
Smlouva o bezúplatném převodu movitého majetku
č. OVVI-POPRM/INO/000212/2018/4

uzavřená dle ust. § 27 odst. 7 písni, a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „smlouva“)

Smluvní strany:

Statutární město Olomouc
Se sídlem Horní náměstí č. p. 583, 779 11 Olomouc 
IČ: 00299308
zastoupené PhDr. Pavlem Urbáškem, náměstkem primátora 
jako převodce

Moravské divadlo Olomouc, příspěvková organizace
Se sídlem Tř.Svobody 33, 779 00 Olomouc 
IČ: 00100544
zastoupena Mgr. Pavlem Hekelou 
jako nabyvatel

I.
Převodce prohlašuje, že je výlučným vlastníkem movitých věcí, uvedených v příloze č. 1 této 
smlouvy, která tvoří její nedílnou součást, a že vlastnické právo k těmto movitým věcem 
nepozbyl převodem na jinou osobu.

II.
Převodce touto smlouvou bezúplatně převádí movité věci, a to 304 ks křesel (hlediště - 
Moravské divadlo Olomouc) v celkové ceně/hodnotě 2 291 643,20 Kč do výlučného 
vlastnictví nabyvatele a ten je do svého výlučného vlastnictví přijímá.

III.
Nabyvatel prohlašuje, že se řádně seznámil se stavem převáděných věcí a v tomto stavu je 
současně s podpisem smlouvy přebírá.

IV.
Statutární město Olomouc podpisem této smlouvy potvrzuje, že toto právní jednání bylo 
schváleno Zastupitelstvem města Olomouce dne 12. 3. 2018.

V.
Smluvní strany podepisují tuto smlouvu na důkaz toho, že šiji řádně přečetly a s jejím obsahem 
souhlasí.



Vlastnické právo k movitým věcem dle smlouvy nabude nabyvatel okamžikem účinnosti této 
smlouvy.

Nabyvatel bere na vědomí, že obsah této smlouvy včetně všech dodatků může být poskytnut 
žadateli v režimu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů, a že tato smlouva včetně všech dodatků bude statutárním městem 
Olomouc uveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv).

Tato smlouva nabývá účirmosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle příslušných 
ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Tato smlouva se vyhotovuje ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. 
Každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

2G .03.2013 2G .03.2018
V Olomouci dne _V Olomouci dne.
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