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Smlouva o bezúplatném převodu majetku
C.j. OSKOL-RZSÍBUPÍUŮZBGQÍZUISíBar

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, Mozartova 6, příspěvková organizace
zastoupená ředitelkou Mgr. Olgou Masopustovou
Ič 75 02 96 34
jako nabyvatel

1.
Statutární město Olomouc prohlašuje, že je Vylučným vlastníkem movitých věcí v celkove'

hodnotěr 222 012,98 Kč, jejichž Specifikace je uvedena v příloze, která je nedílnou součásti
snflouvy.

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

smlouvou statutární mesto Olomouc bezúplatně převádí výše uvedene movite'ˇ: věci do
vlastnictví nabyvatelc a tcn jc do sváho vlastnictví přijímá.

3.
Nabyvatel prohlašuje, že se řádně seznámil se stavem převáděných movitých věcí, tyto

jsou funkční a k faktickemu předání předmětu smlouvy došlo mezi převodcem a nabyvatelem
ke dni podpisu teto smlouvy. Spolu s faktickým předáním movitých věcí nabyvatel
prohlašuje, že mu byly předány i veškeré doklady k movitym věcem., zejmena záruční listy,
návody k použití apod.

4.
Účasmíci Smlouvu přečetli, s j ej ím obsahem souhlasí, což stvrzují vlasmoručními podpisy.

Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami.
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MŠ Olomouc, Mozartova 6
zastoupená náměstkem primátora zastoupená ředitelkou
PhDr. Pavlem Urbáškem ü . - -Mgn Olgou Masopustovou



Příloha ke Smlouvč o bezúpiatném převodu majetku ČJ,OSKOL-RZS/BUP/OÚZBöQ/ZO18/'Bar

Název příspčvkove' organizace: MS Olomouc, Mozartova

Stav samostatných hmotnýclı movitých včcí a souborů věcí v pořizovacíchi cenách k datu
31.12.2017 činí celkem Kč 0,00

If"řírí'ıstk)r samostatných hmotných movitých včcí a souborů včcí v pořizovacích cenách od
1.1.2018 do 30.6.2018 činí celkem Kč 222- 012,98

Ůbytky samostatných hmotných movitých včcí a souborů včcí v pořizovacích cenách. od
1.1.2018 do 30.6.2018 činí celkem Kč 0,00

Hodnota nřcvádčného maietk'u v nořizovacích cenách činí celkem Kč 222 012,98

Specifikace převádčného majetku je nedílnou součástí této přílohy
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Přebíıˇající : příspěvková organizace MgrOlga Masdpustová
datum: 4.511533, ,25, ,(3.7 ředitelka
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opie: Zahradni prvek dvojeklužavka Druh: DM Stav:
Třída: F DM nad 40 DUO,“ Udo. ekup.: =`
Subjekt majitele:
Středisko účetní:
---------------------------------- Popis -“--------------~“~~~~--~----------
Dodavatel: Bonita Group Service a.r.o.
Výroboe:
CEPCPÄ:
Výrobní číslo:
Datum výroby:
Hmotnost: O
Rozměry:

Subjekt umístění:
Středisko: 24
Mietnoet: EáHRáDá ZÄHRÄDA
Zodpovědný pracovník: Mgr. O. Maeopuetová

--------------------------------- Pořízení *P-H-e----------~--------j““-----
Datum pořízení:“23ý05ý20l8 FI? Pořizovaoí oena: 222D12,98
Doklad:
He: l Cena/ke: 222012,98 Celk.cena: :łzflüłžľgflz

--------------------------------- Zvýšení ------------“-“P~~-“--------------
Tento majetek nemá záznam zvýšení

--------------------------------- Užívání ----------------~““--------~------
Datum užívání: 23.05.20l8 Cena užívání: 222012,9$
Doklad:
Ke: l Denafke: 2220l2,98 Celk.oena: 2220l2,§8

--------------------------------- vyřazení -“-““-~---------------~-“~“*~-~-~
Tento majetek nemá záznam vyřazení
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