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Dotazník k možnosti nabytí bytu – Topolová 1 

 

 

Nájemce/nájemci bytu dle platné nájemní smlouvy: 

 

1) jméno:…………………………………… příjmení:  ……………………..………… titul:   

 

2) jméno:…………………………………… příjmení: …………….………………… titul:   

 

Manželé mají společné nájemní právo dle § 745 zákona č. 89/2012 Sb., pokud nájemní smlouva není uzavřena 

s oběma manželi, prosím, uveďte údaje o manželce/manželovi níže: 

 

jméno:…………………………………... příjmení:…………………………………………. titul:   

 

Vámi zvolenou variantu, prosím, označte kroužkem. 

 

a) trojstranná smlouva mezi SMOl, družstvem a zájemcem – id. podíl o velikosti 2/3 ve vlastnictví SMOl by 

byl dle předběžného schválení ZMO prodáván bez doplatku za kupní cenu stanovenou cenovou studií 

zpracovanou společností Grant Thornton Apparaisal services a.s. (dále jen cenová studie) a id. podíl o velikosti 

1/3 ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní (dále jen družstva) by byl prodáván za cenu obvyklou (zjednodušeně 

tržní) vycházející z cenové studie, a to včetně podílu na pozemcích, 

b) smlouva týkající se prodeje podílu o velikosti id. 2/3 z majetku SMOl do vlastnictví zájemce, zároveň by 

se zájemcem byla městem uzavřena budoucí kupní smlouva na prodej podílu o velikosti id. 1/3 ve 

vlastnictví družstva, a to včetně podílu na pozemcích (pozn. doplněno na základě dotazu nájemníků)  - id. 

podíl o velikosti 2/3 ve vlastnictví SMOl by byl dle předběžného schválení ZMO prodáván bez doplatku za 

kupní cenu stanovenou cenovou studií a na prodej podílu o velikosti id. 1/3 by se zájemcem byla uzavřena 

budoucí kupní smlouva fixující podmínky budoucího převodu vycházející z usnesení prosincového 

zastupitelstva (celkový doplatek na podíl vlastněný družstvy 51 mil.) a samotnou kupní cena na prodej podílu o 

velikosti id. 1/3 by město uzavíralo až po transformaci družstev a převzetí jmění SMOl. Jednou z podmínek 

uzavření budoucí kupní smlouvy by byl závazek nepřevést id. 2/3 podílu na třetí osobu do doby uzavření řádné 

kupní smlouvy na prodej id. podílu o velikosti  1/3 a závazek provádět pouze běžnou údržbu do doby uzavření 

řádné kupní smlouvy, 

c) budoucí kupní smlouva mezi SMOl a zájemcem týkající se prodeje celé bytové jednotky včetně podílu 

na pozemcích – uzavření budoucí kupní smlouvy s městem se závazkem uzavření po dokončení procesu 

transformace družstev a převzetí jmění SMOl kupní smlouvu na celý byt s tím, že ten by byl dle předběžného 

schválení ZMO prodáván dle cenové studie s doplatkem vycházejícím z usnesení prosincového zastupitelstva 

(celkový doplatek na podíl vlastněný družstvy 51 mil.). 

 

 

…………………………………………………………. 

Podpis/y  nájemce/ů  bytu 

 

Vyplněný dotazník, prosím, zašlete na adresu Magistrát města Olomouce, odbor majetkoprávní, Hynaisova 10, 779 

11 Olomouc, datovou zprávou na ID datové schránky: kazbzri nebo e-mailem na  

e-mailovou adresu: mmol.omaj@olomouc.eu, do …….. dnů od doručení přiloženého dopisu.  
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