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Smlouva o bezúplatném převodu majetku
či. oSKoL-s/BUP/Oozsós/zoı8/Bnn-'

kterou uzavřely :

Statutární město Olomouc, Horní náměstí ě.p. 583, 779 11 Olomouc,
zastoupené náměstkem primátora PhDr. Pavlem Urbáškem
IČ 00 29 93 08
jako převodce
a
Mateřská škola Olomouc, Herrmannova 1, příspěvková organizace
zastoupená ředitelkou Mgr. Libuší Pluháčkovou
IČ 75 02 95 61
jako nabyvatel

1.
Statutární město Olomouc prohlašuje, že je výlučným vlastníkem movitých věcí v celkové

hodnotě 1 013 608,00 Kč, jejichž Specifikace je uvedena v příloze, která je nedílnou Součástí
Smlouvy.

2.
V Souladu S usnesením Zastupitelstva města Olomouce konaným dne 3.9.2018 touto

smlouvou Statutární město Olomouc bezúplatně převádí Výše uvedené movité věci do
vlastnictví nabyvatele a ten je do Svého vlastnictví přijímá.

3.
Nabyvatel prohlašuje, že se řádně Seznámil Se Stavem převáděných movitých věcí, tyto

jsou fiınkční 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 předány i veškeré doklady k movitým věcem, Zejména záruční listy,
návody k použití apod.

4.
Účastníci smlouvu přečetli, S jej ím obsahem Souhlasí, což Stvrzují vlastnoručními podpisy.

Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu Smluvními stranami.
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V Olomouci dne __ _
„W _.- _Ĺ

Nabyvatel :

Statiıt'árni město Olomouč \ MŠ Olomouc, Herrmannova 1
zastoupené náměstkem primátora zastoupená ředitelkou
PhDr. Pavlem Urbáškem Ž Mgr. Libuší Pluháčkovou/4



Příloha ke Smlouvě o bezúplatném převodu majetku Č.j OSKOL-RZS/BUP/002365/2018/Bar

Název příspěvkové organizace: MŠ Olomouc, Herrmannova 1

Stav samostatných hmotných movitých věcí a souborů věcí v pořizovacich cenách k datu
31.12.2017 činí celkem Kč 806 608,00

Přírůstky samostatných hmotných movitých věcí a souborů věcí v pořizovacích cenách od
1.1.2018 do 30.6.2018 činí celkem Kč 183 000,00

Úbytky samostatných hmotných movitých věcí a Souborů věcí v pořizovacích cenách od
1.1.2018 do 30.6.2018 činí celkem Kč 0,00

Hodnota převádčného majetku v pořizovacích cenách činí Kč 989 608,00

D0 vlastnictví PO -školy se dále převádí hmotný movitý majetek v hodnotě 24 000,00 Kč,
který byl pořízen V rámci realizace projektu reg. č. CZ.1.02/3.2.00/10.07754 jehož trvání a
udržitelnost byla ukončena dnem 31.12.2017

Hodnota převádčného majetku v pořizovacích cenách činí celkem Kč 1 013 608,00

Specifikace převádčného majetku je nedílnou součástí této přílohy
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odbor Školství (5) __

Předávąj ící : odbor školství MMOI PhDr. Hana Fantová
datum : vedoucí odboru školství

Přebírající : příspěvková organizace Mgr. Libuše Pluháčková
datum: /ý y M ,47" ředitelka
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