
Smlouva o bezúplatném převodu majetku
Č.j. OSKOL-RZS/BUP/002669/2019/Bar

Statutární město Olomouc, Horní náměstí č.p. 583, 779 11 Olomouc, 
zastoupené náměstkem primátora doc. PhDr. Karlem Konečným, CSc. 
IČ 00 29 93 08
jako převodce 
a
Základní škola Olomouc, Heyrovského 33, příspěvková organizace 
zastoupená ředitelem Mgr. Oldřichem Andělem 
IČ 47 65 70 22
jako nabyvatel

1.
Statutární město Olomouc prohlašuje, že je výlučným vlastníkem movitých věcí v celkové 

hodnotě 56 656,00 Kč, jejichž specifikace je uvedena v příloze, která je nedílnou součástí 
smlouvy.

2.
V souladu s usnesením Zastupitelstva města Olomouce konaným dne 4.11.2019 touto 

smlouvou statutární město Olomouc bezúplatně převádí výše uvedené movité věci do 
vlastnictví nabyvatele a ten je do svého vlastnictví přijímá.

3.
Nabyvatel prohlašuje, že se řádně seznámil se stavem převáděných movitých věcí, tyto 

jsou funkční a k faktickému předání předmětu smlouvy došlo mezi převodcem a nabyvatelem 
ke dni podpisu této smlouvy. Spolu s faktickým předáním movitých věcí nabyvatel 
prohlašuje, žc mu byly předány i veškeré doklady k movitým věcem, zejména záruční listy, 
návody k použití apod.

4.
Účastníci smlouvu přečetli, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují vlastnoručními podpisy.

Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami.

V Olomouci dne 5.11.2019

Převodce: Nabyvatel :

Statutární město Olomouc 
zastoupené náměstkem primátora 
doc. PhDr. Karlem Konečným, CSc.

ZŠ Olomouc, Heyrovského 33 
zastoupená ředitelem 
Mgr. Oldřichem Andělem



Příloha ke Smlouvě o bezúplatném převodu majetku Č.j OSKOL-RZS/BUP/002669/2019/Bar

Název příspěvkové organizace: ZŠ Olomouc, Heyrovského 33 

Do vlastnictví PO - školy se převádí:

• hmotný movitý majetek v hodnotě 56 656,00 Kč, který byl pořízen z mimodotačních 
(vlastních) finaněních prostředků :

kamerový systém ( bezpečnostní kamery na školní hřiště pro veřejnost), celkem 2 ks v ceně za 
kus 28 328,00 Kč

Hodnota převáděného majetku v pořizovacích cenách činí celkem Kč 56 656,00

Předávající: odbor školství MMOl 
datum :

PhDr. Hana Fantová 
vedoucí odboru školství

Přebírající : příspěvková organizace 
datum :

Mgr. Oldřich Anděl 
ředitel


