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  SMLOUVA  O  SMLOUVĚ BUDOUCÍ DAROVACÍ 
uzavřená podle ust. § 1785 a násl. a § 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,  

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

 

 

Statutární město Přerov  
IČ 00301825 

DIČ CZ00301825 

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

zastoupené náměstkem primátora Ing. Miloslavem Dohnalem 

(dále jako „budoucí dárce“) 

 

a 

 

Charita Přerov 

IČ 45180270 

se sídlem Šířava 1295/27, Přerov I-Město, 750 02 Přerov 

církevní právnická osoba evidovaná Ministerstvem kultury ČR v Rejstříku evidovaných 

právnických osob pod číslem evidence 8/1-02-731/1996 

zastoupená ředitelkou Mgr. Alenou Pizúrovou 

(dále jako „budoucí obdarovaný“) 

 

(dále rovněž jako „smluvní strany“) 

 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku následující  

 

smlouvu o smlouvě budoucí darovací: 

   
                                                             Preambule 

Smlouva je uzavírána za účelem budoucího vypořádání majetkoprávních vztahů k části 

pozemku p.č. 6886/21 v k.ú. Přerov v souvislosti se záměrem budoucího obdarovaného 

na realizaci projektu spočívajícího ve zhotovení stavby „Azylový dům Přerov" 

dle dokumentace stavby zpracované společností CUBESPACE s.r.o., IČ 27886794, se sídlem 

Na Moráni 1750/4, Nové Město, 128 00 Praha 2, který by měl sloužit k poskytování sociální 

služby azylový dům pro osoby bez přístřeší, to vše za podpory ve formě dotace poskytnuté 

Ministerstvem pro místní rozvoj ČR na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace vydaného 

v rámci IROP ITI OA 2021+ SOCIÁLNÍ OBLAST.  

 

Článek I. 

Úvodní ustanovení 

Budoucí dárce prohlašuje, že je na základě ust. § 3 zákona č. 172/1991 Sb., o přechodu 

některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí, ve znění pozdějších předpisů, 

zapsán v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Olomoucký kraj, katastrální 

pracoviště Přerov, na listu vlastnictví č. 10001 pro obec Přerov, k.ú. Přerov, jako výlučný 

vlastník pozemku p.č. 6868/21 (ostatní plocha - dráha) o výměře 4 155 m2 v k.ú. Přerov.  
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Článek II. 

Předmět smlouvy 

Předmětem smlouvy je závazek smluvních stran uzavřít v budoucnu darovací smlouvu, 

na jejímž základě budoucí dárce bezplatně převede budoucímu obdarovanému vlastnické 

právo k části pozemku p.č. 6868/21 (ostatní plocha - dráha) o výměře cca 750 m2 

v k.ú. Přerov, která je vyznačena v příloze č. 1 této smlouvy (dále jako „budoucí předmět 

daru“), to vše způsobem a za podmínek sjednaných dále v této smlouvě.  

 

Článek III. 

Uzavření darovací smlouvy  

(1) Smluvní strany se dohodly, že darovací smlouva dle čl. II. smlouvy bude uzavřena 

na písemnou výzvu budoucího obdarovaného k uzavření darovací smlouvy budoucímu dárci. 

 

(2) Budoucí obdarovaný je oprávněn vyzvat budoucího dárce k uzavření darovací smlouvy 

dle čl. II. smlouvy na základě písemné výzvy, kterou doručí budoucímu dárci nejpozději 

do 6 měsíců poté, co Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vydá v rámci IROP ITI OA 2021+ 

SOCIÁLNÍ OBLAST rozhodnutí o poskytnutí dotace budoucímu obdarovanému k realizaci 

projektu, který je uveden v preambuli smlouvy, nejpozději však do doby uvedené v čl. VIII. 

písm. c) smlouvy. Přílohou výzvy musí být kopie rozhodnutí Ministerstva pro místní 

rozvoj ČR o poskytnutí dotace budoucímu obdarovanému k realizaci projektu, který je 

uveden v preambuli smlouvy a čtyři originály nebo úředně ověřené kopie geometrického 

plánu potvrzeného Katastrálním úřadem pro Olomoucký kraj, katastrální pracoviště Přerov, 

na oddělení části pozemku p.č. 6868/21 v k.ú. Přerov, která bude předmětem darování, 

v opačném případě se výzva k uzavření darovací smlouvy považuje za neúčinnou. 

  

(3) Smluvní strany se dohodly, že uzavřou darovací smlouvu dle čl. II. smlouvy nejpozději 

do 2 měsíců ode dne doručení písemné výzvy budoucího obdarovaného k uzavření darovací 

smlouvy budoucímu dárci. 

 

(4) Smluvní strany se dohodly, že uzavřou darovací smlouvu dle čl. II. smlouvy za podmínek 

uvedených v čl. IV. smlouvy, a to ve znění dle přílohy č. 2. 

 

(5) Smluvní strany prohlašují, že darovací smlouva dle čl. II. smlouvy je v příloze č. 2 dána 

ve znění, které si smluvní strany sjednaly a odsouhlasily, a že s výjimkou záležitostí 

uvedených v odst. 6 tohoto článku smlouvy nelze před podpisem darovací smlouvy oběma 

smluvními stranami provádět žádné její jednostranné změny nebo doplnění, pokud se na tom 

smluvní strany výslovně písemně nedohodnou. 

 

(6) Smluvní strany prohlašují, že před podpisem darovací smlouvy dle čl. II. smlouvy lze 

doplnit nebo upravit pouze následující části darovací smlouvy: 

a) části textu, které jsou v ní označeny hranatými závorkami, 

b) části textu, které se týkají závad váznoucích na předmětu daru.  
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Článek IV. 

Podstatné náležitosti darovací smlouvy  

Smluvní strany se dohodly, že uzavřou darovací smlouvu dle čl. II. smlouvy s těmito 

podstatnými náležitostmi: 

a) předmět daru nebude ke dni podpisu darovací smlouvy zatížen žádnými zástavními právy, 

věcnými břemeny, předkupními právy, právy stavby ani žádnými jinými právy třetích osob 

nebo jinými právními vadami s výjimkou věcného břemene dle čl. V. odst. 2 smlouvy, 

b) součástí smlouvy bude závazek obdarovaného ve smyslu ust. § 1761 zákona 

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, že bez předchozího 

písemného souhlasu dárce předmět daru nebo jeho část žádným způsobem nezcizí 

(dále jako „zákaz zcizení“), ani nezatíží žádným věcným právem, které je obsaženo 

v občanském zákoníku, s výjimkou věcného břemene pro účely zřízení, provozu a údržby sítě 

technického vybavení (např. vodovod, kanalizace, plynovod, elektrické vedení, optický 

kabel), které bude zřízeno v souvislosti se zhotovením stavby „Azylový dům Přerov" 

(dále jako „zákaz zatížení“), přičemž zákaz zcizení a zatížení budou zřízeny jako práva věcná 

s účinky vůči obdarovanému i všem budoucím vlastníkům předmětu daru, a to bezúplatně 

a na dobu určitou 20 let od okamžiku právních účinků vkladu vlastnického práva ve prospěch 

obdarovaného do katastru nemovitostí na základě darovací smlouvy, 

c) návrh na vklad vlastnického práva, zákazu zcizení a zatížení jako věcných práv do katastru 

nemovitostí podá příslušnému katastrálnímu úřadu na základě darovací smlouvy dárce, 

a to do 10 dnů od účinnosti smlouvy,  

d) náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu potvrzeného Katastrálním úřadem 

pro Olomoucký kraj, katastrální pracoviště Přerov, na oddělení části pozemku p.č. 6868/21 

v k.ú. Přerov, která bude předmětem darování, jehož vyhotovení zajistí na své náklady 

obdarovaný, ponese v plné míře obdarovaný, 

e) správní poplatek za podání návrhu na vklad vlastnického práva, zákazu zcizení a zatížení 

jako věcných práv do katastru nemovitostí uhradí obdarovaný. 

 

Článek V. 

Prohlášení smluvních stran 

(1) Budoucí dárce prohlašuje, že budoucí předmět daru není zatížen žádným zástavním 

právem, věcným břemenem, právem stavby, předkupním právem, právem zpětné koupě, 

koupě na zkoušku, výhradou vlastnictví či lepšího kupce nebo jiným věcným či závazkovým 

právem zřízeným ve prospěch třetí osoby, které by prodávajícího omezovalo v možnosti 

disponovat s předmětem převodu, ani žádnou jinou právní vadou, že není žádným způsobem 

omezen v dispozici se svým majetkem, nebyla proti němu nařízena exekuce, prohlášen 

konkurz na jeho majetek a ani nebyl podán návrh na nařízení výkonu rozhodnutí správou 

nemovitosti, prodejem nemovitosti, zřízením soudcovského zástavního práva na nemovitosti 

nebo návrh na zřízení exekutorského zástavního práva. 

 

(2) Budoucí dárce se zavazuje, že po dobu trvání této smlouvy nezatíží budoucí předmět daru 

bez souhlasu budoucího obdarovaného žádným zástavním právem, věcným břemenem 

s výjimkou věcného břemene, které je uvedeno v odst. 3 tohoto článku smlouvy, 

právem stavby, předkupním právem, právem zpětné koupě, koupě na zkoušku, výhradou 

vlastnictví či lepšího kupce nebo jiným věcným či závazkovým právem zřízeným ve prospěch 
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třetí osoby, které by prodávajícího omezovalo v možnosti disponovat s předmětem převodu, 
ani žádnou jinou právní vadou a zajistí, aby právní stav budoucího předmětu daru odpovídal 

do uzavření darovací smlouvy dle čl. II. smlouvy prohlášením budoucího dárce obsaženým 

v odst. 1 tohoto článku smlouvy. 

 

(3) Budoucí dárce prohlašuje, že na/v budoucím předmětu daru je uložen vodovod 

na užitkovou vodu ve vlastnictví společnosti UCED Přerov s.r.o., IČ 08670714, se sídlem 

Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8, s tím, že hodlá uzavřít jako povinný se společností 

UCED Přerov s.r.o. jako oprávněným smlouvu o zřízení věcného břemene spočívajícího 

v právu oprávněného uložit a provozovat na části budoucího předmětu daru vymezené 

geometrickým plánem č. 7329-3/2021 ze dne 24.6.2021 vodovod na užitkovou vodu 

a  v právu oprávněného vstupovat a vjíždět na část budoucího předmětu daru vymezenou 

geometrickým plánem č. 7329-3/2021 ze dne 24.6.2021 za účelem zajišťování provozu 

a údržby, včetně případné rekonstrukce, modernizace a odstranění vodovodu na užitkovou 

vodu. Kopie návrhu geometrického plánu č. 7329-3/2021 ze dne 24.6.2021 je přílohou 

smlouvy č. 3.   

 

(4) Budoucí obdarovaný výslovně souhlasí s tím, že budoucí dárce zatíží budoucí předmět 

daru po podpisu této smlouvy věcným břemenem, které je uvedeno v odst. 3 tohoto článku 

smlouvy. 

 

(5) Budoucí obdarovaný se zavazuje, že pokud mu v rámci IROP ITI OA 2021+ SOCIÁLNÍ 

OBLAST nebude poskytnuta podpora ve formě dotace na realizaci projektu, který je uveden 

v preambuli smlouvy, vyrozumí o tom písemným sdělením budoucího dárce nejpozději 

do 30 dnů ode dne vydání právního aktu, ze kterého bude tato skutečnost vyplývat.  

 

(6) Budoucí dárce prohlašuje, že v posledních 5 letech před podáním žádosti budoucího 

obdarovaného o poskytnutí podpory ve formě dotace v rámci IROP ITI OA 2021+ 

SOCIÁLNÍ OBLAST k realizaci projektu, který je uveden v preambuli smlouvy, neobdržel 

z Fondů EU dotaci z veřejných zdrojů na nákup nemovité věci, která je uvedena v čl. II. 

odst. 2 smlouvy. 

 

(7) Budoucí dárce prohlašuje, že není s budoucím obdarovaným personálně ani ekonomicky 

propojenou osobou a že takovou osobou nebyl ani 2 roky zpětně před podáním žádosti 

budoucího obdarovaného o poskytnutí podpory ve formě dotace v rámci IROP ITI OA 2021+ 

SOCIÁLNÍ OBLAST k realizaci projektu, který je uveden v preambuli smlouvy, a že se ani 

takovou osobou po celou dobu projektu nestane. 

 

(8) Smluvní strany prohlašují, že hodnota budoucího předmětu daru činí 550,- Kč/m2, 

jejíž výše byla stanovena na základě odborného vyjádření č. 1/2022, které dne 9.11.2022 

vyhotovil znalec Ing. Cibor Hošek, IČ 61613908, se sídlem Svépomoc IV. 1749/18, Přerov I-

Město, 750 02 Přerov.  

 

Článek VI. 

Odstoupení od smlouvy  

(1) V případě, že se jakékoli prohlášení budoucího dárce uvedené v čl. V. odst. 1 smlouvy 

ukáže po podpisu této smlouvy jako nepravdivé, nebo poruší-li budoucí dárce jakýkoli svůj 
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závazek obsažený v čl. V. odst. 2 smlouvy, je budoucí obdarovaný oprávněn od smlouvy 

odstoupit ve lhůtě uvedené v odst. 3 tohoto článku smlouvy.  

 

(2) Odstoupením od smlouvy se závazky z této smlouvy ruší od počátku, přičemž účinky 

odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení prohlášení budoucího obdarovaného 

o odstoupení od smlouvy budoucímu dárci.  

 

(3) Smluvní strany se dohodly, že ustanovení odst. 1 a 2 tohoto článku smlouvy se uplatní 

až do okamžiku uzavření darovací smlouvy dle čl. II. smlouvy, a to i v případě, 

pokud budoucí obdarovaný písemně vyzve budoucího dárce k uzavření darovací smlouvy 

dle čl. III. odst. 2 smlouvy.  

 

Článek VII. 

Smluvní pokuty 

(1) V případě, že budoucí obdarovaný poruší svoji povinnost uvedenou v čl. V. odst. 5 

smlouvy, je povinen uhradit budoucímu dárci smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč. 

 

(2) Smluvní pokuta dle odst. 1 tohoto článku smlouvy je splatná do 30 dnů ode dne doručení 

výzvy budoucího dárce k úhradě smluvní pokuty budoucímu obdarovanému.  

 

Článek VIII. 

Zánik závazku 

Smluvní strany se dohodly, že závazek smluvních stran uzavřít darovací smlouvu dle čl. II. 

smlouvy zanikne: 

a) doručením písemného sdělení budoucího obdarovaného budoucímu dárci, že upouští 

od realizace projektu, který je uveden v preambuli smlouvy,   

b) doručením písemného sdělení budoucího obdarovaného budoucímu dárci dle čl. V. odst. 5 

smlouvy, že na realizaci projektu, který je uveden v preambuli smlouvy, nebyla budoucímu 

obdarovanému poskytnuta v rámci IROP ITI OA 2021+ SOCIÁLNÍ OBLAST podpora 

ve formě dotace, 

c) do 1 roku od účinnosti této smlouvy, pokud budoucí obdarovaný v této lhůtě nevyzve 

budoucího dárce k uzavření darovací smlouvy dle čl. III. odst. 2 smlouvy.  

 

Článek IX. 

Závěrečná ustanovení 

(1) Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s povahou originálu, z nichž dva obdrží 

budoucí dárce a dva budoucí obdarovaný.  

 

(2) Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 

dnem jejího uveřejnění 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), ve znění pozdějších předpisů.  
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(3) Smluvní strany se dohodly, že budoucí dárce 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), ve znění 

pozdějších předpisů, bez zbytečného odkladu po podpisu smlouvy oběma smluvními 

stranami. 

 

(4) Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, jejímu textu rozumí a s jejím obsahem 

souhlasí a že byla uzavřena po jejím vzájemném projednání smluvními stranami a podle jejich 

pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy. 

 

Článek X. 

Doložka obce 

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

spočívající ve zveřejnění záměru darování na úřední desce obce ve dnech 29.8. – 14.9.2022 

a následném schválení darování Zastupitelstvem města Přerova na jeho …. zasedání konaném 

dne … usnesením č. ….  

 

Příloha č. 1 – snímek mapy s vyznačením budoucího předmětu daru 

Příloha č. 2 – znění darovací smlouvy 

Příloha č. 3 – návrh geometrického plánu č. 7329-3/2021 ze dne 24.6.2021 

  

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

 

 

 

 

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

                      Ing. Miloslav Dohnal                                     Mgr. Alena Pizúrová 

                náměstek primátora                                                ředitelka 


