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SMLOUVA O BUDOUCÍ DAROVACÍ SMLOUVĚ  
uzavřená v souladu ustanovením § 1785 a násl. a v souladu s ustanovením § 2055 a násl.  

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,  
níže uvedeného data mezi účastníky: 

 
 
 

Statutární město Přerov 
Sídlo:   Bratrská 709/34, Přerov I–Město, 750 11 Přerov 
Zastoupený:   Ing. Petrem Měřínským, primátorem  
IČO:   00301825 
DIČ:                               CZ00301825 
 
(dále jen „budoucí dárce“) 
 
a 
 

Povodí Moravy, s. p. 
Sídlo:   Dřevařská 932/11, Veveří, 602 00 Brno 
Zastoupen:  MVDr. Václavem Gargulákem, generálním ředitelem 
IČO:   708 90 013 
DIČ:                               CZ70890013 
 
Zástupce ve věcech technických: Ing. Jitka Čaganová, tel. 541 637 356, email: caganova@pmo.cz 
 
(dále jen „budoucí obdarovaný“) 
 
společně také jen jako „smluvní strany“ 

 
 

I. 
1. Budoucí dárce prohlašuje, že je vlastníkem následujících pozemků: 

p. č. 2635/1, p. č. 2657/2, p. č. 2656/1, p. č. 2638/1  
 
zapsaných na LV č. 10001 pro obec Přerov a k.ú. Přerov, dále jen „předmětné pozemky“.       
 

2. Budoucí obdarovaný má zájem realizovat na výše uvedených předmětných pozemcích 
budoucího dárce veřejně prospěšnou stavbu „Bečva, Přerov – Protipovodňová ochrana nad 
jezem – I. etapa“ (dále jen „stavba“) v rámci programu 129 360 „Podpora prevence před 
povodněmi IV“, jejímž účelem je zajistit protipovodňovou ochranu pro obyvatele města Přerov. 
Stavba bude budována dle projektové dokumentace pro provádění stavby vyhotovené Sdružením 
Bečva – Přerov – PPO (Dopravoprojekt Brno a.s., HG partner s. r. o.) v roce 2020 jako podklad 
zadávacího řízení na zhotovitele stavby, na základě které bylo dne 29. 9. 2020 vydáno 
Magistrátem města Přerova, Odborem stavebního úřadu a životního prostředí Rozhodnutí o 
společném povolení č. j. MMPr/203816/2020/Hr, které nabylo právní moci dne 16. 11. 2020 (dále 
jen „projektová dokumentace“), a která je v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, dále jen „stavební zákon“. Smluvní strany prohlašují, že jsou s projektovou 
dokumentací seznámeny. 

 
3. Budoucí dárce touto smlouvou souhlasí se zastavěním předmětných pozemků stavbou, 

a to v souladu s projektovou dokumentací a citovaným Rozhodnutím o společném povolení 
a rovněž souhlasí s umístěním stavby na předmětných pozemcích za níže uvedených podmínek 
v této smlouvě.  

 
4. Smluvní strany se tímto dohodly, že budoucí dárce souhlasí se vstupem na předmětné pozemky 

uvedené v odst. 1 tohoto článku v období stavby pro zaměstnance budoucího obdarovaného 
a zaměstnance příslušné dodavatelské společnosti. 
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II. 
1. Předmětem této smlouvy je závazek budoucího dárce a budoucího obdarovaného uzavřít, 

za podmínek uvedených v následujících bodech této smlouvy, darovací smlouvu, 
jejímž předmětem bude bezúplatný převod předmětných pozemků, resp. části pozemků, 
které budou stavbou skutečně trvale dotčeny, do vlastnictví České republiky s právem hospodařit 
pro budoucího obdarovaného. 

 
2. Dle projektové dokumentace je oprávněný předpoklad, že stavbou, resp. objekty 

protipovodňových opatření (hrázemi) budou zastavěny části předmětných pozemků o níže 
uvedené výměře, a to: 

 p. č. 2635/1 o výměře 3,06 m2 

 p. č. 2657/2 o výměře 391,55 m2 

 p. č. 2656/1 o výměře 152,00 m2 

 p. č. 2638/1 o výměře 64,41 m2   
 

vše katastrální území Přerov. Předpokládaný rozsah stavby je zobrazen v příloze č. 1. 
 

3. Přesná výměra částí předmětných pozemků, které budou stavbou skutečně trvale dotčeny, 
bude vycházet z geometrických plánů, které budou zpracovány pro zjištění plochy 
oddělovaných částí předmětných pozemků trvalým záborem stavby, a smluvní strany berou na 
vědomí, že může dojít k odchylkám oproti výměrám uvedeným v odst. 2 tohoto článku smlouvy. 

 
III. 

1. Budoucí obdarovaný se zavazuje, že nejpozději do 12 měsíců od vydání kolaudačního 
souhlasu pro stavbu vyzve budoucího dárce k uzavření smlouvy tak, že mu předloží návrh 
darovací smlouvy, jejímž předmětem bude bezúplatný převod částí předmětných pozemků 
uvedených v čl. II. odst. 2 této smlouvy, které budou stavbou skutečně trvale dotčeny. 
Geometrické plány pro oddělení částí předmětných pozemků, které budou stavbou skutečně 
trvale dotčeny, budou zpracovány po kolaudaci předmětné stavby, příp. její části. 
 

2. Náklady spojené s vyhotovením geometrických plánů a další náklady související s darovací 
smlouvou uhradí budoucí obdarovaný. 

 
3. Budoucí dárce se zavazuje, že uzavře darovací smlouvu s budoucím obdarovaným do 120 dnů 

od obdržení návrhu darovací smlouvy od budoucího obdarovaného. 
 

IV. 
1. Budoucí obdarovaný souhlasí s tím, aby porosty, drobné stavby, venkovní úpravy atd., které 

tvoří překážku realizace stavby, byly v průběhu stavby odstraněny. 
 
2. Budoucí dárce se zavazuje seznámit budoucího obdarovaného před podpisem této smlouvy 

s veškerými závazky, zatíženími a dalšími právními jednáními, které se vztahují k předmětným 
pozemkům (resp. k jejich částem, které budou trvale dotčeny stavbou) vyjma těch, které jsou 
patrny z katastru nemovitostí, anebo těch, o nichž se budoucí obdarovaný dozvěděl při 
zpracování projektové dokumentace stavby. V případě opomenutí povinnosti uvedené v tomto 
odstavci se budoucí dárce zavazuje nahradit budoucímu obdarovanému náklady, které 
vzniknou v souvislosti s vypořádáním těchto závazků či vztahů. 
 

3. Budoucí dárce v návaznosti na odst. 2 tohoto článku smlouvy prohlašuje, že předmětné 
pozemky resp. jejich části jsou zatíženy následujícími užívacími vztahy: 
 
a) pozemek p. č. 2657/2 a část pozemku p. č. 2656/1 o výměře 2 288 m2, oba v k.ú. Přerov, 

jsou předmětem výpůjčky založené smlouvou o výpůjčce č. 07-004-003-02, kterou 
uzavřeli budoucí dárce jako půjčitel a spolek Tenisový klub Přerov, spolek, IČ 14617200, 
se sídlem U Tenisu 3250/16, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, jako vypůjčitel 
dne 17.4.2002, ve znění dodatku č. 1 ze dne 16.11.2003, dodatku č. 2 ze dne 27.11.2009, 
dodatku č. 3 ze dne 11.12.2009, dodatku č. 4 ze dne 27.9.2011, dodatku č. 5 ze dne 
1.2.2012 a dodatku č. 6 ze dne 16.2.2017, na dobu určitou do 17.4.2042 (tj. 40 let) za 
účelem využití předmětu výpůjčky k provozování tenisového areálu, 

b) část pozemku p.č. 2656/1 o výměře 5 580 m2 v k.ú. Přerov je předmětem výpůjčky 
založené smlouvou o výpůjčce č. MMPr/SML/1209/2014, kterou uzavřeli budoucí dárce 
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jako půjčitel a spolek TJ Spartak Přerov, spolek, IČ 00534935, se sídlem 
Bezručova 770/4, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, jako vypůjčitel dne 12.11.2014 na dobu 
určitou do 7.12.2029 za účelem využití předmětu výpůjčky pro zabezpečení sportovní 
činnosti vypůjčitele, 

c) část pozemku p.č. 2638/1 v k.ú. Přerov o výměře 1 700 m2 je předmětem výpůjčky 
založené smlouvou o výpůjčce č. 23-004-026-09, kterou uzavřeli budoucí dárce 
jako půjčitel a obecně prospěšná společnost Areál pohody a sportu o.p.s., IČ 27838111, 
se sídlem Komenského 1405/36, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, jako vypůjčitel dne 
27.11.2009, ve znění dodatku č. 1 ze dne 21.2.2020, na dobu určitou do 30.1.2028 
za účelem využití předmětu výpůjčky pro vybudování a provoz sportovního areálu 
se zázemím přístupného veřejnosti, 

d) část pozemku p.č. 2638/1 v k.ú. Přerov o výměře 2 300 m2 je předmětem výpůjčky 
založené smlouvou o výpůjčce č. MMPr/SML/0446/2020, kterou uzavřeli budoucí dárce 
jako půjčitel a spolek KSK Limit, z.s., IČ 04995619, se sídlem U Tenisu 851/1, Přerov I-
Město, 750 02 Přerov, jako vypůjčitel dne 21.2.2020 na dobu určitou do 28.2.2023 
za účelem využití předmětu výpůjčky k vybudování a provozování tréninkového centra 
GEROY s kombinací workout hřiště a překážek GEROY. 
 

4. Budoucí obdarovaný prohlašuje, že se před podpisem smlouvy seznámil s obsahem smluv 
o výpůjčce, které jsou uvedeny v odst. 3 tohoto článku smlouvy. 
 

5. Budoucí dárce prohlašuje, že subjekty uvedené v odstavci 3 tohoto článku smlouvy, které jsou 
oprávněny užívat předmětné pozemky resp. jejich části na základě smluv specifikovaných 
v témže odstavci, byly informovány o záměru budoucího obdarovaného, jenž je definován v čl. 
I. odst. 2 této smlouvy. Budoucí dárce se zavazuje zajistit, že uvedené subjekty strpí na částech 
předmětných pozemků, které budou dotčeny záborem stavby, veškeré činnosti budoucího 
obdarovaného a příslušné dodavatelské společnosti, jež jsou nezbytné pro realizaci stavby, a 
zdrží se jakýchkoliv zásahů do staveniště a jakýchkoliv činností, které by bránily provádění 
stavby.  
 

6. Budoucí dárce se zavazuje nezatěžovat po podpisu této smlouvy předmětné pozemky dalšími 
věcnými břemeny či jinými závazky, které by přecházely na budoucího obdarovaného, pokud 
tyto nebudou ve prospěch stavby. Budoucí dárce se zavazuje předmětné pozemky 
nezhodnocovat dalšími investicemi, které by ohrozily či navýšily cenu stavbu. 

 
V. 

 
1. Smluvní strany se dohodly, že pokud předmětné pozemky nebudou stavbou vůbec dotčeny, 

nebudou budoucí dárce a budoucí obdarovaný závazky uvedenými v této smlouvě vázáni 
a smlouva zaniká.  Skutečnost, že předmětné pozemky nejsou stavbou dotčeny, je budoucí 
obdarovaný povinen oznámit budoucímu dárci písemně nejpozději do dvou měsíců ode dne, 
kdy se o ní dozví. Smlouva v takovém případě zanikne dnem, kdy budoucí obdarovaný písemně 
oznámí výše uvedenou skutečnost budoucímu dárci. 
 

2. V případě, že realizace stavby nebude zahájena v termínu do 10 let od uzavření této smlouvy, 
nejsou účastníci této smlouvy výše uvedenými závazky a povinnostmi vyplývajícími z této 
smlouvy vázáni a tato smlouva zaniká. Za zahájení realizace stavby se pro účely tohoto 
ustanovení považuje den, kdy budou započaty práce při vlastním provádění předmětné stavby, 
přičemž započetí těchto prací musí být prokazatelné jejich hmotným výsledkem, který lze 
náležitě ověřit, dokumentovat a jako právní skutečnost též osvědčit (např. záznamem 
do stavebního deníku). 

 

3. Změna této smlouvy je možná jen na základě písemného dodatku podepsaného oběma 
smluvními stranami. Není-li v této smlouvě stanoveno jinak, použije se na práva a povinnosti 
v této smlouvě neupravená, ustanovení občanského zákoníku. 
 

4. Tato smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, z nichž budoucí dárce obdrží 2 vyhotovení a 
budoucí obdarovaný 3 vyhotovení. 

 
5. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 

jejího zveřejnění prostřednictvím registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
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podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 
registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 

 
6. Smluvní strany jsou povinny zveřejnit obraz smlouvy a jejích případných změn (dodatků) 

a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění 
dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, 
že zveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv zajistí budoucí obdarovaný.  
 

7. Budoucí dárce prohlašuje, že toto právní jednání bylo schváleno Zastupitelstvem města Přerova 
dne ……………. usnesením  č. ………………., přičemž záměr převést předmětné pozemky byl 
zveřejněn na úřední desce od 17.1.2022 do 2.2.2022, tj. po dobu 15-ti dnů před projednáním 
orgány města; současně byl záměr zveřejněn způsobem umožňující dálkový přístup. 

 
 

 
V Brně dne                         V Přerově dne  
 
 
Za budoucího obdarovaného                                            Za budoucího dárce 
 
 
 
 
 
………………………………………                      ………………………………………….. 
  MVDr. Václav Gargulák               Ing. Petr Měřínský  
generální ředitel Povodí Moravy, s.p.    primátor statutárního města Přerova 


