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Smlouva o bezrĺplatném převodu majetku
Č.j. osxoL-RZs/BUP t 00237 0 t20 1 s/Baľ

kteľou uzavřely :

Statutáľní město olomouc, Horní náměstí ě.p. 583' 7791I Olomouco
zastoupené náměstkem primátoľa PhDľ. Pavlem Uľbáškem
IC 00 29 93 08
jako převodce
a
Mateřská škola Olomouc, Rooseveltova ĺ.0L, příspěvková oľganlzace
zastoupená Bc. Maľcelou Chľomkovou, pověřenou řízením organÍzace
rc 75 02 96 5L
jako nabyvatel

1.

Statutámí město olomouc pľohlašuje, Že je ţlučným vlastníkem movitých věcí v cęlkové
hođnotě 826969,83 Kč, jejichŽ speciÍikace je uvedena v příloze, kteľá je nedílnou součástí
smlouvy.

2.

V souladu s usnesením Zastupitelstva města olomouce konaným dne 3.9.2018 touto
smlouvou statutámí město olomouc bezúplatně převádí výše uvedené movitó věci do
vlastnictví nabyvatele a ten je do svého vlastnictví přijímá.

3.

Nabyvatel pľohlašuje, že se řádně seznámil se stavem převáděných movitých věcí, týo
jsou funkční a k faktickému předaní předmětu smlouvy došlo mezi převodcem a nabyvatelem
ke dni podpisu této smlouvy. Spolu s faktickým předáním movitých věcí nabyvatel
pľohlašuje, že mu byly předĺíny i veškeľé doklady k movitým věcem, zejméĺa zaľuční listy,
návody k použití apođ.

4.

Účastníci smlouvu přečetli, s jejím obsahem souhlasí, což st:ĺrzlljí vlastnoručními podpisy.

Smlouva nabyv áplatnosti dnem podpisu smluvními stľanami'
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Příloha ke Smlouvě o bezúplďném převođu majetku Č1. osroL_RZSlBUPla1n71lŻ6l8/Baľ

Název příspěvkov é oľganłzace: Mš olomouc. Rooseveltova 101

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

3|j,2.20t7 ěiní celkem Kč 826 969'83

PříľůstĘ samostatných hmotných movĘch věcí a souboľů věcí v pořizovacích cenách od

1.1.2018 do 30.6.2018 činí celkem Kč 0'00

Úlytlĺy samostatných hmotných mgyţtľch věcí a souboľů věcí v pořizovacích cenách od

t.t.zoíg do 30.6.2018 ěíní celkem Kč 0'00

Ilodnota převáděného maietku v 'pořizovacích cenách ěĺní celkem Kě 826 969'83

Specĺfîkace převáđěného majetku je nedílnou součástí této přílohy



Mateřská škola, příspěvková organizace, Rooseveltova 101, olomouc 779 oo

lčo: zsozgosĺ

Účet o22 1

Dlouhodobý hmotný majetek Rooseveltova k 30.06.2018

lnventárníčĺslo nazev Ks a Částka

L Dřevěný hrad 1, 60 L90,-

Ż Herní sestava Univerzal 200 L 98 532,-

3 Zahradní souprava L 41999,50

4 Herní sestava Univerzal 201 I Ltz39Z,-

5 Za hradní altán vydlážděný t 63 566,-

6 Smart board display L 96 800,-

Stav celkem 473 479,50



Příloha ke Smlouvě o bezúplatném převodu majetku c..1. osroL-RZS/BUPl002370l2018/Baľ

Název příspěvkové otganizace: MŠ olomouc' Rooseveltova 101

Stav samostatných hmotných movĺtých věcí a souboľů věcí v pořizovacích cenách k datu
3I.12.201,7 činí celkem Kč 826 969,83

PříľůstĘ samostatných hmotných movĘch věcí a souboľů věcí v poŤizovacích cenách od
1.1.2018 do 30.6.2018 činí celkem Kč 0'00

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

Hodnota převáděného maietku v pořizovacích cenách činí celkem Kč 826 969.83

SpecÍfikace převáděného majetku je nedílnou součástí této přílohy


