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SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ 
           uzavřená v souladu s ustanovením § 1785 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 

 

 
1) Investment Kozlovice, s.r.o. 

se sídlem č.p. 203, 751 16  Želatovice 

IČ: 05585279 

zastoupená Ing. Antonínem Stojanem, jednatelem společnosti 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 68190 

      jako budoucí prodávající (dále jen „budoucí prodávající") 

                 

      a      

                    

2)     Statutární město Přerov 

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

  IČ: 00301825, DIČ: CZ00301825 

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  

     jako budoucí kupující (dále jen „budoucí kupující" )  

     (dále také jako „smluvní strany“) 

 

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

zákoníku, v platném znění, tuto 

smlouvu o budoucí kupní smlouvě 

 

I.  

Prohlášení smluvních stran 

(1) Budoucí prodávající výslovně prohlašuje a činí nesporným, že je investorem stavby 

„INFRASTRUKTURA LOKALITY „LOSY“ KOZLOVICE“ (dále jen „stavba“), která bude 

mimo jiné z části realizována na pozemcích, p.č. 51/4, p.č. 109/2, p.č. 109/1, p.č. 631, p.č. 801, p.č. 

106/23, p.č. 106/12, p.č. 106/22, p.č. 106/7, p.č. 106/21, p.č. 106/5, p.č. 106/4, p.č. 106/20, p.č. 

106/19, p.č. 106/18, p.č. 106/24, p.č. 106/3, p.č. 106/1 a p.č. 106/6 vše v k.ú. Kozlovice u Přerova, 

obec Přerov.  

(2) Součástí stavby je vybudování nové technické infrastruktury na částech pozemků uvedených v čl. 

I. odst. 1 této smlouvy, zahrnující SO 101 - Komunikace, a to na náklady budoucího prodávajícího. 

 

           II. 

Předmět převodu a podmínky převodu 

(1) Budoucí prodávající a budoucí kupující se zavazují spolu uzavřít kupní smlouvu, a to nejpozději 

do dvou měsíců ode dne, kdy budoucí prodávající předloží budoucímu kupujícímu doklad o splnění 

podmínek stanovených příslušnými právními předpisy pro užívání stavby specifikované v čl. I. odst. 

2 této smlouvy, avšak nejpozději do 5 let od uzavření této smlouvy, jejímž předmětem bude úplatný 

převod pozemní komunikace, která bude umístěna na částech pozemků uvedených v čl. I. odst. 1 této 

smlouvy, v rozsahu vyznačeném v situačním snímku, který je přílohou této smlouvy. 

(2) Smluvní strany se dohodly na kupní ceně za předmět převodu ve výši 1.210,--Kč (slovy: 

jedentisícdvěstědeset korun českých). Kupní cena v sobě zahrnuje také daň z přidané hodnoty ve výši 

ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.  
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(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 

kupující 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.  

(4) Budoucí prodávající předá budoucímu kupujícímu při podpisu kupní smlouvy veškerou 

dokumentaci vztahující se k předmětu převodu, a to zejména stavební povolení včetně ověřené 

projektové dokumentace, rozpočet stavby,  technickou dokumentaci předmětu převodu, revizní 

zprávu, kolaudační rozhodnutí s doložkou o nabytí právní moci, kompletní projektovou dokumentaci 

skutečného provedení stavby, geodetické digitální zaměření předmětné stavby v parametrech 

odpovídajících potřebám Magistrátu města Přerova, odboru vnitřní správy, oddělení informačních a 

komunikačních služeb (GIS), předávací protokoly, smlouvu o dílo mezi investorem a dodavatelem 

nebo jiný doklad umožňující reklamace (záruky) a předávací protokoly, případně i doklad o 

odstranění vad a nedodělků, konečnou fakturu za provedení díla, jak je vyžadováno vnitřním 

předpisem č. 13/2017 „Zásady statutárního města Přerov pro převod nově budované infrastruktury 

do majetku města“. 

(5) Geometrický plán pro rozdělení pozemků specifikovaných v čl. I odst. 1 této smlouvy obstará na 

své náklady budoucí dárce. Budoucí dárce se zavazuje doručit budoucímu obdarovanému minimálně 

v šesti vyhotoveních originál nebo úředně ověřenou kopii geometrického plánu, potvrzeného 

příslušným katastrálním úřadem, a to nejpozději do dvou měsíců od splnění podmínek stanovených 

příslušnými právními předpisy pro užívání stavby specifikované v čl. I. odst. 1 této smlouvy. 

 

 

III. 

Návrh kupní smlouvy, který bude v souladu s ustanoveními této smlouvy, se zavazuje zpracovat 

budoucí kupující, nejdříve však po doručení dokladů o splnění podmínek stanovených příslušnými 

právními předpisy pro užívání stavby. 

 

IV. 

(1) Budoucí kupující nabude vlastnické právo ke stavbě nepodléhající evidenci v katastru nemovitostí 

dnem předání předmětu převodu straně kupující.  

(2) Budoucí prodávající se zavazuje předat budoucímu kupujícímu předmět převodu bez zbytečného 

odkladu po podpisu kupní smlouvy. O předání bude pořízen písemný protokol, který bude podepsán 

zástupci obou smluvních stran. 

 

V. 

(1) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření.  

(2) Smluvní strany prohlašují, že obsah této smlouvy není obchodním tajemstvím a souhlasí 

s případným zveřejněním této smlouvy. 

(3) Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky, které 

budou za dodatek této smlouvy výslovně označené a podepsané oběma smluvními stranami. 

(4) Tato smlouva a vztahy touto smlouvou neupravené se řídí občanským zákoníkem v jeho platném 

znění. 

(5) Tato smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, z nichž budoucí kupující obdrží dvě vyhotovení 

a budoucí prodávající obdrží dvě vyhotovení.  

(6) Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu řádně přečetly, že jejímu obsahu v celém rozsahu 

porozuměly, že s jejím obsahem souhlasí a že ji uzavírají ze své pravé, vážné a svobodné vůle, nikoliv 

v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho ji podepisují. 

 

VI. 
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DOLOŽKA 

 

Touto doložkou se osvědčuje, že byla splněna podmínka platnosti právního úkonu podmíněná 

předchozím schválením právního úkonu Zastupitelstvem města Přerova na jeho …... zasedání 

konaném dne ……………… usnesením číslo …………………… 

 

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

 

 

 

.…….…………….……..…………. 

 

 

 

….………...………..….………………. 

Investment Kozlovice, s.r.o. 

                     Ing. Antonín Stojan 

jednatel společnosti 

Statutární město Přerov 

Michal Zácha 

radní statutárního města Přerova 

 
 


