tedy převod: 

 

- příjezdové a obslužné komunikace specifikované v čl. I., odst. 2 této smlouvy, 
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- části pozemku p.č. 560 dle geometrického plánu č. 516-17/2021 označené jako pozemek p.č. 560/2 

(ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře 1201 m m2 v k.ú Čekyně z podílového spoluvlastnictví 

všech budoucích dárců specifikovaných v čl. I odst. (1) této smlouvy 
- části pozemku p.č. 379 dle geometrického plánu č. 516-17/2021 označené jako pozemek p.č.  379/2 

(ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře 71 m2 v k.ú. Čekyně ze společného jmění manželů  

P F  a D  F  

- části pozemku p.č. 562 dle geometrického plánu č. 516-17/2021 označené jako pozemek p.č.  562/2 

(ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře 88 m2 v k.ú. Čekyně z výlučného vlastnictví  M y 

- části pozemku p.č. 704 dle geometrického plánu č. 516-17/2021 označené jako pozemek p.č.  704/2 

(ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře 71 m2 v k.ú. Čekyně z výlučného vlastnictví  Z  

- části pozemku p.č. 375 dle geometrického plánu č. 516-17/2021 označené jako pozemek p.č.  375/2 

(ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře 98 m2 v k.ú. Čekyně ze společného jmění manželů  

S  M a  I  M  

- části pozemku p.č. 226 dle geometrického plánu č. 516-17/2021 označené jako pozemek p.č.  226/2 

(ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře 105 m2 v k.ú. Čekyně ze společného jmění manželů 

R P  a  I Pr  a  

- části pozemku p.č. 565 dle geometrického plánu č. 516-17/2021 označené jako pozemek p.č.  565/2 

(ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře 62 m2 v k.ú. Čekyně ze společného jmění manželů  

B  S  a  L St  (dále jen “předmět převodu”) 

do výlučného vlastnictví budoucího obdarovaného, a to za podmínek stanovených touto smlouvou. 

 
(2) Smluvní strany se dohodly, že darovací smlouva bude uzavřena do 30 dnů od doručení 

geometrického plánu na rozdělení pozemků potvrzeného katastrálním úřadem budoucímu 

obdarovanému a současně doručení rozhodnutí o dělení pozemků, případně jiného dokumentu 

potřebného pro zápis změn navrhovaných geometrickým plánem, nejpozději však do 1 roku od uzavření 

budoucí darovací smlouvy.   

 

(3) 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 předmětným nemovitým věcem nepozbyli převodem 

na jinou osobu, nevázne na nich smluvní předkupní právo, ani jiná věcná práva vlastnické právo 

omezující, ani právo odpovídající věcnému břemeni s výjimkou věcných břemen uvedených na listech 

vlastnictví č. 291, 528, 529, 530, 531, 533 pro k.ú. Čekyně. Nemovité věci nejsou na základě nájemní 

smlouvy pronajaty třetí osobě.   

 
(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 obdarovaný prohlašuje, že je mu právní i faktický stav předmětu převodu znám, a že 

předmět převodu přebere tak, jak stojí a leží ve smyslu ust. § 1918 zák. č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník. 

 
(4) Budoucí dárci se zavazují po dobu platnosti této budoucí darovací smlouvy nenabízet předmětné 

nemovité věci třetím osobám, nepřevádět je na třetí osoby a nezatěžovat je omezeními vlastnického 

práva, a to zejména zástavními právy, předkupními právy a věcnými břemeny.  

 
(5) Nebezpečí škody na převáděných nemovitých věcech přejde na budoucího obdarovaného současně 

s nabytím vlastnictví k této nemovité věci. 
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(6) Smluvní strany se dohodly, že 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 

všemi smluvními stranami. 

 

Článek IV. 

Závěrečná ustanovení 

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

v 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 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 12 stejnopisech s platností originálu, z nichž jeden obdrží každý budoucí 

dárce a dva stejnopisy této smlouvy budoucí obdarovaný.  

 

Článek VIII. 

Doložka obce 

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

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

č. ………………... 

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

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

         Michal Zácha                                       

              radní     

        ...……………………………... 

         

 

        ...……………………………... 

         

 

        ...……………………………... 

     

 

        ...……………………………... 

                

 

        ...……………………………... 

               

 

        ...……………………………... 

             

         

        ...……………………………... 

                                                                                                          

 

        ...……………………………... 

               

 

        ...……………………………... 

          


