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Smlouva o bezúplatném převodu majetku
C.j. OSKOL-RZS/BUP l 0023 49 l20 1 8/Bar

kterou uzavřely :

Statutární město Olomouc, Horní náměstí č.p. 583, 779 íl Olomouco
zastoupené náměstkem primátora PhDr. Pavlem Urbáškem
IC 00 29 93 08
jako převodce
a
Zák|adní škola Olomouc, Mozartova 48o příspěvková organizace
zastoupená ředitelem PhDr. et PaedDr. Zbyňkem Kundrumem
IC 61 98 95 84
jako nabyvatel

1.

Statutámí město Olomouc prohlašuje, že je v/lučným vlastníkem movitých věcí v celkové
hodnotě 538 376,99 Kč, jejichž speciíikace je uvedena v pŤíIoze, která je nedílnou součástí
smlouvY, 

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

smlouvou statutární město Olomouc bezirylatně převádí výše uvedené movité věci do
vlastnictví nablvatele a ten je do svého vlastnictví přijímá.

3.
Nablvatel 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 předany i veškeré doklady kmovitým věcem, zejména zaruční listy,
návody k použití apod.

4.
Účastníci smlouvu přečetli, s jejím obsahem souhlasí, což stwzují vlastnoručními podpisy.

Smiouva nabýv á pl atno sti dnem po dpisu smluvními stranami.

Nablvatel:

ZŠ Olomouc, Mozartova 48
zastoupená ředitelem
PhDr. et PaedDr. Zbyňkem Kundrumem

zÁxt enní šxor,e oLoMot]c
LIozartova 48

př i spěvkov á org an i z ace
Mozattowa 48, 779 O0 Ologouc
tel.. 585á27742, 175176442, ID: aíkaqgí

tČ: 67989584, Ýť,w. zs-ýo2attoÝa.cz



Příloha ke Smlouvě o bezúplatném převodu majetku C j OSKOL-RZS/BUP 100234912018/Bar

Nazev příspěvkové organízace: ZŠ Olomouc. Mozartova 48

Stav samostatných hmotných movitých věcí a souborů věcí v pořizovacích cenách k datu

3I.I2.20I7 činí celkem Kč 348 336,99

přírůstky samostatných hmotných movitých věcí a souborŮ věcí v pořizovacích cenách od

t.L2018 do 30,6.2018 činí celkem Kč 0,00

Únytry 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 348 336,99

Do vlastnictví PO - školy se dále převádí hmotný movitý majetek v hodnotě 189 980,00

Kč, který byl pořízen v rámci realízace projektu reg. č. CZ.I.0711.I.04l02l0II4 jehož trvání a

udržitelnost byla ukončena dnem 29.2.2017 (2S,2.20l7). Celková hodnota tohoto majetku Činí

256 318,00 Kč, částka 66 338,00 Kč je součástí lryše uvedené hodnoty převáděného majetku

specifikace převáděného majetku je nedílnou součástí této přílq|y
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Předávající : odbor školství MMOl
datum : 4ť .? , Zú./:(

Přebíraj ící : příspěvková organizace
datum : ,4 tr ,?. 7ť/ ť

PhDr. Hana Fantová
vedoucí odboru školství

PhDr. et PaedDr. Zbyněk Kundrum
ředite1

zÁxr,aprí šxor,e oLoMoUC
Mozartova 4B

příspěv.ková organi zace
Mozartowa 48, 779 0a Olomouc

t_e!, . 585427742 , 775116442, ID: afkťqg6
íC: 67989584 l ťťuI. zs-mozartova . cz

ch činí cel


