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Smlouva  
o uzavření budoucí Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnictví věci movité uzavřená dle 
ustanovení zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, níže uvedeného dne, měsíce a roku 

mezi níže uvedenými smluvními stranami: 

 

  

I. Článek  

Smluvní strany 

 
1.  ……………….., nar. ………………….. 
bytem ………………………………. 
dále také jen budoucí převodce 
 
 
a 
 
2. Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko 
se sídlem Tišnov, nám. Míru 111, 666 01  
subjekt je registrován Krajským úřadem Jihomoravského kraje, číslo reg. 93/1/Sn 
IČ: 494 570 04 
dále jen budoucí nabyvatel z věcného břemene (dále také jen nabyvatel) 
 

 

uzavírají tuto: 

Smlouvu  

o uzavření budoucí Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnictví věci movité   

 

II.  Článek  

Konstatování právního stavu 

2.1. Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko je právnickou osobou -  sdružením s právní 
subjektivitou, založenou dle právního řádu České republiky a prohlašuje, že splňuje veškeré 
podmínky a požadavky v této smlouvě stanovené a je oprávněn tuto smlouvu uzavřít a řádně 
plnit závazky v ní obsažené.  

2.2. Budoucí převodce je vlastníkem spoluvlastnického podílu o velikosti ………………. na 
pozemku p.č. …………….. v k.ú.Rozdrojovice, zapsaného na LV …………... 

2.3. Účelem této smlouvy je dohoda o podmínkách převodu vlastnického práva ke stavbě 
z budoucích převodců na budoucího nabyvatele.  
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III.  Článek  

Předmět smlouvy   

Budoucí převodce a budoucí nabyvatel se vzájemně zavazují, že na výzvu druhé smluvní 
strany, ne ovšem dříve, než po vydání kolaudačního souhlasu k užívání stavby, uzavřou spolu 
Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnictví věci movité, v tomto znění: 

 

Smlouva 

 o bezúplatném převodu vlastnictví věci movité uzavřená dle ustanovení zákona č. 40/1964 
Sb., občanský zákoník, níže uvedeného dne, měsíce a roku, mezi níže uvedenými smluvními 

stranami: 

 

I. Smluvní strany 

1.  ………………………… 
bytem ………………………………. 
dále také jen jako převodce 
 

a 

 

2. Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko 
se sídlem Tišnov, nám. Míru 111, 666 01  
subjekt je registrován Krajským úřadem Jihomoravského kraje, číslo reg. 93/1/Sn 
IČ: 494 570 04 
dále také jen jako nabyvatel 
 

 smluvní strany po dohodě a shodě o obsahu uzavírají tuto 

Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnictví: 

 

II. Konstatování právního vztahu 

Převodce prohlašuje, že je, podle Kolaudačního souhlasu stavby č.j. …….. ze dne ............., 
vydaného Městským úřadem v Kuřimi, vlastníky spoluvlastnického podílu o velikosti 90/1329 
stavby „Vodovodní a kanalizační řad, Rozdrojovice, lokalita „Na Kříži“, na pozemku p.č. 
………………… v k.ú. Rozdrojovice, zapsaného na LV ……………, dále také jen „stavba“.  

Inventarizační hodnota výše uvedeného podílu shora uvedeného vodovodního řadu 
představuje částku ………………Kč, slovy:………………….. a kanalizačního řadu ………………Kč, 
slovy:………………….. 

 

 



Smlouva o budoucí smlouvě o bezúplatném převodu vlastnictví věci movité – lokalita „Na kříži“, Rozdrojovice 

 

   

 

 
3 

III. Předmět smlouvy  

Převodce převádí bezúplatně touto smlouvou vlastnické právo, ve výše uvedeném 
spoluvlastnickém podílu, ke shora popsanému vodovodnímu a kanalizačnímu řadu, se všemi 
jeho součástmi, příslušenstvím a náležitostmi, do vlastnictví nabyvatele Svazku vodovodů a 
kanalizací Tišnovsko, který tento vodovodní řad bezúplatně do svého vlastnictví přijímá. 

 

IV. Převod vlastnického práva 

Vlastnické právo k  vodovodnímu řadu dle této smlouvy nabude nabyvatel dnem podpisu této 
smlouvy oběma smluvními stranami. Platnost a účinnost této smlouvy nastává dnem jejího 
podpisu oběma smluvními stranami. 

Nabyvatel prohlašuje, že bezúplatné nabytí majetku tak, jak ujednáno v této smlouvě 
schválila Valná hromada nabyvatele dne………………. 

  

V. Závěrečná ustanovení 

Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou 
vyhotoveních. 

Nedílnou součástí této smlouvy je dokumentace skutečného provedení stavby  č. .............. ze 
dne...................., kterou vyhotovil.............................................  a kolaudační souhlas č.j. 
……….. 

 

V ………………………. dne   …………………………  V Tišnově dne   ………………………… 

 

 

 

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

převodce nabyvatel 
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IV. Článek 

Závěrečná ustanovení  

4.1. Smluvní strany berou na vědomí, že dojde ke změně textu shora uvedené Smlouvy o 
bezúplatném převodu vlastnictví věci movité, zejména v souvislosti s vyplněním 
inventarizační ceny díla, doplněním čísla jednacího kolaudačního souhlasu a doplnění 
ustanovení o vypracované dokumentaci skutečného provedení stavby či jiné formální změny 
s tím, že tyto změny textu nezmění základní úmysly smluvních stran. 

4.2. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu o uzavření budoucí Smlouvy o bezúplatném 
převodu vlastnictví věci movité uzavřely na základě pravé, svobodné a vážné vůle, nikoli 
v omylu ani v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, že znají její obsah a souhlasí s ním, 
což stvrzují svými podpisy. 

4.3. Tato smlouva o uzavření budoucí Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnictví věci 
movité je sepsána ve dvou vyhotoveních s platností originálu, přičemž jedno vyhotovení 
obdrží budoucí převodce a jedno vyhotovení budoucí nabyvatel.  

4.4. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti níže uvedeným dnem jejího uzavření, její 
změna je možná výhradně formou písemných dodatků.  

4.5. Ukončení platnosti a účinnosti této smlouvy nastane: 

a) Uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnictví věci movité dle článku III. této 
Smlouvy o uzavření budoucí Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnictví věci movité 

b) Dohodou smluvních stran  

 

 

V ………………………. dne   …………………………  V Tišnově dne   ………………………… 

 

 

  

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

budoucí převodce budoucí nabyvatel 

 


