
Smlouva o bezúplatném převodu majetku 
Č.j. OSKOL-RZS/BUP/002332/2018/Bar 

kterou uzavřely : 

Statutární město Olomouc, Horní náměstí č.p. 583, 779 11 Olomouc, 
zastoupené náměstkem primátora ·PhDr. Pavlem Urbáškem 
IČ 00 29 93 08 
jako převodce 
a 

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Gorkého 39, příspěvková organizace 
zastoupená ředitelem Mgr. Vladislavem Tesaříkem 
IČ 75 02 95 29 
jako nabyvatel 

1. 

Statutární město Olomouc prohlašuje, že je výlučným vlastníkem movitých věcí v celkové 
hodnotě 1 464 333,90 Kč, jejichž specifikace je uvedena v příloze, která je nedílnou součástí 
smlouvy. 

2. 

V souladu s usnesením Zastupitelstva města Olomouce konaným dne 3.9.2018 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, že 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 

Převodce: 

Stalární město Olomouc 
zastoupené náměstkem 
primátora 
PhDr. Pavlem Urbáškem 

Nabyvatel: 

ZŠ a MŠ Olomouc, Gorkého 39 
zastoupená ředitelem 
Mgr. Vladislavem Tesaříkem 

12.9.2018



-- - -- - -- - - - - -- -- - ---- --- -----

Příloha ke Smlouvě o bezúplatném převodu majetku Č.j OSKOL-RZS/BUP/002332/2018/Bar 

Název příspěvkové organizace: ZŠ a MŠ Olomouc, Gorkého 39

Stav samostatných hmotných movitých věcí a souborů věcí v pořizovacích cenách k datu 
31.12.2017 činí celkem Kč 1274 353,90 

Přírůstky samostatných hmotných movitých věcí a souborů věcí v pořizovacích cenách od 
1.1.2018 do 30.6.2018 činí celkem Kč 0,00

Úbytky samostatných hmotných movitých věcí a souborů věcí v pořizovacích cenách od 
1.1.2018 do 30.6.2018 činí celkem Kč O ,00

Hodnota převáděného majetku v pořizovacích cenách činí Kč 1 274 353,90 

Do vlastnictví PO - školy se dále převádí hmotný movitý majetek v hodnotě 189 980,00
Kč, který byl pořízen v rámci realizace projektu reg. č. CZ.l.07/1.1.04/02/0114 jehož trvání a 
udržitelnost byla ukončena dnem 29.2.2017 (28.2.2017). Celková hodnota tohoto majetku činí 
256 318,00Kč, částka 66 338,00 Kč je součástí výše uvedené hodnoty převáděného majetku 

Hodnota převáděného majetku v pořizovacích cenách činí celkem Kč 1 464 333,90 

Specifikace převáděného majetku je nedílnou součástí této přílohy 

Předávající : odbor školství MMOi 
datum: /;Z ? -;1&-lf

Přebírající : příspěvková organizace 
datum : 

//' 1 ;' () -rf
Mgr. Vladislav Tesařík, 
ředitel

PhDr. Hana Fantová
vedoucí odboru školství
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Seznam prostředků k datu 31. 12. 2017 
022100 

lov. člslo Název Počet ks 
01354 elektrická odporová pec l 
1632 myc I stroj FI 64 B 
18463 interaktivní tabule s příslušenství 
1881 traktor - sekačka 
2153 hracl prvek s dopadovou plochou 
2341 traktor+záslepka,rám 
2371 klimatizace 
2372 klimatizace 

2375 bezdrátový internet 

Celkem: 9 

Podpisové záznamy: 
Jméno: Datum: 

15 ·01· 2018 
Mazáčová 

Osoba odpovědná za vedení pomocné evidence: 

15 -01- 2óif 
Tesařík ....................... Osoba odpovědná za majetek: 

15 ·01· 2018 
Placková ... , ........ , .......... Osoba odpovědná za provedeni inventarizace: 

15 -01· 2018 
Pustinová ....................... Osoba odpovědná za zjišťováni skutečných stavil: 

Cena za kus Celková cena 

5>4 67&.40 

79 200.50 
66 338.00 
97 586.00 

240 000.00 

101 479.00 
61 468.00 
54 692.00 
S3 024.00 

Podpis: 

..

54 678.40 
79 200.50 
66 338.00 

97 586.00 

240 000.00 

IO! 479.00 
61 468.00 
54 692.00 
S3 024.00 

838465.90 

zpracováno 31.12.2017 
celková suma na straně: 
přenos z předchozí strany: 

838 465.90 
0.00 

838465.90 celková -• v�f: 



--- - -----

Celiové počty jednotlivých prostfedků 
Počet ks Cena za kus 

hr.cl rvek s houpačkou a ... 195 888.00 

Celk 

Celková cena 

195 888.00 

195 888.00 
---· - -- -----··------

l 
! 

• 

Podpisové záznamy: 

Osoba odpovědná za vedení pomocné evidence: 

Osoba odpovědná za majetek: 

Osoba odpovědná za provedení inventarizace: 

Osoba odpovědná za zjišťování skutečných stavú: 

zpracováno 31. 12. 2017 

MŠ T 

Jméno: 

M.Mazáčová

v. Tesařík

V. Machová

K. Szabóvá

.022 200 

Datum: Podpis: 

15 -01- 2018 
....................... 

/Y/!Ol/'. 

Strana: I /I 

,, 

.... [ ............... . 

15.1.2018



Seznam prostředků k datu 31.12.2017 

lnv. číslo Název 

1/2012 

Podpisové záznamy:
Jméno: 

Osoba odpovědná za vedení pomocné evidence: M.Mazáčová

Osoba odpovědná za majetek:
V. Tesařík

Osoba odpovědná za proveden( inventarizace: l. Rafajová

Osoba odpovědná za zjišťován/ skutečných stavů: K. Berka

strana: 1/1 

zpracováno 31.12.2017 

Počel ks Cena za kus Celková cena 

240 000.00 240 000.00 

Datum: Podpis: 

15. -01· ..
.......................

�f..� .... z ..,1,r 
.. 

1':> .1. 2.,11. .......................

celková suma na straně: 

pfenos z ptedchozf strany: 

celková suma včetně: 

240 000.00 
0.00 

?40 ono no 

15-1-2018



\,' :� ZŠ a MŠ Gorkého 39 

,.._:u-.-:.: 
.-::.,,.;:;,-.. ;; .. 

---.. ;01 i ., 

�.::z;-? UCet Inventární
______ číslo __ ,. .. i, _ 

Popis objektu Pořizovací cena Dotace
(částkaJ .. Registrační číslo dotace 

g[ff� . ............. . ..... . ... ...... . .... ······· ... . 
,':;:' 1909 0010 ID40531 'Hlasovací svstémActiVote32 26 400,00: O,OOiCZ.1.07/1.1.04/02.0114-De;me šancipřírodě 1· ......, r -- · · · · · - - - -- - .... _ · r------- -- ---- ·· - ··:· .. ·-- · ··--·--· _____ :J ______ ........... - ··---- - ---- -- ·----·. ----------- __ ..... , .. . ... _. _ _  , _ .. ,. _______ __ ···-··-· _________________________ =1_. _ .. _ --·� --··- ____ ·- _________ . ----{ u)· ,909 0010. JQ.40972 . ..�otebookAcerEX5235 vč. přlslušenství... .. .....• . ... 14898,0Q: ............. 0,00[ CZ.1.07/1.1.-04/02.0114 - Dejme šanciJJřlrodě : 

!909 0010 /1:J'1097� . 111oti,b_o.o.ki\cerl:X52�5 vč,pfíslušenství . ... . 14 898,oo; . . (),_Qojc:z,1,0111,1,Cl'I/O�J?].1.Íi: Dejme ša��lp"firiiif .... T 

:909 0010 iR'1097'1 . JnotllllClo.kJ\cllrEX5?35vč. příslušen.ství .. 14 898.QO: .. Q,Q.OjC:Z.1.07f1J ,O"fll.2,Q.1.1'1 .[)ejme šan"ÍJll'írodě 
;909 0010 JD409J5. .. jnotebook AcerEX5235 vč. flřÍslušenství . . ..... ; . .14 898,00j . O,OOJCZ.1 ,07 j1.1.04/02,(l114 - Dejme .šanci pJírodě 
:909 0010 ! D.4()976 Jriote.t,ook /\cerEX5?�� XIÍ.· pfíslušens_l)lí .. 14 898_,Cl_O: ... 0,00jCZJ,OJ/1,lQ4/02:011.4-[)"i"'" š_anci flřÍ��dě ... , 
:909 0010 !D40977 Jnot!lb1JOJl<.l_l..c.e!l:_){!>2:35".",.Pří,alušenství . 14119_8,0QL O,O():c;z,1.07n.1.0'i/Cl?.Ql14 :[)i,j111e šancipřírodě ........ i 
'9090010.JD40978 .l notebook AcerEX5235 yč.J!i'íslušenství . . 

.....
... 14 898,00: ................... O,oo: CZ, 1.07 /1.1.04/02.0114. · Dejme šanci Jlřírodě · 

1909 0010 .. j[)J!Cl9]9 !notebookA.cerEX5235 vč,příslu�enství 14 898,00j. . .... O,OOJC:Z.1,07/1_.}c04/Cl2.0114 · [)eime _šanci pfí��dě 
:9CJ!l ClQ1„0 J[)ll()9_8.0 j n.oteb11ok AcerEX5235 vč, (lříshl�".nsl"lfí .. . .. . 14898,0.0j . i CZ,1.07/1,}:!J"lO.J,Cl1J4 · [)ejme šancipJírodě 
1909 0010 [ D40981 __ .... ·+ noteJmok AcerEX5235 vč. pJ!slušenství ... . ..... :. . ..... 14 898,00i . __ 0,00_i CZ.1.07 /1.1.04/02.0114, Dejme šanci příro_d�. . ..T. 

!D52620 ;Software Office Standard 2010 SNGL MVL EDU , , , . _ . v, v ,909 0010 
[(?,Ša_t.1,!;_�o,:��hoa!l). . : . 

14600,00 , O,OO ,CZ.1.07/1.1.04/02.0114·De1me sanc1pnrode 
' 

Počet 
kusů 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 

.. ] Interaktivní tílbu_le _ s _příslušenstvÍl'!'m _ i909 0010 Lv'is'i63 66 aas.001 ...... 66 3sii.oo:cz.'1.ci171.1.04,02p114 :oejme š;;;ncipl'ií-ociě .
..
.

. 
: ... 1 ..

.. . _256 318.00; 66 338,()Cl: .. 
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