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Smlouva o bezriplatném převodu majetku
C.j. osKoL-RZs/BUP l 002367 l20 1 8/Baľ

kteľou uzavřely :

Statutáľní město olomouco Horní náměstí č.p. 583' 779 tI olomouc,
zastoupené náměstkem pľĺmĺĺtora PhDľ. Pavlem Uľbáškem
Ič oo 29 93 08
jako převodce
a
Mateřská škola Olomouc, kpt. Nálepkľ 10' příspěvková organwace
zastoupená ředĺtelkou Mgľ. Janou Hoľĺ{čkovou
rčzs 029545
jako nabyvatel

t.
Statutáľní město olomouc pľohlašuje, že je výlučným vlastníkem movitých věcí v celkové

hodnotě 290 460,20 Kč, jejichž specifikace je uvedena v piíloze, kteľá je nedílnou součástí
smlouvy.

2.
V souladu s usnesením Zastupitelstva města olomouce konaným dne 3,9.2018 touto

smlouvou statutámí město olomouc bezuplatně převádí výše uvedené movité věci do
vlastnictví nabyvatele a ten je do svého vlastnictví přijímá.

3.
Nabyvatel prohlašuje, že se ţâdĺě 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 předaním movitých věcí nabyvatel
prohlašuje, že mu byly předany i veškeľé đoklady k movitým věcem, zĄména zârućní listy,
návody k použití apod.

4.
Úěastníci smlouvu přeěetli, s jejím obsahem souhlasí, což stvruují vlastnoručními podpisy.

Smlouva nabýv â platnosti dnem podpisu smluvními stľanami.

V olomollei .ĺ'"o /t ł /b



Příloha ke Smlouvě o bezúplatném převodu majetku cj osror-RZSlBUP 100236712018ßaľ

Název příspěvkové organizace: MŠ olomouc. kpt. Nálepky 10

Stav samostatných hmotných movitých věcí a souboľů věcí v poÍizovacích cenách k datu

3|,I2.20l7 čÍní celkem Kč 290 460,20

PříľůstĘ samostatných hmotných movitých věcí a souboľů věcí v pořizovacích cenách od
1.1.2018 do 30.6.2018 ěiní celkem Kč 0'00

Úuytľy samostatných hmotných movitych věcí a souboľů věcí v poţizovacích cenách od
1.1.2018 do 30.6.2018 čĺní celkem Kč 0o00

Hodnota převáděného maietku v pořizovacích cenách činí celkem Kč 290 460.20

Specifikace převáděného majetku je nedílnou součástí této přílohy



Mateřská škola, příspěvková organizace, kpt. Nálepky 10, olomouc779 00

lč 75029545

Samostatné movité věcia soubory evidované na účtu 022 k 30.6.2018

Podpisové záznamy: Datum Podpis

cena umístěníČ'r lnv.č. nazev
Na Bvstřičcet 0 830,007 Pianino RigaI

8 332,60 Na Bystřičce2 48 FAX-modem
Na Bystřičce61507,6049 Zahradnídomek3

52 090,00 Na BystřičceChaloupka ATYP kombinova ná4 50
1_0 500,00 Kpt. Nálepky5 t Pĺano Foerster

Kpt. Nálepkv97 200,OO2 Piano Petrof6
50 000,00 Kpt. NálepkyKuchvňská linka7 3

290 460,20součet


