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Předávací protokol

Předávající: R.Z.Stavoengeneering - servisní s.r.o., zastoupená Ing. Radkem Zacpaiem
a
Přejímající:

Olomoucký kraj, se sídlem Olomouc, Jeremenkova 40a, PSČ 779 11
Zastoupený: Mgr. Kateřina Neřadová

Předávající předává přejímajícímu níže specifikované podepsané smlouvy o budoucí kupní
smlouvě a nájemní smlouvy.

podepsané smlouvy o budoucí smlouvě
AGRO Haná, a.s. - 2x
ROLS ODBYT s.r.o.
ROLS Lešany, spol. s r.o.

V Olomouci 13. 6. 2018

