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Smlouva o bezúplatném převodu majetku
č.j. OSKOL-RZS/BUP/002374/2018/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
Mateřská Škola Olomouc, Žižkovo nám 3, příspěvková organizace
zastoupená ředitelkou Mgr. Hanou Kretkovou
IČ 75 02 95 53
jako nabyvatel

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

hodnotě 91 796,00 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 fůnkční 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.
Učastníci smlouvu přečetli, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují vlastnoručními podpisy.

Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami.
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MŠ Olomouc, Žižkovo nám 3
zastoupená ředitelkou
Mgr. Hanou Kretkovou



Příloha ke Smlouvě o bezúplatném převodu majetku č.j. OSKOL-RZS/BUP/002374/2018/Bar

Název příspěvkové organizace: MŠ Olomouc, Žižkovo nám. 3

Stav samostatných hmotných movitých věcí a souborů věcí v pořizovacích cenách k datu
31.12.2017 Činí celkem KČ 91 796,00

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 0,00

Hodnota převáděného majetku v pořizovacích cenách Činí celkem KČ 91 796,00

Specifikace převáděného majetku je nedílnou souČástí této přílohy

Předávající : odbor školství MMO1
datum: 4'1tj. zoM

PhDr. Hana Fantová
vedoucí odboru školství

Přebírající : příspěvková organizace
datum : 1/. 53. ä?/1"

Mgr. Hana Kretková
ředitelka
MATEŘSKÁ ŠKOLA

příspěvkm'á (prganizuce
Žižkovo nám. 3
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l Zahradní domek
7 Pianino RIGA

O 1 6 80456.00
O 2 2 11340.00

Množství 2, 000
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Okamžik zahájení inventury: q1,?. >1? Vedoucí (členové) inv. komise
Okamžik ukončení inventury:, 3MZ.

potvrzuji, že fyzická inventura DHM včetně příslušenství se konala za mé
účasti a že jsem žádný ohm nezatajil.
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