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SMLOUVA O BUDOUCÍ DAROVACÍ 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 dárce (dále jen „budoucí dárce") 
 

    

     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 obdarovaný (dále jen „budoucí obdarovaný" )  

(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 darovací smlouvě 

 

I.  

Prohlášení smluvních stran 

1) Budoucí dárce výslovně prohlašuje a činí nesporným, že je výlučným vlastníkem pozemků p.č. 

106/23 (ostatní plocha – manipulační plocha) o výměře 23 m2, p.č. 106/12 (zastavěná plocha a 

nádvoří) o výměře 262 m2, p.č. 106/22 (ostatní plocha – manipulační plocha) o výměře 91 m2, 

p.č. 106/7 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 626 m2, p.č. 106/21 (ostatní plocha – 

manipulační plocha) o výměře 145 m2, p.č. 106/5 (ostatní plocha – jiná plocha) o výměře 425 m2, 

p.č. 106/4 (ostatní plocha – jiná plocha) o výměře 710 m2, p.č. 106/20 (ostatní plocha – 

manipulační plocha) o výměře 184 m2, p.č. 106/19 (ostatní plocha – manipulační plocha) o výměře 

6698 m2, p.č. 106/18 (ostatní plocha – manipulační plocha) o výměře 563 m2, p.č. 106/24 (ostatní 

plocha – manipulační plocha) o výměře 11061 m2, p.č. 106/3 (ostatní plocha – jiná plocha) o 

výměře 669 m2, p.č. 106/1 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 2447 m2 a p.č. 106/6 (ostatní 

plocha – jiná plocha) o výměře 70 m2, vše v k.ú. Kozlovice u Přerova, obec Přerov, které jsou 

zapsány na LV č. 1149 pro obec Přerov a k.ú. Kozlovice u Přerova. 

2) Na částech pozemků specifikovaných v čl. I. odst. 1 této smlouvy bude vybudována pozemní 

komunikace na náklady investora stavby, kterým je budoucí dárce, a to v rozsahu vyznačeném v 

situačním snímku, který je přílohou této smlouvy. 
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            II. 

Předmět převodu a podmínky převodu 

(1) Budoucí dárce a budoucí obdarovaný se zavazují spolu uzavřít darovací smlouvu, a to nejpozději 

do dvou měsíců ode dne uzavření kupní smlouvy, jejímž předmětem bude úplatný převod rozvodů 

veřejného osvětlení, pozemní komunikace (specifikované v čl. I. odst. 2 smlouvy) a dešťové 

kanalizace do vlastnictví budoucího obdarovaného, avšak nejpozději do 5 let ode dne uzavření této 

smlouvy. Předmětem darovací smlouvy bude darování pozemků p.č. 106/23 (ostatní plocha – 

manipulační plocha) o výměře 23 m2 , části p.č. 106/12 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře cca 

92 m2, p.č. 106/22 (ostatní plocha – manipulační plocha) o výměře 91 m2, části p.č. 106/7 (zastavěná 

plocha a nádvoří) o výměře cca 418 m2,  p.č. 106/21 (ostatní plocha – manipulační plocha) o výměře 

145 m2, p.č. 106/5 (ostatní plocha – jiná plocha) o výměře 425 m2, části p.č. 106/4 (ostatní plocha – 

jiná plocha) o výměře cca 373 m2, části p.č. 106/20 (ostatní plocha – manipulační plocha) o výměře 

cca 18 m2, části p.č. 106/19 (ostatní plocha – manipulační plocha) o výměře cca 372 m2, části p.č. 

106/18 (ostatní plocha – manipulační plocha) o výměře cca 37 m2, části p.č. 106/24 (ostatní plocha – 

manipulační plocha) o výměře cca 2.141 m2, části p.č. 106/3 (ostatní plocha – jiná plocha) o výměře 

cca 373 m2, části p.č. 106/1 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře cca 658 m2 a  části p.č. 106/6 

(ostatní plocha – jiná plocha) o výměře cca 2 m2, vše v k.ú. Kozlovice u Přerova, obec Přerov (dále 

jen „předmětné pozemky“) z vlastnictví budoucího dárce do výlučného vlastnictví budoucího 

obdarovaného za podmínek podle této smlouvy. 

 (2) Předmětné pozemky jsou vyznačeny na situačním snímku, který je nedílnou součástí této 

smlouvy. Po dokončení stavby pozemní komunikace budou předmětné pozemky ve shodě 

s uvedeným situačním snímkem vymezeny geometrickým plánem pro rozdělení pozemku. 

(3) Geometrický plán dle čl. II. odst. 2 této smlouvy obstará na své náklady investor stavby, kterým 

je společnost Investment Kozlovice s.r.o., IČO 5585279, se sídlem č.p. 203, 751 16  Želatovice, 

eventuálně její případný právní nástupce.  

III. 

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, nejdříve 

však po doručení geometrického plánu pro rozdělení pozemku, potvrzeného příslušným katastrálním 

úřadem. 

 

IV. 

(1) Budoucí obdarovaný nabude vlastnické právo k předmětným pozemkům podle darovací smlouvy 

vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, 

Katastrálního pracoviště Přerov, s právními účinky ke dni podání návrhu na vklad. 

(2) Návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí podle darovací smlouvy podá budoucí 

obdarovaný za potřebné součinnosti budoucího dárce.  

(3) Budoucí dárce uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek 

k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. 

 

 

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. 
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(5) Tato smlouva je sepsána ve třech vyhotoveních, z nichž budoucí obdarovaný obdrží dvě 

vyhotovení a budoucí dárce obdrží jedno 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. 

DOLOŽKA 

 

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

schválením právního úkonu Zastupitelstvem města Přerova na jeho …. zasedání konaném dne ……… 

usnesením číslo ……………….. 

 

 

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

 

 

.…….…………….……..…………. 

       Investment Kozlovice, s.r.o. 
               Ing. Antonín Stojan 

   jednatel společnosti 

 

 

….………...…..….………………. 

                 Statutární město Přerov 
                        Michal Zácha 

   radní statutárního města Přerova 
 

 


