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Smlouva o bezúplatném převodu majetku
C.j. osKoL_Rzs/BUP ĺ 002373 l20 1 8ßaľ

kteľou uzavtely :

Statutární město olomouc, Hoľní náměstí č.p. 583, 7791'l olomouc,
zastoupené náměstkem pľÍmátoľa PhDľ. Pavlem Urbáškem
IC 00 29 93 08
jako převodce
a
Mateřská škola olomouc, Zey erov z 23, příspěvková oľgan izace
zastoupená ředitelkou Mgľ. Evou Kľoutilovou
IC 75 02 96 42
jako nabyvatel

1.
Statutární město olomouc prohlašuje, že je výlučným vlastníkem moviĘých věcí v celkové

hodnotě 325 180,66 Kč, jejichž specifikace je uvedena v pţíIoze, kteľá je nedílnou součástí
smlouvy.

2.
Vsouladu susnesením Zastupitelstva města olomouce konaným dne 3'9.2018 touto

smlouvou statutámí město olomouc bezuplatně pŤevâdí výše uveđené movité věci do
vlastnictví nabyvatele a ten je do svého vlastnictví přijímá.

3.
Nabyvatel prohlašuje, Že se řádně seznĺímil se stavem převáděných moviých věcí, tyto

jsou funkění a k faktickému předaní předmětu smlouvy došlo mezi převodcem a nabyvatelem
ke dni podpisu této smlouvy. Spolu s faktickým předaním movitých věcí nabyvate|
pľohlašuje, žę mu byly předány i veškeľé doklađy k movitým věcem, zejména zćrućní ţisty,
návody k pouŽití apod.

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

Smlouva nabyv á' platĺro sti dnęm podpisu smluvními stľanami.
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Příloha ke Smiouvě o bezúplatném převodu majetku Č j osror_RZS/BUP 10023]312018/Baľ

Název příspěvkové otganizace: MŠ olomouc. Zeyeľova 23

Stav samostatných hmotných movitých věcí a souboľů věcí v pořizovacích cenách k datu
3LI2.20I7 činí celkem Kč 325 L80'66

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

Úuytlçy samostatných hmotných movitych věcí a souborů věcí v pořizovacích cenách od
I.L2018 do 30.6.2018 činí celkem Kč 0'00

Hodnota převáděného maietku v pořizovacích cenách činí celkem Kč 325 180.66

Specifikace převáděného majetku je nedílnou součástí této přílohy
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sídlo účetní jednotky;
:řská škola, přispěvková organizace

yerova, 23
'72 00 O]-omouc

IČ: 1 5029642

va.r

ventární
]ísIo

Celkem za útvar

'ba provedeni- inventury
ěátek dne:

ončení dne:

pracovní ků
venturu
skupina-komise )

Hmotně odpovědný pracovník, datum, podpis

8ý60' ełłoĺ^ "o llppo 'ezEJd 
^ 

npnos otł9łs}sęţ/! n gg n euçsdez1sou9e1od9

325L80,66

Jména a podpĺsv
provádějicĺLn ĺn
( inventarizační
Hana Veşecká - odpovědná za provedení invenŁarizace
VladimĹra Tomíková - odpovědĺâ za zjĺšťováni
skutečných stavů

'tvtzujĹ, Že fyzĹcká inventura hmotného d.]-ouhodobého majetku se konala za mé úěasti a,učasně prohlašuji, Že jsem žádný majetek nezatajĺl(a) a veškeré doklady jsem předa]-(a)ucĹovanl. k

sto vyhotoveni
lomouc

Druh provedení invenŁury
fnv. provedena ke dni :

Třida: L/A

Syntetický účet ;
Analytický účet ]

ţyzLckâ
30.06.2018

Název majetku Poři zovacĹ
cena

Kus Poznámka

CHLADICI SKRIN 500 L Liebherr
Pianíno RJ_ga

Regenerátor RG 10 B 1

Myčka nádobí Fagor EI-48 D

Myčka nádobĹ Fagor EI-48 D

2556L,06
11340,00

154000,00

67139, b0

67139,80
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FA č. 246/91
převod z MŠ Lazecká
včetně podstavce a
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