
MĚ STO 
OU 

odbor šk0ISÍVI 	( 

Smlouva O bezúplatném p řevodu majetku 
Č .j. OSKOL-RZS/3UP/002371/2018/Bar 

kterou uzavřely: 

Statutární město Olomouc, Horní nám ěstí č.p. 583, 779 11 Olomouc, 
zastoupené náměstkem primátora PhDr. Pavlem Urbáškem 
1C00299308 
jako převodce 
a 
Mateřská škola Sedmikráska Olomouc, Skrétova 2, p říspěvková organizace 
zastoupená ředitelkou Mgr. Alenou Kuželovou 
1061989908 
jako nabyvatel 

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

hodnotě  572 426,00 Kč, jejichž specifikace je uvedena v p říloze, která je nedílnou sou částí 
smlouvy. 

2. 
V souladu s usnesením Zastupitelstva m ěsta Olomouce konaným dne 3.9.2018 touto 

smlouvou statutární město Olomouc bezúplatně  převádí výše uvedené movité v ěci do 
vlastnictví nabyvatele a ten je do svého vlastnictví p řijímá. 

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

jsou funkční a k faktickému předání předmětu smlouvy došlo mezi převodcem a nabyvatelem 
ke dni podpisu této smlouvy. Spolu s faktickým p ředáním movitých věcí nabyvatel 
prohlašuje, že mu byly p ředány i veškeré doklady k movitým v ěcem, zejména záru ční listy, 
návody k použití apod. 

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

Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami. 

V Olomouci dne 
21 

Převodce: 
	

Nabyvatel: 

Stafuární m ěsto Olomouc 	 MŠ Sedmikráska Olomouc, Škrétova 2 
zastoupené nám ěstkem prima'tora 	 zastoupená ředitelkou 
PhDr. Pavlem Urbáškem 

	
Mgr. Alenou Kuželovou 



Přiloha ke Smlouvě  o bezúplatném převodu majetku Č j OSKOL-RZSIBUP/002371/20 1 8ar\ 

Název příspěvkové organizace: MS Sedmikráska Olomouc, Škrétova 2 

Stav samostatných hmotných movitých věcí a souborů  věcí v pořizovacích cenách k datu 
3 1.12.2017 činí celkem Kč  572 426,00 

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

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

Hodnota převáděného majetku v po řizovacích cenách činí celkem Kč  572 426,00 

Specifikace p řeváděného majetku je nedílnou součástí této p řílohy 

Předávající : odbor školství MMOl 
datum: 	 vedoucí odboru školství 

MAl 

P ľ ' 
Šk, 

Přebírající: příspěvková organizace l Č  
datum: 9 ředitelka 



Mateřská škola Sedmikráska Olomouc, Škrétova 2, p říspěvková organizace 
Škrétova 2, 77900 Olomouc 9 

IČO: 61989908 

Samostatné movité v ěci a soubory ú čet 022 - stav majetku k 30.6.2018 

I nv. č ís!o 

737455 
741117 

741118 
1000007 
1000011 
1000012 
1000013 

1000014 

název 

klavír Petrof 
mandl korytkový 

klavír Petrof 
skluzavka s věžemi 
pračka PRW 608 
sušička PT 7186 
zahradní domek 

trampolína 

celkem 

cena 

13 153,00 

12 620,00 
13 600,00 

144 799,00 
102 403,00 
71 731,00 

138 639,00 
75 481,00 

572426,00 

datum po ř ízení 
12/1974 
12/1980 

12/1980 
4/2004 
4/2010 
4/2010 
06/2014 
04/2015 

Podpisové záznamy: 
	

Datum: 	 Podpis: 

osoba odpovědná za majetek: 

Alena Kuželová 


