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Smlouva o bezrĺplatném převodu majetku
c.j. osKoL-Rzs/BUP l 002366/20 1 8ßaľ

kterou uzavřely :

Statutáľní město olomouc, Hoľní náměstí č.p. 583, 779 tt Olomouc,
zastoupené náměstkem pľimátoľa PhDľ. Pavlem Uľbáškem
IC 00 29 93 08
jako převodce
a
Mateřská škola olomouc, Jílová 41, příspěvková oľganizace
zastoupená ředitelkou paní Janou Laštovicovou
IC 61 98 98 94
jako nabyvatel

t.
Statutĺíľní město olomouc pľohlašuje, že je ýučným vlastníkem movitych věcí v celkové

hodnotě 641364,80 Kč, jejichŽ speciťĺkace je uvedena v příioze, kteľá je nedílnou součástí
smlouvy.

2.
V souladu s usnęsením Zastupitelstva města olomouce konaným dne 3.9,2018 touto

smlouvou statutiíľní město olomouc bezúplatně převádí ţše uveđené movité věci do
vlastnictví nabyvatele a ten je do svého vlastnicťví přijímá.

3.
Nabyvatel pľohlašuje, Že se řádně seznámil se stavem převáděných moviţch věcí, týo

jsou funkění a k faktickému předĺíní přeđmětu smlouvy došlo mezi převodcem a nabyvatelem
ke dni podpisu této smlouvy. Spolu s faktickým předáním moviých věcí nabyvatel
pľohlašuje, že mu byly předány i veškeľé doklađy k movitým věcem, zejména záruční listy,
návody k pouŽití apod.

4.
Účastníci smlouvu přečetli, s jejím obsahem souhlasí, coŽ stvrzují vlastnoruěními podpisy.



Příloha ke Smlouvě o bezűplatném převodu majetku Č1. osroL_RZs/BU P/002366/2018/Bar

Název příspěvkové otgatĺzace: MŠ olomouc. JíIová 41

Stav samostatných.hmo!1ých movĺtych věcí a souboľů věcí v pořizovacích cenách k datu3I.12.20Í7 činí celkem r8 ołl ssą,ţn

PřĺľůstĘ samostatný1! 
ţmotných movitých věcí a souborů věcí v poÍizovacích cenách odLl,.2018 do 30.6.2018 čÍní celkem Kč 0,00

ý|ł'p^':mostatnýc^h.hmotných movitých věcí a souboľů věcí v pohzovacích cenách od1.1.2018 do 30.6.2018 činí celĹem Kč 0,-00

SpeciÍikace převáděného majetku je nedíInou součástí této příIohy



Mateřská škota příspěvková oľganizace, Jĺlová 4í, olomouc
lč 6í9 89 894

Samostané movité věcl a soubory evidované na úětu 022Re dni 30.6'20{8

úöetnÍ ě. poöet ks cena umĺstěn
HIM PETROF 1 11

I 0 00
HIM 9 1 12 110
HIM 17 televizorAl(Al 'ĺ2 000.00

1

HIM 21 I 12 500,00
ľobot RE 22 1 00

HIM 25 škrabka 1 23 4'13.00
HIM 26 keramická pec 53 888,00
HIM27 l(onvektomat I 194 916,80
HIM 28 1 00
HIM 29 zahradnÍ domek 1 60 000.00

30 1 109 000,00
Celkem 641 80

Podpĺsové záznamy:


