
 

USNESENÍ 
 

z 114. schůze Rady města Olomouce, konané dne 9. 5. 2022 
 
Poznámka: 
- zveřejněna je upravená verze Usnesení z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu 
zveřejňovaných osobních údajů podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném 
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních 
údajů) (GDPR); 
- do úplné verze Usnesení mohou občané města Olomouce v případě potřeby nahlédnout na 
organizačním oddělení (1. patro radnice, dveře č. 12) 
 

 

 

1 Kontrola usnesení RMO 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
informace o plnění usnesení RMO k termínu plnění 9. 5. 2022 dle důvodové zprávy 

 

2. prodlužuje 
termíny plnění usnesení RMO dle důvodové zprávy 

 

Předložil: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
Bod programu: 1. 
 

 

2 Majetkoprávní záležitosti 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. schvaluje 
předběžný záměr prodat část pozemku parc. č. 609/5 ostatní plocha o výměře 89 m2 v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc. Výměra části pozemku bude upřesněna po zpracování GP dle 
důvodové zprávy bod č. 1.1. 

 

2. schvaluje 
předběžný záměr prodat část pozemku parc. č. 202/2 ostatní plocha o výměře 13 m2 v k. ú. 
Bělidla, obec Olomouc. Výměra předmětné části pozemku bude upřesněna po vyhotovení 
GP dle důvodové zprávy bod č. 1.2. 

 

3. schvaluje 
záměr prodat pozemek parc. č. 2238 ostatní plocha a část pozemku parc. č. 219/3 zahrada 
(dle GP parc. č. 219/3 zahrada) o výměře 1 160 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc 
dle důvodové zprávy bod č. 1.3. 

 

4. schvaluje 
záměr prodat pozemky parc. č. 1491/11 orná půda, parc. č. 1492/1 ostatní plocha, parc.                  
č. 1708/1 ostatní plocha, parc. č. 1742 orná půda, parc. č. 1743 lesní pozemek, parc. č. 
1596/2 ostatní plocha, parc. č. 855/67 ostatní plocha, parc. č. 856/2 orná půda, 854/19 trvalý 
travní porost, vše v k. ú. Horka nad Moravou, obec Horka nad Moravou dle důvodové zprávy 
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bod č. 1.4. 

 

5. schvaluje 
záměr pronajmout prostor sloužící podnikání o celkové výměře 284,30 m2 v 1. NP a 1. PP 
budovy č. p. 424, bydlení, Horní náměstí č. o. 23, která je součástí pozemku parc. č. st. 
375/1 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc při nájemném                   
ve výši 10 000,- Kč/měsíc, v případě, že nájemce bude plátcem DPH, bude ke sjednané výši 
nájemného připočtena daň z přidané hodnoty ve výši sazby daně platné ke dni uskutečnění 
zdanitelného plnění v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,                   
ve znění pozdějších předpisů dle důvodové zprávy bod č. 1.6. 

 

6. schvaluje 
nájem části pozemku parc. č. 586/3 ostatní plocha o výměře 37 m2 v k. ú. Neředín, obec 
Olomouc manželůmXXXXX dle důvodové zprávy bod č. 2.1. 

 

7. schvaluje 
nájem částí pozemku parc. č. 23/2 ostatní plocha o celkové výměře 45 m2 v k. ú. Lazce, 
obec Olomouc panu XXXXX dle důvodové zprávy bod č. 2.2. 

 

8. uděluje 
spolku Spolek pro ochranu všeho, co si ochranu právě zasluhuje souhlas s výsadbou 
ovocného sadu, jedlých keřů, vybudováním místa pro setkávání občanů a přírodních herních 
prvků na pozemku parc. č. 350/2 orná půda o výměře 678 m2,  na částech pozemků parc. č. 
354/1 orná půda o celkové výměře 3 654 m2 a parc. č. 344/2 orná půda  o výměře 195 m2, 
vše v k. ú. Droždín, obec Olomouc v rámci projektu "Přírodní sad s místem pro sousedská 
setkávání U Gregoráku" dle důvodové zprávy bod č. 2.3. 

 

9. souhlasí 
s provedením leteckých prací se zapojením do provozu bezpilotního systému na pozemku 
parc. č. 116/2 ostatní plocha v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, dle žádosti společnosti 
AgentFly Technologies s.r.o. v souladu s rozhodnutím Úřadu pro civilní letectví č.j. 4084-22-
701 ze dne 28. 4. 2022 dle důvodové zprávy bod č. 2.4. 

 

10. ukládá 
náměstku primátora Mgr. Matouši Pelikánovi podepsat souhlas s provedením leteckých prací 
dle přílohy č. 2 důvodové zprávy bod č. 2.4. 

T: 23. 5. 2022 
O: Pelikán Matouš, Mgr., náměstek primátora 
 

11. nevyhovuje žádosti 
paní XXXXX o umožnění přístupu formou zřízení služebnosti stezky k části pozemku parc.               
č. 1046/1 (dle GP parc. č. 1046/5) ostatní plocha o výměře 27 m2 v k. ú. Černovír, obec 
Olomouc ve prospěch pozemku parc. č. 7 zahrada v k. ú. Černovír, obec Olomouc v jejím 
vlastnictví a vyjmutí předmětné části pozemku parc. č. 1046/1 ostatní plocha v k. ú. Černovír, 
obec Olomouc z předmětu prodeje formou elektronické aukce B dle důvodové zprávy bod               
č. 2.5. 

 

12. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět 
žádosti společnosti MOSPA s.r.o. o uzavření dohody o narovnání týkající se částí pozemků 
parc. č. 403/5 ostatní plocha (dle GP parc. č. 403/64 ostatní plocha) o výměře 138 m2, parc. 
č. 403/30 ostatní plocha (dle GP parc. č. 403/30 ostatní plocha) o výměře 715 m2, parc.                  
č. 805/6 ostatní plocha (dle GP parc. č. 805/46 ostatní plocha o výměře 521 m2 a parc.                   
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č. 805/47 ostatní plocha o výměře 109 m2) o celkové výměře 630 m2, vše v k. ú. Hodolany, 
obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce a části pozemku parc. č. 403/29 
zahrada (dle GP pozemek parc. č. 403/66 zahrada) o výměře 32 m2 v k. ú. Hodolany, obec 
Olomouc) ve vlastnictví společnosti MOSPA s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 3.1. 

 

13. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět 
žádosti společnosti MOSPA s.r.o. o uznání vydržení vlastnického práva k částem pozemků 
parc. č. 403/5 ostatní plocha (dle GP parc. č. 403/64 ostatní plocha) o výměře 138 m2, parc. 
č. 403/30 ostatní plocha (dle GP parc. č. 403/30 ostatní plocha) o výměře 715 m2, parc.                     
č. 805/6 ostatní plocha (dle GP parc. č. 805/46 ostatní plocha o výměře 521 m2 a parc.                   
č. 805/47 ostatní plocha o výměře 109 m2) o celkové výměře 630 m2, vše v k. ú. Hodolany, 
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.1. 

 

14. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět 
žádosti pana XXXXX a paní XXXXX o prodej částí pozemků parc. č. 140/20 orná půda                      
o výměře 616 m2 a parc. č. 818/2 ostatní plocha o výměře 37 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec 
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.2. 

 

15. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět 
žádosti pana XXXXX o prodej části pozemku parc. č. 1961/11 ostatní plocha o výměře 87 
m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.3. 

 

16. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět 
žádosti společnosti Nestlé Česko s.r.o. o prodej pozemku parc. č. 840/1 ostatní plocha v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.4. 

 

17. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět 
žádosti manželů XXXXX o prodej pozemku parc. č. 719/3 orná půda o výměře 248 m2 v k. ú. 
Nemilany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.5. 

 

18. doporučuje zastupitelstvu města revokovat 
usnesení ZMO ze dne 16. 5. 2016, bod programu 3, bod 31 ve věci schválení směny části 
pozemku parc. č. 700/3 zahrada (dle GP parc. č. 700/26 zahrada) o výměře 47 m2 v k. ú. 
Černovír, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce, na kterém se nachází 
stavba oplocení ve společném jmění manželů XXXXX, která není součástí tohoto pozemku a 
nebude proto předmětem směny, za část pozemku parc. č. 701/12 zahrada (dle GP parc.                   
č. 701/34 ostatní plocha) o výměře 4 m2 v k. ú. Černovír, obec Olomouc ve společném jmění 
manželů XXXXX s tím, že manželé XXXXX uhradí statutárnímu městu Olomouc doplatek 
cenového rozdílu ve výši 17 900,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 3.6. 

 

19. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
směnu pozemku parc. č. 700/26 zahrada o výměře 47 m2 v k. ú. Černovír, obec Olomouc ve 
vlastnictví statutárního města Olomouce za pozemek parc. č. 701/34 ostatní plocha                             
o výměře 4 m2 v k. ú. Černovír, obec Olomouc ve společném jmění manželů paní XXXXX a 
pana XXXXX s tím, že manželé paní XXXXX a pan XXXXX uhradí statutárnímu městu 
Olomouc doplatek cenového rozdílu ve výši 47 035,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 3.6. 

 

20. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
prodej pozemku parc. č. 1045/33 zahrada v k. ú. Černovír, obec Olomouc za kupní cenu 
celkem ve výši 165 000,- Kč do podílového spoluvlastnictví kupujících, a to: 

- podíl o velikosti 1/3 XXXXX za kupní cenu ve výši 55 000,- Kč, 
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- podíl o velikosti 1/3 XXXXX za kupní cenu ve výši 55 000,- Kč, 

- podíl o velikosti 1/3 XXXXX za kupní cenu ve výši 55 000,- Kč dle důvodové zprávy bod                    
č. 3.7. 

 

21. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
prodej pozemků parc. č. 2593/7 ostatní plocha a parc. č. 2599/2 zahrada, vše v k. ú. Huzová, 
obec Huzová společnosti REVEL VUTZ, s.r.o. za kupní cenu ve výši 319.235,- Kč dle 
důvodové zprávy bod č. 3.8. 

 

22. schvaluje 
změnu dohody o přičlenění honebních pozemků ze dne 30. 1. 2013 uzavřené s Honebním 
společenstvem Jiříkov spočívající ve vyjmutí pozemků parc. č. 2599 lesní pozemek o výměře 
3452 m2 a parc. č. 2593/2 lesní pozemek o výměře 19752 m2, vše v k. ú. Huzová, obec 
Huzová, z předmětu této dohody a v rozšíření předmětu dohody o pozemky parc. č. 2599/1 
lesní pozemek o výměře 3295 m2 a parc. č. 2593/2 lesní pozemek o výměře 18737 m2, vše 
v k. ú. Huzová, obec Huzová dle důvodové zprávy bod č. 3.8. 

 

23. schvaluje 
uzavření kupní smlouvy na stavby komunikace včetně dešťové kanalizace, chodníku, 
veřejného osvětlení, vodovodu, splaškové a jednotné kanalizace na pozemcích parc. č. 78/3, 
parc. č. 82/11, parc. č. 210/2 a parc. č. 210/4, vše ostatní plocha a parc. č. 80/4 orná půda, 
vše v k. ú. Nový Svět u Olomouce, obec Olomouc, parc. č. 1678/299 a parc. č. 1678/300, 
vše ostatní plocha v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc, se společností Vision spol.                    
s r.o. za kupní cenu ve výši 1.452,- Kč včetně DPH, dle důvodové zprávy bod č. 4.1. 

 

24. schvaluje 
uzavření dohody vlastníků provozně souvisejících vodovodů a kanalizací na stavby 
vodovodních řadů mezi společností Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. a 
statutárním městem Olomouc, dle důvodové zprávy bod č. 4.2. 

 

25. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí kupní na stavby komunikace včetně obratiště, chodníku a 
veřejného osvětlení na pozemcích parc. č. 1209/1, parc. č. 654, vše ostatní plocha, parc. č. 
868/5 a parc. č. 868/14, vše orná půda, vše v k. ú. Nemilany, obec Olomouc, s XXXXX dle 
důvodové zprávy bod č. 4.3. 

 

26. nesouhlasí 
se spolufinancováním výstavby části komunikace v ul. Zákřovská ze strany SMOl dle 
důvodové zprávy bod č. 4.3. 

 

27. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na stavby vodovodu a splaškové kanalizace na 
pozemcích parc. č. 1209/1, parc. č. 654, vše ostatní plocha v k. ú. Nemilany, obec Olomouc, 
s XXXXX (varianta B), dle důvodové zprávy bod č. 4.4. 

 

28. nevyhovuje žádosti 
XXXXX o uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na stavby vodovodu a splaškové 
kanalizace na pozemcích parc. č. 1209/1, parc. č. 654, vše ostatní plocha, parc. č. 868/5 
orná půda vše v k. ú. Nemilany, obec Olomouc, ve vlastnictví SMOl a parc. č. 868/14 orná 
půda v k. ú. Nemilany, obec Olomouc (varianta A), dle důvodové zprávy bod č. 4.4. 
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29. nevyhovuje žádosti 
XXXXX o uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na stavby vodovodu a splaškové 
kanalizace na pozemcích parc. č. 1209/1, parc. č. 654, vše ostatní plocha v k. ú. Nemilany, 
obec Olomouc, s XXXXX (varianta C), dle důvodové zprávy bod č. 4.4. 

 

30. schvaluje 
změnu smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. OMAJ-
PR/BVB/003290/2017/Mlc uzavřené dne 7. 12. 2017 se společností MERIT GROUP a.s., 
spočívající v prodloužení termínu pro předložení geometrického plánu pro vymezení rozsahu 
věcného břemene a kopie zápisu o předání stavby z 30. 6. 2022 na 30. 6. 2023 a                            
v prodloužení termínu pro uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene z 31. 10. 2022 na 
31. 10. 2023, v upřesnění dotčení pozemků, a to věcným břemenem uložení a provozování 
optického kabelového vedení pouze na pozemku parc. č. 116/36 ostatní plocha v k. ú. 
Olomouc-město, obec Olomouc a ve změněně náležitostí smlouvy o budoucí smlouvě                      
o zřízení věcného břemene, dle důvodové zprávy bod č. 5.1. 

 

31. schvaluje 
změnu smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. OMAJ-
SMV/BVB/003133/2017/Mlc ze dne 7. 12. 2017 se společností MERIT GROUP a.s., 
spočívající v prodloužení termínu pro předložení geometrického plánu pro vymezení rozsahu 
věcného břemene a kopie zápisu o předání stavby z 26. 5. 2022 na 26. 5. 2023 a                                  
v prodloužení termínu pro uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene z 26. 9. 2022 na 26. 
9. 2023, a ve změněně náležitostí smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, 
dle důvodové zprávy bod č. 5.1. 

 

32. nevyhovuje žádosti 
pana XXXXX o zřízení služebnosti umístění a užívání stavby na pozemku parc. č. st. 400 
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Řepčín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 5.2. 

 

33. schvaluje 
zřízení služebnosti umístění a provozování SO 04 - potrubí PVC DN 150, potrubí PE dn 32, 
podzemní akumulační nádrže a vsakovacího objektu na pozemku parc. č. 105/2 ostatní 
plocha a umístění a provozování SO 05 - potrubí PE dn 32, potrubí PVC dn 150 a 
vsakovacího objektu na pozemku parc. č. 105/82 ostatní plocha, oba v k. ú. Olomouc-město, 
obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce ve prospěch společnosti 
Výstaviště Flora Olomouc, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 5.3. 

 

34. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti umístění a provozování SO 04 - 
potrubí PVC DN 150, potrubí PE dn 32, podzemní akumulační nádrže a vsakovacího objektu 
na pozemku parc. č. 105/2 ostatní plocha a umístění a provozování SO 05 - potrubí PE dn 
32, potrubí PVC dn 150 a vsakovacího objektu na pozemku parc. č. 105/82 ostatní plocha, 
oba v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce ve 
prospěch společnosti Výstaviště Flora Olomouc, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 5.3. 

 

35. uděluje 
souhlas společnosti Výstaviště Flora Olomouc, a.s. s umístěním SO 01 - potrubí dn 32                   
na pozemku parc. č. st. 1487/4 zastavěná plocha a nádvoří jehož součástí je stavba s č.p. 
37, obč. vyb. v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, v podílovém spoluvlastnictví 
statuárního města Olomouce (ideální podíl 1/3) a společnosti Výstaviště Flora Olomouc, a.s. 
(ideální podíl 2/3) dle důvodové zprávy bod č. 5.3. 
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36. schvaluje 
zřízení služebnosti uložení a provozování optického kabelového vedení na pozemcích parc. 
č. 192/30 a parc. č. 824/68, oba ostatní plocha, parc. č. 228/23 a parc. č. 228/62, oba orná 
půda, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve prospěch společnosti DEVELOP Holding, a.s. 
dle důvodové zprávy bod č. 5.4. 

 

37. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti uložení a provozování optického 
kabelového vedení na pozemcích parc. č. 192/30 a parc. č. 824/68, oba ostatní plocha, parc. 
č. 228/23 a parc. č. 228/62, oba orná půda, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti DEVELOP Holding, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 5.4. 

 

38. revokuje 
usnesení RMO ze dne 19. 7. 2021 bod programu 2, bod č. 6. 4. důvodové zprávy ve věci 
schválení zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení 
VN na pozemku parc. č. 913/67 ostatní plocha v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc                                    
ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 5.5. 

 

39. revokuje 
usnesení RMO ze dne 19. 7. 2021 bod programu 2, bod č. 6. 4. důvodové zprávy ve věci 
schválení uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a 
provozování podzemního kabelového vedení VN na pozemku parc. č. 913/67 ostatní plocha 
v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle 
důvodové zprávy bod č. 5.5. 

 

40. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení VN                       
na pozemku parc. č. 913/67 ostatní plocha v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 5.5. 

 

41. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
podzemního kabelového vedení VN na pozemku parc. č. 913/67 ostatní plocha v k. ú. Nová 
Ulice, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod 
č. 5.5. 

 

42. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN                          
na pozemku parc. č. 1167 ostatní plocha v k. ú. Slavonín, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 5.6. 

 

43. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 1167 ostatní plocha v k. ú. 
Slavonín, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy 
bod č. 5.6. 

 

44. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního komunikačního vedení na 
pozemcích parc. č. 117/3, parc. č. 122, parc. č. 157, parc. č. 405/1, parc. č. 746, parc. č. 747, 
parc. č. 749, parc. č. 750 a parc. č. 752, vše ostatní plocha v k. ú. Radíkov u Olomouce, 
obec Olomouc a zřízení služebnosti uložení a provozování podzemního kabelového vedení 
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NN na pozemku parc. č. 405/1 ostatní plocha v k. ú. Radíkov u Olomouce, obec Olomouc, 
vše ve prospěch společnosti CETIN a.s. dle důvodové zprávy bod č. 5.7. 

 

45. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
podzemního komunikačního vedení na pozemcích parc. č. 117/3, parc. č. 122, parc. č. 157, 
parc. č. 405/1, parc. č. 746, parc. č. 747, parc. č. 749, parc. č. 750 a parc. č. 752, vše ostatní 
plocha v k. ú. Radíkov u Olomouce, obec Olomouc a zřízení služebnosti uložení a 
provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 405/1 ostatní plocha                         
v k. ú. Radíkov u Olomouce, obec Olomouc, vše ve prospěch společnosti CETIN a.s. dle 
důvodové zprávy bod č. 5.7. 

 

Předložil: Pelikán Matouš, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 2. 
 

 

3 Dodatek ke smlouvě o obstarání správy nemovitostí  
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. revokuje 
usnesení RMO ze dne 11. 4. 2022 bod č. 4 ve věci schválení uzavření dodatku č. 12 ke 
Smlouvě o obstarání správy nemovitostí a výkonu dalších práv a povinností vlastníka ze dne 
10. 4. 2002 ve znění dodatků č. 1 až č. 11, který tvořil přílohu č. 1 důvodové zprávy,                               
dle důvodové zprávy. 

 

2. schvaluje 
uzavření dodatku č. 12 ke Smlouvě o obstarání správy nemovitostí a výkonu dalších práv a 
povinností vlastníka ze dne 10. 4. 2002 ve znění dodatků č. 1 až č. 11, který tvoří přílohu č. 1 
důvodové zprávy, dle důvodové zprávy. 

 

Předložil: Pelikán Matouš, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 3. 
 

 

4 Topolová 1, 2, 4, 6 – prodej bytových jednotek 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. revokuje 
usnesení RMO ze dne 21. 2. 2022 bod č. 5, části 1 – 133 ve věci schválení prodat 
spoluvlastnický podíl o velikosti ideálních 65/100 k jednotkám vymezeným podle zákona č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíly k jednotkám                          
v domech Topolová 1, 2, 4 a 6, v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, dle důvodové zprávy. 

 

2. revokuje 
usnesení RMO ze dne 21. 2. 2022 bod č. 5, část 134 ve věci úkolu odboru majetkoprávnímu 
záměry dle této důvodové zprávy zveřejnit po jejich projednání a schválení Družstvem 
Olomouc, Jižní v souladu se záměrem postupu přijatým ZMO dne 10. 12. 2021, dle 
důvodové zprávy. 

 

3. schvaluje 
- záměr prodat spoluvlastnický podíl o velikosti id. 65/100 k jednotce vymezené podle zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k jednotce                     
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č. 419/1, byt, v domě č. p. 419, Topolová 1, na pozemku parc. č. 812/20 zastavěná plocha a 
nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných částech 
domu o velikosti id. 580/22821, a to podíl o velikosti id. 1/2 ze spoluvlastnického podílu o 
velikosti id. 65/100 k jednotce paní XXXXX, Olomouc za kupní cenu ve výši 48.000,- Kč a 
podíl o velikosti id. 1/2 ze spoluvlastnického podílu o velikosti id. 65/100 k jednotce panu 
XXXXX, Olomouc za kupní cenu ve výši 48.000,- Kč, přičemž tato kupní cena již byla 
uhrazena, a současně 

- záměr uzavřít budoucí kupní smlouvu ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 35/100                 
k jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, a to podíl k jednotce č. 419/1, byt, v domě č. p. 419, Topolová 1, na pozemku parc. 
č. 812/20 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se spoluvlastnickým 
podílem na společných částech domu o velikosti id. 580/22821, a to podíl o velikosti id. 1/2 
ze spoluvlastnického podílu o velikosti id. 35/100 k jednotce paní XXXXX, Olomouc a podíl o 
velikosti id. 1/2 ze spoluvlastnického podílu o velikosti id. 35/100 k jednotce panu XXXXX, 
Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 580/22821 k pozemku parc. č. 812/20 
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, a to podíl o velikosti id. 1/2 ze 
spoluvlastnického podílu o velikosti id. 580/22821 k pozemku paní XXXXX, Olomouc a podíl 
o velikosti id. 1/2 ze spoluvlastnického podílu o velikosti id. 580/22821 k pozemku panu 
XXXXX, Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 194.418,- Kč, přičemž část kupní 
ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 54.000,- Kč, a částka ve výši 140.418,- Kč 
bude doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše dle důvodové zprávy. 

 

4. schvaluje 
- záměr prodat spoluvlastnický podíl o velikosti id. 65/100 k jednotce vymezené podle zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k jednotce č. 
419/2, byt, v domě č. p. 419, Topolová 1, na pozemku parc. č. 812/20 zastavěná plocha a 
nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných částech 
domu o velikosti id. 663/22821, panu XXXXX, Olomouc za kupní cenu ve výši 128.000,- Kč, 
přičemž tato kupní cena již byla uhrazena, a současně 

- záměr uzavřít budoucí kupní smlouvu ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 35/100                  
k jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, a to podíl k jednotce č. 419/2, byt, v domě č. p. 419, Topolová 1, na pozemku parc. 
č. 812/20 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se spoluvlastnickým 
podílem na společných částech domu o velikosti id. 663/22821, panu XXXXX, Olomouc, a ke 
spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 663/22821 k pozemku parc. č. 812/20 zastavěná 
plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, panu XXXXX, to vše za kupní cenu celkem 
ve výši 232.512,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 
72.000,- Kč a částka ve výši 160.512,- Kč bude doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví 
Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše dle důvodové zprávy. 

 

5. schvaluje 
- záměr prodat spoluvlastnický podíl o velikosti ideálních 65/100 k jednotce vymezené podle 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl                         
k jednotce č. 419/3, byt, v domě č. p. 419, Topolová 1, na pozemku parc. č. 812/20 
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se spoluvlastnickým podílem na 
společných částech domu o velikosti id. 756/22821, a to podíl o velikosti id. 1/2 ze 
spoluvlastnického podílu o velikosti id. 65/100 k jednotce paní XXXXX, Olomouc za kupní 
cenu ve výši 98.176,- Kč a podíl o velikosti id. 1/2 ze spoluvlastnického podílu o velikosti id. 
65/100 k jednotce panu XXXXX, Olomouc za kupní cenu ve výši 98.176,- Kč, přičemž tato 
kupní cena již byla uhrazena, a současně 
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- záměr uzavřít budoucí kupní smlouvu ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 35/100                    
k jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, a to podíl k jednotce č. 419/3, byt, v domě č. p. 419, Topolová 1, na pozemku parc. 
č. 812/20 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se spoluvlastnickým 
podílem na společných částech domu o velikosti id. 756/22821, a to podíl o velikosti id. 1/2 
ze spoluvlastnického podílu o velikosti id. 35/100 k jednotce paní XXXXX, Olomouc a podíl o 
velikosti id. 1/2 ze spoluvlastnického podílu o velikosti id. 35/100 k jednotce panu XXXXX, 
Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 756/22821 k pozemku parc. č. 812/20 
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, a to podíl o velikosti id. 1/2 ze 
spoluvlastnického podílu o velikosti id. 756/22821 k pozemku paní XXXXX Olomouc, a podíl 
o velikosti id. 1/2 ze spoluvlastnického podílu o velikosti id. 756/22821 k pozemku panu 
XXXXX, Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 293.476,- Kč, přičemž část kupní 
ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 110.448,-Kč, a částka ve výši 183.028,- Kč 
bude doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše dle důvodové zprávy. 

 

6. schvaluje 
- záměr prodat spoluvlastnický podíl o velikosti ideálních 65/100 k jednotce vymezené podle 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl                          
k jednotce č. 419/4, byt, v domě č. p. 419, Topolová 1, na pozemku parc. č. 812/20 
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se spoluvlastnickým podílem na 
společných částech domu o velikosti id. 460/22821, panu XXXXX, Olomouc za kupní cenu 
ve výši 163.744,- Kč, přičemž tato kupní cena již byla uhrazena, a současně 

- záměr uzavřít budoucí kupní smlouvu ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 35/100                
k jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, a to podíl k jednotce č. 419/4, byt, v domě č. p. 419, Topolová 1, na pozemku parc. 
č. 812/20 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se spoluvlastnickým 
podílem na společných částech domu o velikosti id. 460/22821, panu XXXXX, Olomouc, a ke 
spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 460/22821 k pozemku parc. č. 812/20 zastavěná 
plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, panu XXXXX, Olomouc, to vše za kupní 
cenu celkem ve výši 203.472,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou 
akontace ve výši 92.106,- Kč a částka ve výši 111.366,- Kč bude doplatek kupní ceny, dosud 
ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše dle důvodové zprávy. 

 

7. schvaluje 
- záměr prodat spoluvlastnický podíl o velikosti ideálních 65/100 k jednotce vymezené podle 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k 
jednotce č. 419/5, byt, v domě č. p. 419, Topolová 1, na pozemku parc. č. 812/20 zastavěná 
plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných 
částech domu o velikosti id. 333/22821, paní XXXXX, Olomouc za kupní cenu ve výši 
228.736,- Kč, přičemž tato kupní cena již byla uhrazena, a současně 

- záměr uzavřít budoucí kupní smlouvu ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 35/100 k 
jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, a to podíl k jednotce č. 419/5, byt, v domě č. p. 419, Topolová 1, na pozemku parc. 
č. 812/20 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se spoluvlastnickým 
podílem na společných částech domu o velikosti id. 333/22821, paní XXXXX, Olomouc, a ke 
spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 333/22821 k pozemku parc. č. 812/20 zastavěná 
plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, paní XXXXX, Olomouc, to vše za kupní 
cenu celkem ve výši 209.283,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou 
akontace ve výši 128.664,- Kč a částka ve výši 80.619,- Kč bude doplatek kupní ceny, dosud 
ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 
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a to vše dle důvodové zprávy. 

 

8. schvaluje 
- záměr prodat spoluvlastnický podíl o velikosti ideálních 65/100 k jednotce vymezené podle 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k 
jednotce č. 419/6, byt, v domě č. p. 419, Topolová 1, na pozemku parc. č. 812/20 zastavěná 
plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných 
částech domu o velikosti id. 300/22821, panu XXXXX, Olomouc za kupní cenu ve výši 
55.552,- Kč, přičemž tato kupní cena již byla uhrazena, a současně 

- záměr uzavřít budoucí kupní smlouvu ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 35/100 k 
jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, a to podíl k jednotce č. 419/6, byt, v domě č. p. 419, Topolová 1, na pozemku parc. 
č. 812/20 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se spoluvlastnickým 
podílem na společných částech domu o velikosti id. 300/22821, panu XXXXX, Olomouc, a ke 
spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 300/22821 k pozemku parc. č. 812/20 zastavěná 
plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, panu XXXXX, Olomouc, to vše za kupní 
cenu celkem ve výši 103.878,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou 
akontace ve výši 31.248,- Kč a částka ve výši 72.630,- Kč bude doplatek kupní ceny, dosud 
ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše dle důvodové zprávy. 

 

9. schvaluje 
- záměr prodat spoluvlastnický podíl o velikosti ideálních 65/100 k jednotce vymezené podle 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl                          
k jednotce č. 419/7, byt, v domě č. p. 419, Topolová 1, na pozemku parc. č. 812/20 
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se spoluvlastnickým podílem na 
společných částech domu o velikosti id. 506/22821, paní XXXXX, Olomouc za kupní cenu ve 
výši 76.800,- Kč, přičemž tato kupní cena již byla uhrazena, a současně 

- záměr uzavřít budoucí kupní smlouvu ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 35/100                     
k jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, a to podíl k jednotce č. 419/7, byt, v domě č. p. 419, Topolová 1, na pozemku parc. 
č. 812/20 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se spoluvlastnickým 
podílem na společných částech domu o velikosti id. 506/22821, paní XXXXX, Olomouc, a ke 
spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 506/22821 k pozemku parc. č. 812/20 zastavěná 
plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, paní XXXXX, Olomouc, to vše za kupní 
cenu celkem ve výši 165.703,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou 
akontace ve výši 43.200,- Kč a částka ve výši 122.503,- Kč bude doplatek kupní ceny, dosud 
ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše dle důvodové zprávy. 

 

10. schvaluje 
- záměr prodat spoluvlastnický podíl o velikosti ideálních 65/100 k jednotce vymezené podle 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl                          
k jednotce č. 419/8, byt, v domě č. p. 419, Topolová 1, na pozemku parc. č. 812/20 
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se spoluvlastnickým podílem na 
společných částech domu o velikosti id. 597/22821, manželům XXXXX, Olomouc za kupní 
cenu ve výši 134.016,- Kč, přičemž tato kupní cena již byla uhrazena, a současně 

- záměr uzavřít budoucí kupní smlouvu ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 35/100                  
k jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, a to podíl k jednotce č. 419/8, byt, v domě č. p. 419, Topolová 1, na pozemku parc. 
č. 812/20 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se spoluvlastnickým 
podílem na společných částech domu o velikosti id. 597/22821, manželům XXXXX, 
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Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 597/22821 k pozemku parc. č. 812/20 
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, manželům paní XXXXX, 
Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 219.918,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 
uhrazena formou akontace ve výši 75.384,- Kč a částka ve výši 144.534,- Kč bude doplatek 
kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše dle důvodové zprávy. 

 

11. schvaluje 
- záměr prodat spoluvlastnický podíl o velikosti ideálních 65/100 k jednotce vymezené podle 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k 
jednotce č. 419/9, byt, v domě č. p. 419, Topolová 1, na pozemku parc. č. 812/20 zastavěná 
plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných 
částech domu o velikosti id. 576/22821, manželůmXXXXX, Olomouc za kupní cenu ve výši 
132.352,- Kč, přičemž tato kupní cena již byla uhrazena, a současně 

- záměr uzavřít budoucí kupní smlouvu ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 35/100 k 
jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, a to podíl k jednotce č. 419/9, byt, v domě č. p. 419, Topolová 1, na pozemku parc. 
č. 812/20 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se spoluvlastnickým 
podílem na společných částech domu o velikosti id. 576/22821, manželům XXXXX, 
Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 576/22821 k pozemku parc. č. 812/20 
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, manželům XXXXX, Olomouc, to 
vše za kupní cenu celkem ve výši 213.898,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena 
formou akontace ve výši 74.448,- Kč a částka ve výši 139.450,- Kč bude doplatek kupní 
ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše dle důvodové zprávy. 

 

12. schvaluje 
- záměr prodat spoluvlastnický podíl o velikosti ideálních 65/100 k jednotce vymezené podle 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k 
jednotce č. 419/11, byt, v domě č. p. 419, Topolová 1, na pozemku parc. č. 812/20 
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se spoluvlastnickým podílem na 
společných částech domu o velikosti id. 313/22821, panu XXXXX, Olomouc za kupní cenu 
ve výši 55.552,- Kč, přičemž tato kupní cena již byla uhrazena, a současně 

- záměr uzavřít budoucí kupní smlouvu ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 35/100 k 
jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, a to podíl k jednotce č. 419/11, byt, v domě č. p. 419, Topolová 1, na pozemku 
parc. č. 812/20 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se 
spoluvlastnickým podílem na společných částech domu o velikosti id. 313/22821, panu 
XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 313/22821 k pozemku parc. 
č. 812/20 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, panu XXXXX, 
Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 107.025,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 
uhrazena formou akontace ve výši 31.248,-.Kč a částka ve výši 75.777,- Kč bude doplatek 
kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše dle důvodové zprávy. 

 

13. schvaluje 
- záměr prodat spoluvlastnický podíl o velikosti ideálních 65/100 k jednotce vymezené podle 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k 
jednotce č. 419/12, byt, v domě č. p. 419, Topolová 1, na pozemku parc. č. 812/20 
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se spoluvlastnickým podílem na 
společných částech domu o velikosti id. 350/22821, paní XXXXX, Olomouc za kupní cenu ve 
výši 51.200,- Kč, přičemž tato kupní cena již byla uhrazena, a současně 
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- záměr uzavřít budoucí kupní smlouvu ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 35/100 k 
jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, a to podíl k jednotce č. 419/12, byt, v domě č. p. 419, Topolová 1, na pozemku 
parc. č. 812/20 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se 
spoluvlastnickým podílem na společných částech domu o velikosti id. 350/22821, paní 
XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 350/22821 k pozemku parc. 
č. 812/20 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, paní XXXXX, 
Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 113.535,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 
uhrazena formou akontace ve výši 28.800,- Kč a částka ve výši 84.735,- Kč bude doplatek 
kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše dle důvodové zprávy. 

 

14. schvaluje 
- záměr prodat spoluvlastnický podíl o velikosti ideálních 65/100 k jednotce vymezené podle 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k 
jednotce č. 419/13, byt, v domě č. p. 419, Topolová 1, na pozemku parc. č. 812/20 
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se spoluvlastnickým podílem na 
společných částech domu o velikosti id. 565/22821, paní XXXXX, Olomouc za kupní cenu ve 
výši 96.000,- Kč, přičemž tato kupní cena již byla uhrazena, a současně 

- záměr uzavřít budoucí kupní smlouvu ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 35/100 k 
jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, a to podíl k jednotce č. 419/13, byt, v domě č. p. 419, Topolová 1, na pozemku 
parc. č. 812/20 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se 
spoluvlastnickým podílem na společných částech domu o velikosti id. 565/22821, paní 
XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 565/22821 k pozemku parc. 
č. 812/20 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, paní XXXXX, 
Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 190.787,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 
uhrazena formou akontace ve výši 54.000,- Kč a částka ve výši 136.787,- Kč bude doplatek 
kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše dle důvodové zprávy. 

 

15. schvaluje 
- záměr prodat spoluvlastnický podíl o velikosti ideálních 65/100 k jednotce vymezené podle 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k 
jednotce č. 419/14, byt, v domě č. p. 419, Topolová 1, na pozemku parc. č. 812/20 
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se spoluvlastnickým podílem na 
společných částech domu o velikosti id. 635/22821, a to podíl o velikosti id. 1/2 ze 
spoluvlastnického podílu o velikosti id. 65/100 k jednotce paní XXXXX, Olomouc za kupní 
cenu ve výši 81.527,- Kč a podíl o velikosti id. 1/2 ze spoluvlastnického podílu o velikosti id. 
65/100 k jednotce panu XXXXX, Olomouc za kupní cenu ve výši 81.527,- Kč, přičemž tato 
kupní cena již byla uhrazena, a současně 

- záměr uzavřít budoucí kupní smlouvu ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 35/100 k 
jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, a to podíl k jednotce č. 419/14, byt, v domě č. p. 419, Topolová 1, na pozemku 
parc. č. 812/20 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se 
spoluvlastnickým podílem na společných částech domu o velikosti id. 635/22821, a to podíl o 
velikosti id. 1/2 ze spoluvlastnického podílu o velikosti id. 35/100 k jednotce paní XXXXX, 
Olomouc a podíl o velikosti id. 1/2 ze spoluvlastnického podílu o velikosti id. 35/100 k 
jednotce panu XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 635/22821 k 
pozemku parc. č. 812/20 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, a to 
podíl o velikosti id. 1/2 ze spoluvlastnického podílu o velikosti id. 635/22821 k pozemku paní 
XXXXX, Olomouc, a podíl o velikosti id. 1/2 ze spoluvlastnického podílu o velikosti id. 
635/22821 k pozemku panu XXXXX, Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 
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245.452,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 91.718,- 
Kč, a částka ve výši 153.734,- Kč bude doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva 
Olomouc, Jižní, 

a to vše dle důvodové zprávy. 

 

16. schvaluje 
- záměr prodat spoluvlastnický podíl o velikosti ideálních 65/100 k jednotce vymezené podle 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k 
jednotce č. 419/15, byt, v domě č. p. 419, Topolová 1, na pozemku parc. č. 812/20 
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se spoluvlastnickým podílem na 
společných částech domu o velikosti id. 815/22821, paní XXXXX, Olomouc za kupní cenu ve 
výši 185.318,- Kč, přičemž tato kupní cena již byla uhrazena, a současně 

- záměr uzavřít budoucí kupní smlouvu ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 35/100 k 
jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, a to podíl k jednotce č. 419/15, byt, v domě č. p. 419, Topolová 1, na pozemku 
parc. č. 812/20 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se 
spoluvlastnickým podílem na společných částech domu o velikosti id. 815/22821, paní 
XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 815/22821 k pozemku parc. 
č. 812/20 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, paní XXXXX, 
Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 301.554,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 
uhrazena formou akontace ve výši 104.242,- Kč a částka ve výši 197.312,- Kč bude doplatek 
kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše dle důvodové zprávy. 

 

17. schvaluje 
- záměr prodat spoluvlastnický podíl o velikosti ideálních 65/100 k jednotce vymezené podle 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k 
jednotce č. 419/16, byt, v domě č. p. 419, Topolová 1, na pozemku parc. č. 812/20 
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se spoluvlastnickým podílem na 
společných částech domu o velikosti id. 459/22821, manželům XXXXX za kupní cenu ve výši 
76.800,- Kč, přičemž tato kupní cena již byla uhrazena, a současně 

- záměr uzavřít budoucí kupní smlouvu ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 35/100 k 
jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, a to podíl k jednotce č. 419/16, byt, v domě č. p. 419, Topolová 1, na pozemku 
parc. č. 812/20 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se 
spoluvlastnickým podílem na společných částech domu o velikosti id. 459/22821, manželům 
XXXXX, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 459/22821 k pozemku parc. č. 812/20 
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, manželům XXXXX, to vše za 
kupní cenu celkem ve výši 154.324.- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou 
akontace ve výši 43.200,- Kč a částka ve výši 111.124,- Kč bude doplatek kupní ceny, dosud 
ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše dle důvodové zprávy. 

 

18. schvaluje 
- záměr prodat spoluvlastnický podíl o velikosti ideálních 65/100 k jednotce vymezené podle 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k 
jednotce č. 419/17, byt, v domě č. p. 419, Topolová 1, na pozemku parc. č. 812/20 
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se spoluvlastnickým podílem na 
společných částech domu o velikosti id. 300/22821, paní XXXXX, Olomouc za kupní cenu ve 
výši 51.200,- Kč, přičemž tato kupní cena již byla uhrazena, a současně 

- záměr uzavřít budoucí kupní smlouvu ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 35/100 k 
jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
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předpisů, a to podíl k jednotce č. 419/17, byt, v domě č. p. 419, Topolová 1, na pozemku 
parc. č. 812/20 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se 
spoluvlastnickým podílem na společných částech domu o velikosti id. 300/22821, paní 
XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 300/22821 k pozemku parc. 
č. 812/20 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, paní XXXXX, 
Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 101.430,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 
uhrazena formou akontace ve výši 28.800,- Kč a částka ve výši 72.630,- Kč bude doplatek 
kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše dle důvodové zprávy. 

 

19. schvaluje 
- záměr prodat spoluvlastnický podíl o velikosti ideálních 65/100 k jednotce vymezené podle 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k 
jednotce č. 419/18, byt, v domě č. p. 419, Topolová 1, na pozemku parc. č. 812/20 
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se spoluvlastnickým podílem na 
společných částech domu o velikosti id. 352/22821, paní XXXXX, Olomouc za kupní cenu ve 
výši 55.552,- Kč, přičemž tato kupní cena již byla uhrazena, a současně 

- záměr uzavřít budoucí kupní smlouvu ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 35/100 k 
jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, a to podíl k jednotce č. 419/18, byt, v domě č. p. 419, Topolová 1, na pozemku 
parc. č. 812/20 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se 
spoluvlastnickým podílem na společných částech domu o velikosti id. 352/22821, paní 
XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 352/22821 k pozemku parc. 
č. 812/20 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, paní XXXXX, 
Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 116.467,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 
uhrazena formou akontace ve výši 31.248,- Kč a částka ve výši 85.219,- Kč bude doplatek 
kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše dle důvodové zprávy. 

 

20. schvaluje 
- záměr prodat spoluvlastnický podíl o velikosti ideálních 65/100 k jednotce vymezené podle 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k 
jednotce č. 419/19, byt, v domě č. p. 419, Topolová 1, na pozemku parc. č. 812/20 
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se spoluvlastnickým podílem na 
společných částech domu o velikosti id. 453/22821, paní XXXXX, Olomouc za kupní cenu ve 
výši 81.152,- Kč, přičemž tato kupní cena již byla uhrazena, a současně 

- záměr uzavřít budoucí kupní smlouvu ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 35/100 k 
jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, a to podíl k jednotce č. 419/19, byt, v domě č. p. 419, Topolová 1, na pozemku 
parc. č. 812/20 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se 
spoluvlastnickým podílem na společných částech domu o velikosti id. 453/22821, paní 
XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 453/22821 k pozemku parc. 
č. 812/20 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, paní XXXXX, 
Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 155.319,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 
uhrazena formou akontace ve výši 45.648,- Kč a částka ve výši 109.671,- Kč bude doplatek 
kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše dle důvodové zprávy. 

 

21. schvaluje 
- záměr prodat spoluvlastnický podíl o velikosti ideálních 65/100 k jednotce vymezené podle 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k 
jednotce č. 419/20, byt, v domě č. p. 419, Topolová 1, na pozemku parc. č. 812/20 
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zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se spoluvlastnickým podílem na 
společných částech domu o velikosti id. 572/22821, manželům XXXXX, Olomouc za kupní 
cenu ve výši 132.096,- Kč, přičemž tato kupní cena již byla uhrazena, a současně 

- záměr uzavřít budoucí kupní smlouvu ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 35/100 k 
jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, a to podíl k jednotce č. 419/20, byt, v domě č. p. 419, Topolová 1, na pozemku 
parc. č. 812/20 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se 
spoluvlastnickým podílem na společných částech domu o velikosti id. 572/22821, manželům 
XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 572/22821 k pozemku parc. 
č. 812/20 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, manželům XXXXX, 
Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 212.785,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 
uhrazena formou akontace ve výši 74.304,- Kč a částka ve výši 138.481,- Kč bude doplatek 
kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše dle důvodové zprávy. 

 

22. schvaluje 
- záměr prodat spoluvlastnický podíl o velikosti ideálních 65/100 k jednotce vymezené podle 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k 
jednotce č. 419/21, byt, v domě č. p. 419, Topolová 1, na pozemku parc. č. 812/20 
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se spoluvlastnickým podílem na 
společných částech domu o velikosti id. 549/22821, paní XXXXX, Olomouc za kupní cenu ve 
výši 132.352,- Kč, přičemž tato kupní cena již byla uhrazena, a současně 

- záměr uzavřít budoucí kupní smlouvu ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 35/100 k 
jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, a to podíl k jednotce č. 419/21, byt, v domě č. p. 419, Topolová 1, na pozemku 
parc. č. 812/20 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se 
spoluvlastnickým podílem na společných částech domu o velikosti id. 549/22821, paní 
XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 549/22821 k pozemku parc. 
č. 812/20 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, paní XXXXX, 
Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 207.361,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 
uhrazena formou akontace ve výši 74.448,- Kč a částka ve výši 132.913,- Kč bude doplatek 
kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše dle důvodové zprávy. 

 

23. schvaluje 
- záměr prodat spoluvlastnický podíl o velikosti ideálních 65/100 k jednotce vymezené podle 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k 
jednotce č. 419/22, byt, v domě č. p. 419, Topolová 1, na pozemku parc. č. 812/20 
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se spoluvlastnickým podílem na 
společných částech domu o velikosti id. 440/22821, panu XXXXX, Olomouc za kupní cenu 
ve výši 76.800,- Kč, přičemž tato kupní cena již byla uhrazena, a současně 

- záměr uzavřít budoucí kupní smlouvu ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 35/100 k 
jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, a to podíl k jednotce č. 419/22, byt, v domě č. p. 419, Topolová 1, na pozemku 
parc. č. 812/20 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se 
spoluvlastnickým podílem na společných částech domu o velikosti id. 440/22821, panu 
XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 440/22821 k pozemku parc. 
č. 812/20 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, panu XXXXX, 
Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 149.724,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 
uhrazena formou akontace ve výši 43.200,- Kč a částka ve výši 106.524,- Kč bude doplatek 
kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 
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a to vše dle důvodové zprávy. 

 

24. schvaluje 
- záměr prodat spoluvlastnický podíl o velikosti ideálních 65/100 k jednotce vymezené podle 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k 
jednotce č. 419/23, byt, v domě č. p. 419, Topolová 1, na pozemku parc. č. 812/20 
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se spoluvlastnickým podílem na 
společných částech domu o velikosti id. 346/22821, panu XXXXX, Olomouc za kupní cenu 
ve výši 54.784,- Kč, přičemž tato kupní cena již byla uhrazena, a současně 

- záměr uzavřít budoucí kupní smlouvu ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 35/100 k 
jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, a to podíl k jednotce č. 419/23, byt, v domě č. p. 419, Topolová 1, na pozemku 
parc. č. 812/20 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se 
spoluvlastnickým podílem na společných částech domu o velikosti id. 346/22821, panu 
XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 346/22821 k pozemku parc. 
č. 812/20 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, panu XXXXX, 
Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 114.583,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 
uhrazena formou akontace ve výši 30.816,- Kč a částka ve výši 83.767,- Kč bude doplatek 
kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše dle důvodové zprávy. 

 

25. schvaluje 
- záměr prodat spoluvlastnický podíl o velikosti ideálních 65/100 k jednotce vymezené podle 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k 
jednotce č. 419/24, byt, v domě č. p . 419, Topolová 1, na pozemku parc. č. 812/20 
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se spoluvlastnickým podílem na 
společných částech domu o velikosti id. 527/22821, paní XXXXX, Olomouc za kupní cenu ve 
výši 96.000,- Kč, přičemž tato kupní cena již byla uhrazena, a současně 

- záměr uzavřít budoucí kupní smlouvu ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 35/100 k 
jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, a to podíl k jednotce č. 419/24, byt, v domě č. p. 419, Topolová 1, na pozemku 
parc. č. 812/20 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se 
spoluvlastnickým podílem na společných částech domu o velikosti id. 527/22821, paní 
XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 527/22821 k pozemku parc. 
č. 812/20 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, paní XXXXX, 
Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 181.587,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 
uhrazena formou akontace ve výši 54.000,- Kč a částka ve výši 127.587,- Kč bude doplatek 
kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše dle důvodové zprávy. 

 

26. schvaluje 
- záměr prodat spoluvlastnický podíl o velikosti ideálních 65/100 k jednotce vymezené podle 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k 
jednotce č. 419/25, byt, v domě č. p. 419, Topolová 1, na pozemku parc. č. 812/20 
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se spoluvlastnickým podílem na 
společných částech domu o velikosti id. 578/22821, paní XXXXX, Olomouc za kupní cenu ve 
výši 99.968,- Kč, přičemž tato kupní cena již byla uhrazena, a současně 

- záměr uzavřít budoucí kupní smlouvu ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 35/100 k 
jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, a to podíl k jednotce č. 419/25, byt, v domě č. p. 419, Topolová 1, na pozemku 
parc. č. 812/20 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se 
spoluvlastnickým podílem na společných částech domu o velikosti id. 578/22821, paní 
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XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 578/22821 k pozemku parc. 
č. 812/20 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, paní XXXXX, 
Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 196.166,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 
uhrazena formou akontace ve výši 56.232,- Kč a částka ve výši 139.934,- Kč bude doplatek 
kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše dle důvodové zprávy. 

 

27. schvaluje 
- záměr prodat spoluvlastnický podíl o velikosti ideálních 65/100 k jednotce vymezené podle 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k 
jednotce č. 419/26, byt, v domě č. p. 419, Topolová 1, na pozemku parc. č. 812/20 
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se spoluvlastnickým podílem na 
společných částech domu o velikosti id. 609/22821, manželům XXXXX, Olomouc za kupní 
cenu ve výši 132.352,- Kč, přičemž tato kupní cena již byla uhrazena, a současně 

- záměr uzavřít budoucí kupní smlouvu ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 35/100 k 
jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, a to podíl k jednotce č. 419/26, byt, v domě č. p. 419, Topolová 1, na pozemku 
parc. č. 812/20 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se 
spoluvlastnickým podílem na společných částech domu o velikosti id. 609/22821, manželům 
XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 609/22821 k pozemku parc. 
č. 812/20 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, manželům XXXXX, 
Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 221.887,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 
uhrazena formou akontace ve výši 74.448,- Kč a částka ve výši 147.439,- Kč bude doplatek 
kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše dle důvodové zprávy. 

 

28. schvaluje 
- záměr prodat spoluvlastnický podíl o velikosti ideálních 65/100 k jednotce vymezené podle 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k 
jednotce č. 419/27, byt, v domě č. p. 419, Topolová 1, na pozemku parc. č. 812/20 
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se spoluvlastnickým podílem na 
společných částech domu o velikosti id. 780/22821, manželům XXXXX, Olomouc za kupní 
cenu ve výši 192.000,- Kč, přičemž tato kupní cena již byla uhrazena, a současně 

- záměr uzavřít budoucí kupní smlouvu ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 35/100 k 
jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, a to podíl k jednotce č. 419/27, byt, v domě č. p. 419, Topolová 1, na pozemku 
parc. č. 812/20 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se 
spoluvlastnickým podílem na společných částech domu o velikosti id. 780/22821, manželům 
XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 780/22821 k pozemku parc. 
č. 812/20 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, manželům XXXXX, 
Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 296.838,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 
uhrazena formou akontace ve výši 108.000,- Kč a částka ve výši 188.838,- Kč bude doplatek 
kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše dle důvodové zprávy. 

 

29. schvaluje 
- záměr prodat spoluvlastnický podíl o velikosti ideálních 65/100 k jednotce vymezené podle 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k 
jednotce č. 419/28, byt, v domě č. p. 419, Topolová 1, na pozemku parc. č. 812/20 
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se spoluvlastnickým podílem na 
společných částech domu o velikosti id. 430/22821, paní XXXXX, Olomouc za kupní cenu ve 
výši 76.800,- Kč, přičemž tato kupní cena již byla uhrazena, a současně 
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- záměr uzavřít budoucí kupní smlouvu ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 35/100 k 
jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, a to podíl k jednotce č. 419/28, byt, v domě č. p. 419, Topolová 1, na pozemku 
parc. č. 812/20 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se 
spoluvlastnickým podílem na společných částech domu o velikosti id. 430/22821, paní 
XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 430/22821 k pozemku parc. 
č. 812/20 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, paní XXXXX, 
Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 147.303,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 
uhrazena formou akontace ve výši 43.200,- Kč a částka ve výši 104.103,- Kč bude doplatek 
kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše dle důvodové zprávy. 

 

30. schvaluje 
- záměr prodat spoluvlastnický podíl o velikosti ideálních 65/100 k jednotce vymezené podle 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k 
jednotce č. 419/30, byt, v domě č. p. 419, Topolová 1, na pozemku parc. č. 812/20 
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se spoluvlastnickým podílem na 
společných částech domu o velikosti id. 327/22821, manželům paní XXXXX a panu XXXXX, 
Olomouc za kupní cenu ve výši 55.296,- Kč, přičemž tato kupní cena již byla uhrazena, a 
současně 

- záměr uzavřít budoucí kupní smlouvu ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 35/100 k 
jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, a to podíl k jednotce č. 419/30, byt, v domě č. p. 419, Topolová 1, na pozemku 
parc. č. 812/20 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se 
spoluvlastnickým podílem na společných částech domu o velikosti id. 327/22821, manželům 
paní XXXXX a panu XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 
327/22821 k pozemku parc. č. 812/20 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec 
Olomouc, manželům paní XXXXX a panu XXXXX, Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve 
výši 110.271,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 
31.104,- Kč a částka ve výši 79.167,- Kč bude doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví 
Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše dle důvodové zprávy. 

 

31. schvaluje 
- záměr prodat spoluvlastnický podíl o velikosti ideálních 65/100 k jednotce vymezené podle 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k 
jednotce č. 419/31, byt, v domě č. p. 419, Topolová 1, na pozemku parc. č. 812/20 
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se spoluvlastnickým podílem na 
společných částech domu o velikosti id. 447/22821, paní XXXXX, Olomouc za kupní cenu ve 
výši 76.800,- Kč, přičemž tato kupní cena již byla uhrazena, a současně 

- záměr uzavřít budoucí kupní smlouvu ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 35/100 k 
jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, a to podíl k jednotce č. 419/31, byt, v domě č. p. 419, Topolová 1, na pozemku 
parc. č. 812/20 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se 
spoluvlastnickým podílem na společných částech domu o velikosti id. 447/22821, paní 
XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 447/22821 k pozemku parc. 
č. 812/20 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, paní XXXXX, 
Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 151.419,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 
uhrazena formou akontace ve výši 43.200,- Kč a částka ve výši 108.219,- Kč bude doplatek 
kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše dle důvodové zprávy. 
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32. schvaluje 
- záměr prodat spoluvlastnický podíl o velikosti ideálních 65/100 k jednotce vymezené podle 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k 
jednotce č. 419/32, byt, v domě č. p. 419, Topolová 1, na pozemku parc. č. 812/20 
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se spoluvlastnickým podílem na 
společných částech domu o velikosti id. 558/22821, paní XXXXX, Olomouc za kupní cenu ve 
výši 96.000,- Kč, přičemž tato kupní cena již byla uhrazena, a současně 

- záměr uzavřít budoucí kupní smlouvu ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 35/100 k 
jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, a to podíl k jednotce č. 419/32, byt, v domě č. p. 419, Topolová 1, na pozemku 
parc. č. 812/20 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se 
spoluvlastnickým podílem na společných částech domu o velikosti id. 558/22821, paní 
XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 558/22821 k pozemku parc. 
č. 812/20 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, paní XXXXX, 
Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 189.092,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 
uhrazena formou akontace ve výši 54.000,- Kč a částka ve výši 135.092,- Kč bude doplatek 
kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše dle důvodové zprávy. 

 

33. schvaluje 
- záměr prodat spoluvlastnický podíl o velikosti ideálních 65/100 k jednotce vymezené podle 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k 
jednotce č. 419/33, byt, v domě č. p. 419, Topolová 1, na pozemku parc. č. 812/20 
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se spoluvlastnickým podílem na 
společných částech domu o velikosti id. 569/22821, paní XXXXX, Olomouc za kupní cenu ve 
výši 195.584,- Kč, přičemž tato kupní cena již byla uhrazena, a současně 

- záměr uzavřít budoucí kupní smlouvu ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 35/100 k 
jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, a to podíl k jednotce č. 419/33, byt, v domě č. p. 419, Topolová 1, na pozemku 
parc. č. 812/20 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se 
spoluvlastnickým podílem na společných částech domu o velikosti id. 569/22821, paní 
XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 569/22821 k pozemku parc. 
č. 812/20 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, paní XXXXX, 
Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 247.771,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 
uhrazena formou akontace ve výši 110.016,- Kč a částka ve výši 137.755,-. Kč bude 
doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše dle důvodové zprávy. 

 

34. schvaluje 
- záměr prodat spoluvlastnický podíl o velikosti ideálních 65/100 k jednotce vymezené podle 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k 
jednotce č. 419/34, byt, v domě č. p. 419, Topolová 1, na pozemku parc. č. 812/20 
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se spoluvlastnickým podílem na 
společných částech domu o velikosti id. 451/22821, paní XXXXX, Olomouc za kupní cenu ve 
výši 76.800,- Kč, přičemž tato kupní cena již byla uhrazena, a současně 

- záměr uzavřít budoucí kupní smlouvu ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 35/100 k 
jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, a to podíl k jednotce č. 419/34, byt, v domě č. p. 419, Topolová 1, na pozemku 
parc. č. 812/20 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se 
spoluvlastnickým podílem na společných částech domu o velikosti id. 451/22821, paní 
XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 451/22821 k pozemku parc. 
č. 812/20 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, paní XXXXX, 
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Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 152.387,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 
uhrazena formou akontace ve výši 43.200,- Kč a částka ve výši 109.187,- Kč bude doplatek 
kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše dle důvodové zprávy. 

 

35. schvaluje 
- záměr prodat spoluvlastnický podíl o velikosti ideálních 65/100 k jednotce vymezené podle 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k 
jednotce č. 419/35, byt, v domě č. p. 419, Topolová 1, na pozemku parc. č. 812/20 
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se spoluvlastnickým podílem na 
společných částech domu o velikosti id. 380/22821, paní XXXXX, Olomouc za kupní cenu ve 
výši 55.552,- Kč, přičemž tato kupní cena již byla uhrazena, a současně 

- záměr uzavřít budoucí kupní smlouvu ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 35/100 k 
jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, a to podíl k jednotce č. 419/35, byt, v domě č. p. 419, Topolová 1, na pozemku 
parc. č. 812/20 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se 
spoluvlastnickým podílem na společných částech domu o velikosti id. 380/22821, paní 
XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 380/22821 k pozemku parc. 
č. 812/20 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, paní XXXXX, 
Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 123.246,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 
uhrazena formou akontace ve výši 31.248,- Kč a částka ve výši 91.998,- Kč bude doplatek 
kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše dle důvodové zprávy. 

 

36. schvaluje 
- záměr prodat spoluvlastnický podíl o velikosti ideálních 65/100 k jednotce vymezené podle 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k 
jednotce č. 419/36, byt, v domě č. p. 419, Topolová 1, na pozemku parc. č. 812/20 
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se spoluvlastnickým podílem na 
společných částech domu o velikosti id. 573/22821, panu XXXXX, Olomouc za kupní cenu 
ve výši 96.000,- Kč, přičemž tato kupní cena již byla uhrazena, a současně 

- záměr uzavřít budoucí kupní smlouvu ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 35/100 k 
jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, a to podíl k jednotce č. 419/36, byt, v domě č. p. 419, Topolová 1, na pozemku 
parc. č. 812/20 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se 
spoluvlastnickým podílem na společných částech domu o velikosti id. 573/22821, panu 
XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 573/22821 k pozemku parc. 
č. 812/20 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, panu XXXXX, 
Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 192.723,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 
uhrazena formou akontace ve výši 54.000,- Kč a částka ve výši 138.723,- Kč bude doplatek 
kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše dle důvodové zprávy. 

 

37. schvaluje 
- záměr prodat spoluvlastnický podíl o velikosti id. 65/100 k jednotce vymezené podle zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k jednotce č. 
422/1, byt, v domě č. p. 422, Topolová 2, na pozemku parc. č. 812/21 zastavěná plocha a 
nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných částech 
domu o velikosti id. 539/20447, paní XXXXX, Olomouc za kupní cenu ve výši 160.000,- Kč, 
přičemž tato kupní cena již byla uhrazena, a současně 

- záměr uzavřít budoucí kupní smlouvu ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 35/100 k 
jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
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předpisů, a to podíl k jednotce č. 422/1, byt, v domě č. p. 422, Topolová 2, na pozemku parc. 
č. 812/21 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se spoluvlastnickým 
podílem na společných částech domu o velikosti id. 539/20447, paní XXXXX, Olomouc, a ke 
spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 539/20447 k pozemku parc. č. 812/21 zastavěná 
plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, paní XXXXX, Olomouc, to vše za kupní 
cenu celkem ve výši 220.492,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou 
akontace ve výši 90.000,- Kč a částka ve výši 130.492,- Kč bude doplatek kupní ceny, dosud 
ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše dle důvodové zprávy. 

 

38. schvaluje 
- záměr prodat spoluvlastnický podíl o velikosti ideálních 65/100 k jednotce vymezené podle 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k 
jednotce č. 422/2, byt, v domě č. p. 422, Topolová 2, na pozemku parc. č. 812/21 zastavěná 
plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných 
částech domu o velikosti id. 662/20447, panu XXXXX, Olomouc za kupní cenu ve výši 
160.000,- Kč, přičemž tato kupní cena již byla uhrazena, a současně 

- záměr uzavřít budoucí kupní smlouvu ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 35/100 k 
jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, a to podíl k jednotce č. 422/2, byt, v domě č. p. 422, Topolová 2, na pozemku parc. 
č. 812/21 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se spoluvlastnickým 
podílem na společných částech domu o velikosti id. 662/20447, panu XXXXX, Olomouc, a ke 
spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 662/20447 k pozemku parc. č. 812/21 zastavěná 
plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, panu XXXXX, Olomouc, to vše za kupní 
cenu celkem ve výši 250.270,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou 
akontace ve výši 90.000,- Kč a částka ve výši 160.270,- Kč bude doplatek kupní ceny, dosud 
ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše dle důvodové zprávy. 

 

39. schvaluje 
- záměr prodat spoluvlastnický podíl o velikosti ideálních 65/100 k jednotce vymezené podle 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k 
jednotce č. 422/3, byt, v domě č. p. 422, Topolová 2, na pozemku parc. č. 812/21 zastavěná 
plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných 
částech domu o velikosti id. 551/20447, panu XXXXX, Olomouc za kupní cenu ve výši 
81.664,- Kč, přičemž tato kupní cena již byla uhrazena, a současně 

- záměr uzavřít budoucí kupní smlouvu ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 35/100 k 
jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, a to podíl k jednotce č. 422/3, byt, v domě č. p. 422, Topolová 2, na pozemku parc. 
č. 812/21 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se spoluvlastnickým 
podílem na společných částech domu o velikosti id. 551/20447, panu XXXXX, Olomouc, a ke 
spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 551/20447 k pozemku parc. č. 812/21 zastavěná 
plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, panu XXXXX, Olomouc, to vše za kupní 
cenu celkem ve výši 179.333,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou 
akontace ve výši 45.936,- Kč a částka ve výši 133.397,- Kč bude doplatek kupní ceny, dosud 
ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše dle důvodové zprávy. 

 

40. schvaluje 
- záměr prodat spoluvlastnický podíl o velikosti ideálních 65/100 k jednotce vymezené podle 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k 
jednotce č. 422/4, byt, v domě č. p. 422, Topolová 2, na pozemku parc. č. 812/21 zastavěná 
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plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných 
částech domu o velikosti id. 299/20447, paní XXXXX, za kupní cenu ve výši 56.064,- Kč, 
přičemž tato kupní cena již byla uhrazena, a současně 

- záměr uzavřít budoucí kupní smlouvu ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 35/100 k 
jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, a to podíl k jednotce č. 422/4, byt, v domě č. p. 422, Topolová 2, na pozemku parc. 
č. 812/21 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se spoluvlastnickým 
podílem na společných částech domu o velikosti id. 299/20447, paní XXXXX, a ke 
spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 299/20447 k pozemku parc. č. 812/21 zastavěná 
plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, paní XXXXX, to vše za kupní cenu celkem 
ve výši 103.924,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 
31.536,- Kč a částka ve výši 72.388,- Kč bude doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví 
Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše dle důvodové zprávy. 

 

41. schvaluje 
- záměr prodat spoluvlastnický podíl o velikosti ideálních 65/100 k jednotce vymezené podle 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k 
jednotce č. 422/5, byt, v domě č. p. 422, Topolová 2, na pozemku parc. č. 812/21 zastavěná 
plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných 
částech domu o velikosti id. 555/20447, panu XXXXX, Olomouc za kupní cenu ve výši 
99.328,- Kč, přičemž tato kupní cena již byla uhrazena, a současně 

- záměr uzavřít budoucí kupní smlouvu ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 35/100 k 
jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, a to podíl k jednotce č. 422/5, byt, v domě č. p. 422, Topolová 2, na pozemku parc. 
č. 812/21 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se spoluvlastnickým 
podílem na společných částech domu o velikosti id. 555/20447, panu XXXXX, Olomouc, a ke 
spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 555/20447 k pozemku parc. č. 812/21 zastavěná 
plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, panu XXXXX, Olomouc, to vše za kupní 
cenu celkem ve výši 190.238,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou 
akontace ve výši 55.872,- Kč a částka ve výši 134.366,- Kč bude doplatek kupní ceny, dosud 
ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše dle důvodové zprávy. 

 

42. schvaluje 
- záměr prodat spoluvlastnický podíl o velikosti ideálních 65/100 k jednotce vymezené podle 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k 
jednotce č. 422/6, byt, v domě č. p. 422, Topolová 2, na pozemku parc. č. 812/21 zastavěná 
plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných 
částech domu o velikosti id. 699/20447, manželům XXXXX, Olomouc za kupní cenu ve výši 
160.000,- Kč, přičemž tato kupní cena již byla uhrazena, a současně 

- záměr uzavřít budoucí kupní smlouvu ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 35/100 k 
jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, a to podíl k jednotce č. 422/6, byt, v domě č. p. 422, Topolová 2, na pozemku parc. 
č. 812/21 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se spoluvlastnickým 
podílem na společných částech domu o velikosti id. 699/20447, manželům XXXXX, 
Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 699/20447 k pozemku parc. č. 812/21 
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, manželům XXXXX, Olomouc, to 
vše za kupní cenu celkem ve výši 259.228,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena 
formou akontace ve výši 90.000,- Kč a částka ve výši 169.228,- Kč bude doplatek kupní 
ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 



 23 

a to vše dle důvodové zprávy. 

 

43. schvaluje 
- záměr prodat spoluvlastnický podíl o velikosti ideálních 65/100 k jednotce vymezené podle 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k 
jednotce č. 422/7, byt, v domě č. p. 422, Topolová 2, na pozemku parc. č. 812/21 zastavěná 
plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných 
částech domu o velikosti id. 261/20447, manželům XXXXX, Olomouc za kupní cenu ve výši 
51.200,- Kč, přičemž tato kupní cena již byla uhrazena, a současně 

- záměr uzavřít budoucí kupní smlouvu ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 35/100 k 
jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, a to podíl k jednotce č. 422/7, byt, v domě č. p. 422, Topolová 2, na pozemku parc. 
č. 812/21 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se spoluvlastnickým 
podílem na společných částech domu o velikosti id. 261/20447, manželům XXXXX, 
Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 261/20447 k pozemku parc. č. 812/21 
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, manželům XXXXX, Olomouc, to 
vše za kupní cenu celkem ve výši 91.988,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena 
formou akontace ve výši 28.800,- Kč a částka ve výši 63.188,- Kč bude doplatek kupní ceny, 
dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše dle důvodové zprávy. 

 

44. schvaluje 
- záměr prodat spoluvlastnický podíl o velikosti ideálních 65/100 k jednotce vymezené podle 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k 
jednotce č. 422/8, byt, v domě č. p. 422, Topolová 2, na pozemku parc. č. 812/21 zastavěná 
plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných 
částech domu o velikosti id. 441/20447, paní XXXXX, Olomouc za kupní cenu ve výši 
76.800,- Kč, přičemž tato kupní cena již byla uhrazena, a současně 

- záměr uzavřít budoucí kupní smlouvu ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 35/100 k 
jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, a to podíl k jednotce č. 422/8, byt, v domě č. p. 422, Topolová 2, na pozemku parc. 
č. 812/21 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se spoluvlastnickým 
podílem na společných částech domu o velikosti id. 441/20447, paní XXXXX, Olomouc, a ke 
spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 441/20447 k pozemku parc. č. 812/21 zastavěná 
plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, paní XXXXX, Olomouc, to vše za kupní 
cenu celkem ve výši 149.966,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou 
akontace ve výši 43.200,- Kč a částka ve výši 106.766,- Kč bude doplatek kupní ceny, dosud 
ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše dle důvodové zprávy. 

 

45. schvaluje 
- záměr prodat spoluvlastnický podíl o velikosti ideálních 65/100 k jednotce vymezené podle 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k 
jednotce č. 422/10, byt, v domě č. p. 422, Topolová 2, na pozemku parc. č. 812/21 
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se spoluvlastnickým podílem na 
společných částech domu o velikosti id. 652/20447, paní XXXXX, Olomouc za kupní cenu ve 
výši 160.000,- Kč, přičemž tato kupní cena již byla uhrazena, a současně 

- záměr uzavřít budoucí kupní smlouvu ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 35/100 k 
jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, a to podíl k jednotce č. 422/10, byt, v domě č. p. 422, Topolová 2, na pozemku 
parc. č. 812/21 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se 
spoluvlastnickým podílem na společných částech domu o velikosti id. 652/20447, paní 
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XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 652/20447 k pozemku parc. 
č. 812/21 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, paní XXXXX, 
Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 247.849,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 
uhrazena formou akontace ve výši 90.000,- Kč a částka ve výši 157.849,- Kč bude doplatek 
kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše dle důvodové zprávy. 

 

46. schvaluje 
- záměr prodat spoluvlastnický podíl o velikosti ideálních 65/100 k jednotce vymezené podle 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k 
jednotce č. 422/11, byt, v domě č. p. 422, Topolová 2, na pozemku parc. č. 812/21 
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se spoluvlastnickým podílem na 
společných částech domu o velikosti id. 503/20447, paní XXXXX, Olomouc za kupní cenu ve 
výši 80.128,- Kč, přičemž tato kupní cena již byla uhrazena, a současně 

- záměr uzavřít budoucí kupní smlouvu ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 35/100 k 
jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, a to podíl k jednotce č. 422/11, byt, v domě č. p. 422, Topolová 2, na pozemku 
parc. č. 812/21 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se 
spoluvlastnickým podílem na společných částech domu o velikosti id. 503/20447, paní 
XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 503/20447 k pozemku parc. 
č. 812/21 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, paní XXXXX, 
Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 166.848,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 
uhrazena formou akontace ve výši 45.072,- Kč a částka ve výši 121.776,- Kč bude doplatek 
kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše dle důvodové zprávy. 

 

47. schvaluje 
- záměr prodat spoluvlastnický podíl o velikosti ideálních 65/100 k jednotce vymezené podle 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k 
jednotce č. 422/12, byt, v domě č. p. 422, Topolová 2, na pozemku parc. č. 812/21 
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se spoluvlastnickým podílem na 
společných částech domu o velikosti id. 261/20447, panu XXXXX, Olomouc za kupní cenu 
ve výši 51.200,- Kč, přičemž tato kupní cena již byla uhrazena, a současně 

- záměr uzavřít budoucí kupní smlouvu ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 35/100 k 
jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, a to podíl k jednotce č. 422/12, byt, v domě č. p. 422, Topolová 2, na pozemku 
parc. č. 812/21 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se 
spoluvlastnickým podílem na společných částech domu o velikosti id. 261/20447, panu 
XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 261/20447 k pozemku parc. 
č. 812/21 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, panu XXXXX, 
Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 91.988,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 
uhrazena formou akontace ve 28.800,- Kč a částka ve výši 63.188,- Kč bude doplatek kupní 
ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše dle důvodové zprávy. 

 

48. schvaluje 
- záměr prodat spoluvlastnický podíl o velikosti ideálních 65/100 k jednotce vymezené podle 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k 
jednotce č. 422/13, byt, v domě č. p. 422, Topolová 2, na pozemku parc. č. 812/21 
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se spoluvlastnickým podílem na 
společných částech domu o velikosti id. 605/20447, panu XXXXX, Olomouc za kupní cenu 
ve výši 128.000,- Kč, přičemž tato kupní cena již byla uhrazena, a současně 
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- záměr uzavřít budoucí kupní smlouvu ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 35/100 k 
jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, a to podíl k jednotce č. 422/13, byt, v domě č. p. 422, Topolová 2, na pozemku 
parc. č. 812/21 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se 
spoluvlastnickým podílem na společných částech domu o velikosti id. 605/20447, panu 
XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 605/20447 k pozemku parc. 
č. 812/21 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, panu XXXXX, 
Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 218.471,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 
uhrazena formou akontace ve výši 72.000,- Kč a částka ve výši 146.471,- Kč bude doplatek 
kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše dle důvodové zprávy. 

 

49. schvaluje 
- záměr prodat spoluvlastnický podíl o velikosti ideálních 65/100 k jednotce vymezené podle 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k 
jednotce č. 422/14, byt, v domě č. p. 422, Topolová 2, na pozemku parc. č. 812/21 
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se spoluvlastnickým podílem na 
společných částech domu o velikosti id. 338/20447, a to podíl o velikosti id. 1/2 ze 
spoluvlastnického podílu o velikosti id. 65/100 k jednotce paní XXXXX, Olomouc za kupní 
cenu ve výši 27.712,- Kč a podíl o velikosti id. 1/2 ze spoluvlastnického podílu o velikosti id. 
65/100 k jednotce paní XXXXX, Olomouc za kupní cenu ve výši 27.712,- Kč, přičemž tato 
kupní cena již byla uhrazena, a současně 

- záměr uzavřít budoucí kupní smlouvu ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 35/100 k 
jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, a to podíl k jednotce č. 422/14, byt, v domě č. p. 422, Topolová 2, na pozemku 
parc. č. 812/21 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se 
spoluvlastnickým podílem na společných částech domu o velikosti id. 338/20447, a to podíl o 
velikosti id. 1/2 ze spoluvlastnického podílu o velikosti id. 35/100 k jednotce paní XXXXX, 
Olomouc a podíl o velikosti id. 1/2 ze spoluvlastnického podílu o velikosti id. 35/100 k 
jednotce paní XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 338/20447 k 
pozemku parc. č. 812/21 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, a to 
podíl o velikosti id. 1/2 ze spoluvlastnického podílu o velikosti id. 338/20447 k pozemku paní 
XXXXX, Olomouc, a podíl o velikosti id. 1/2 ze spoluvlastnického podílu o velikosti id. 
338/20447 k pozemku paní XXXXX, Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 
113.006,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 31.176,- 
Kč, a částka ve výši 81.830,- Kč bude doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva 
Olomouc, Jižní, 

a to vše dle důvodové zprávy. 

 

50. schvaluje 
- záměr prodat spoluvlastnický podíl o velikosti ideálních 65/100 k jednotce vymezené podle 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k 
jednotce č. 422/15, byt, v domě č. p. 422, Topolová 2, na pozemku parc. č. 812/21 
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se spoluvlastnickým podílem na 
společných částech domu o velikosti id. 616/20447, manželům XXXXX, Olomouc za kupní 
cenu ve výši 132.224,- Kč, přičemž tato kupní cena již byla uhrazena, a současně 

- záměr uzavřít budoucí kupní smlouvu ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 35/100 k 
jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, a to podíl k jednotce č. 422/15, byt, v domě č. p. 422, Topolová 2, na pozemku 
parc. č. 812/21 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se 
spoluvlastnickým podílem na společných částech domu o velikosti id. 616/20447, manželům 
XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 616/20447 k pozemku parc. 
č. 812/21 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, manželům XXXXX, 
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Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 223.510,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 
uhrazena formou akontace ve výši 74.376,- Kč a částka ve výši 149.134,- Kč bude doplatek 
kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše dle důvodové zprávy. 

 

51. schvaluje 
- záměr prodat spoluvlastnický podíl o velikosti ideálních 65/100 k jednotce vymezené podle 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k 
jednotce č. 422/16, byt, v domě č. p. 422, Topolová 2, na pozemku parc. č. 812/21 
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se spoluvlastnickým podílem na 
společných částech domu o velikosti id. 261/20447, panu XXXXX, Olomouc za kupní cenu 
ve výši 51.200,- Kč, přičemž tato kupní cena již byla uhrazena, a současně 

- záměr uzavřít budoucí kupní smlouvu ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 35/100 k 
jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, a to podíl k jednotce č. 422/16, byt, v domě č. p. 422, Topolová 2, na pozemku 
parc. č. 812/21 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se 
spoluvlastnickým podílem na společných částech domu o velikosti id. 261/20447, panu 
XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 261/20447 k pozemku parc. 
č. 812/21 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, panu XXXXX, 
Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 91.988,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 
uhrazena formou akontace ve výši 28.800,- Kč a částka ve výši 63.188,- Kč bude doplatek 
kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše dle důvodové zprávy. 

 

52. schvaluje 
- záměr prodat spoluvlastnický podíl o velikosti ideálních 65/100 k jednotce vymezené podle 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k 
jednotce č. 422/17, byt, v domě č. p. 422, Topolová 2, na pozemku parc. č. 812/21 
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, se spoluvlastnickým podílem na 
společných částech domu o velikosti id. 477/20447, paní XXXXX, Olomouc za kupní cenu ve 
výši 76.800,- Kč, přičemž tato kupní cena již byla uhrazena, a současně 

- záměr uzavřít budoucí kupní smlouvu ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 35/100 k 
jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, a to podíl k jednotce č. 422/17, byt, v domě č. p. 422, Topolová 2, na pozemku 
parc. č. 812/21 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se 
spoluvlastnickým podílem na společných částech domu o velikosti id. 477/20447, paní 
XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 477/20447 k pozemku parc. 
č. 812/21 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, paní XXXXX, 
Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 158.682,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 
uhrazena formou akontace ve výši 43.200,- Kč a částka ve výši 115.482,- Kč bude doplatek 
kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše dle důvodové zprávy. 

 

53. schvaluje 
- záměr prodat spoluvlastnický podíl o velikosti ideálních 65/100 k jednotce vymezené podle 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k 
jednotce č. 422/18, byt, v domě č. p. 422, Topolová 2, na pozemku parc. č. 812/21 
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se spoluvlastnickým podílem na 
společných částech domu o velikosti id. 550/20447, manželům XXXXX, Olomouc za kupní 
cenu ve výši 393.600,- Kč, přičemž tato kupní cena již byla uhrazena, a současně 

- záměr uzavřít budoucí kupní smlouvu ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 35/100 k 
jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
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předpisů, a to podíl k jednotce č. 422/18, byt, v domě č. p. 422, Topolová 2, na pozemku 
parc. č. 812/21 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se 
spoluvlastnickým podílem na společných částech domu o velikosti id. 550/20447, manželům 
XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 550/20447 k pozemku parc. 
č. 812/21 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, manželům XXXXX, 
Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 354.555,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 
uhrazena formou akontace ve výši 221.400,- Kč a částka ve výši 133.155,- Kč bude doplatek 
kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše dle důvodové zprávy. 

 

54. schvaluje 
- záměr prodat spoluvlastnický podíl o velikosti ideálních 65/100 k jednotce vymezené podle 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k 
jednotce č. 422/19, byt, v domě č. p. 422, Topolová 2, na pozemku parc. č. 812/21 
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se spoluvlastnickým podílem na 
společných částech domu o velikosti id. 652/20447, manželům XXXXX, Olomouc za kupní 
cenu ve výši 160.000,- Kč, přičemž tato kupní cena již byla uhrazena, a současně 

- záměr uzavřít budoucí kupní smlouvu ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 35/100 k 
jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, a to podíl k jednotce č. 422/19, byt, v domě č. p. 422, Topolová 2, na pozemku 
parc. č. 812/21 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se 
spoluvlastnickým podílem na společných částech domu o velikosti id. 652/20447, manželům 
XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 652/20447 k pozemku parc. 
č. 812/21 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, manželům XXXXX, 
Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 247.849,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 
uhrazena formou akontace ve výši 90.000,- Kč a částka ve výši 157.849,- Kč bude doplatek 
kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše dle důvodové zprávy. 

 

55. schvaluje 
- záměr prodat spoluvlastnický podíl o velikosti ideálních 65/100 k jednotce vymezené podle 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k 
jednotce č. 422/20, byt, v domě č. p. 422, Topolová 2, na pozemku parc. č. 812/21 
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se spoluvlastnickým podílem na 
společných částech domu o velikosti id. 441/20447, panu XXXXX, Olomouc za kupní cenu 
ve výši 76.800,- Kč, přičemž tato kupní cena již byla uhrazena, a současně 

- záměr uzavřít budoucí kupní smlouvu ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 35/100 k 
jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, a to podíl k jednotce č. 422/20, byt, v domě č. p. 422, Topolová 2, na pozemku 
parc. č. 812/21 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se 
spoluvlastnickým podílem na společných částech domu o velikosti id. 441/20447, panu 
XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 441/20447 k pozemku parc. 
č. 812/21 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, panu XXXXX, 
Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 149.966,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 
uhrazena formou akontace ve výši 43.200,- Kč a částka ve výši 106.766,- Kč bude doplatek 
kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše dle důvodové zprávy. 

 

56. schvaluje 
- záměr prodat spoluvlastnický podíl o velikosti ideálních 65/100 k jednotce vymezené podle 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k 
jednotce č. 422/21, byt, v domě č. p. 422, Topolová 2, na pozemku parc. č. 812/21 
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zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se spoluvlastnickým podílem na 
společných částech domu o velikosti id. 261/20447, paní XXXXX, Olomouc za kupní cenu ve 
výši 51.200,- Kč, přičemž tato kupní cena již byla uhrazena, a současně 

- záměr uzavřít budoucí kupní smlouvu ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 35/100 k 
jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, a to podíl k jednotce č. 422/21, byt, v domě č. p. 422, Topolová 2, na pozemku 
parc. č. 812/21 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se 
spoluvlastnickým podílem na společných částech domu o velikosti id. 261/20447, paní 
XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 261/20447 k pozemku parc. 
č. 812/21 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, paní XXXXX, 
Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 91.988,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 
uhrazena formou akontace ve výši 28.800,- Kč a částka ve výši 63.188,- Kč bude doplatek 
kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše dle důvodové zprávy. 

 

57. schvaluje 
- záměr prodat spoluvlastnický podíl o velikosti ideálních 65/100 k jednotce vymezené podle 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k 
jednotce č. 422/22, byt, v domě č. p. 422, Topolová 2, na pozemku parc. č. 812/21 
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se spoluvlastnickým podílem na 
společných částech domu o velikosti id. 602/20447, manželům XXXXX, Olomouc za kupní 
cenu ve výši 132.224,- Kč, přičemž tato kupní cena již byla uhrazena, a současně 

- záměr uzavřít budoucí kupní smlouvu ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 35/100 k 
jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, a to podíl k jednotce č. 422/22, byt, v domě č. p. 422, Topolová 2, na pozemku 
parc. č. 812/21 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se 
spoluvlastnickým podílem na společných částech domu o velikosti id. 602/20447, manželům 
XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 602/20447 k pozemku parc. 
č. 812/21 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, manželům XXXXX, 
Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 220.120,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 
uhrazena formou akontace ve výši 74.376,- Kč a částka ve výši 145.744,- Kč bude doplatek 
kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše dle důvodové zprávy. 

 

58. schvaluje 
- záměr prodat spoluvlastnický podíl o velikosti ideálních 65/100 k jednotce vymezené podle 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k 
jednotce č. 422/23, byt, v domě č. p. 422, Topolová 2, na pozemku parc. č. 812/21 
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se spoluvlastnickým podílem na 
společných částech domu o velikosti id. 375/20447, paní XXXXX, Olomouc za kupní cenu ve 
výši 51.200,- Kč, přičemž tato kupní cena již byla uhrazena, a současně 

- záměr uzavřít budoucí kupní smlouvu ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 35/100 k 
jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, a to podíl k jednotce č. 422/23, byt, v domě č. p. 422, Topolová 2, na pozemku 
parc. č. 812/21 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se 
spoluvlastnickým podílem na společných částech domu o velikosti id. 375/20447, paní 
XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 375/20447 k pozemku parc. 
č. 812/21 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, paní XXXXX, 
Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 119.588,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 
uhrazena formou akontace ve výši 28.800,- Kč a částka ve výši 90.788,- Kč bude doplatek 
kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 
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a to vše dle důvodové zprávy. 

 

59. schvaluje 
- záměr prodat spoluvlastnický podíl o velikosti ideálních 65/100 k jednotce vymezené podle 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k 
jednotce č. 422/24, byt, v domě č. p. 422, Topolová 2, na pozemku parc. č. 812/21 
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se spoluvlastnickým podílem na 
společných částech domu o velikosti id. 600/20447, paní XXXXX, Olomouc za kupní cenu ve 
výši 128.000,- Kč, přičemž tato kupní cena již byla uhrazena, a současně 

- záměr uzavřít budoucí kupní smlouvu ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 35/100 k 
jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, a to podíl k jednotce č. 422/24, byt, v domě č. p. 422, Topolová 2, na pozemku 
parc. č. 812/21 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se 
spoluvlastnickým podílem na společných částech domu o velikosti id. 600/20447, paní 
XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 600/20447 k pozemku parc. 
č. 812/21 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, paní XXXXX, 
Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 217.260,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 
uhrazena formou akontace ve výši 72.000,- Kč a částka ve výši 145.260,- Kč bude doplatek 
kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše dle důvodové zprávy. 

 

60. schvaluje 
- záměr prodat spoluvlastnický podíl o velikosti ideálních 65/100 k jednotce vymezené podle 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k 
jednotce č. 422/26, byt, v domě č. p. 422, Topolová 2, na pozemku parc. č. 812/21 
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se spoluvlastnickým podílem na 
společných částech domu o velikosti id. 503/20447, manželům XXXXX, Olomouc za kupní 
cenu ve výši 144.128,- Kč, přičemž tato kupní cena již byla uhrazena, a současně 

- záměr uzavřít budoucí kupní smlouvu ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 35/100 k 
jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, a to podíl k jednotce č. 422/26, byt, v domě č. p. 422, Topolová 2, na pozemku 
parc. č. 812/21 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se 
spoluvlastnickým podílem na společných částech domu o velikosti id. 503/20447, manželům 
XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 503/20447 k pozemku parc. 
č. 812/21 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, manželům XXXXX, 
Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 202.848,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 
uhrazena formou akontace ve výši 81.072,- Kč a částka ve výši 121.776,- Kč bude doplatek 
kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše dle důvodové zprávy. 

 

61. schvaluje 
- záměr prodat spoluvlastnický podíl o velikosti ideálních 65/100 k jednotce vymezené podle 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k 
jednotce č. 422/27, byt, v domě č. p. 422, Topolová 2, na pozemku parc. č. 812/21 
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se spoluvlastnickým podílem na 
společných částech domu o velikosti id. 566/20447, manželům XXXXX, Olomouc za kupní 
cenu ve výši 96.000,- Kč, přičemž tato kupní cena již byla uhrazena, a současně 

- záměr uzavřít budoucí kupní smlouvu ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 35/100 k 
jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, a to podíl k jednotce č. 422/27, byt, v domě č. p. 422, Topolová 2, na pozemku 
parc. č. 812/21 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se 
spoluvlastnickým podílem na společných částech domu o velikosti id. 566/20447, manželům 
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XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 566/20447 k pozemku parc. 
č. 812/21 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, manželům XXXXX, 
Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 191.029,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 
uhrazena formou akontace ve výši 54.000,- Kč a částka ve výši 137.029,- Kč bude doplatek 
kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše dle důvodové zprávy. 

 

62. schvaluje 
- záměr prodat spoluvlastnický podíl o velikosti ideálních 65/100 k jednotce vymezené podle 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k 
jednotce č. 422/28, byt, v domě č. p. 422, Topolová 2, na pozemku parc. č. 812/21 
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se spoluvlastnickým podílem na 
společných částech domu o velikosti id. 678/20447, paní XXXXX, Olomouc za kupní cenu ve 
výši 163.328,- Kč, přičemž tato kupní cena již byla uhrazena, a současně 

- záměr uzavřít budoucí kupní smlouvu ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 35/100 k 
jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, a to podíl k jednotce č. 422/28, byt, v domě č. p. 422, Topolová 2, na pozemku 
parc. č. 812/21 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se 
spoluvlastnickým podílem na společných částech domu o velikosti id. 678/20447, paní 
XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 678/20447 k pozemku parc. 
č. 812/21 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, paní XXXXX, 
Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 256.016,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 
uhrazena formou akontace ve výši 91.872,-Kč a částka ve výši 164.144,- Kč bude doplatek 
kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše dle důvodové zprávy. 

 

63. schvaluje 
- záměr prodat spoluvlastnický podíl o velikosti ideálních 65/100 k jednotce vymezené podle 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k 
jednotce č. 422/29, byt, v domě č. p. 422, Topolová 2, na pozemku parc. č. 812/21 
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se spoluvlastnickým podílem na 
společných částech domu o velikosti id. 487/20447, paní XXXXX, Olomouc za kupní cenu ve 
výši 76.800,- Kč, přičemž tato kupní cena již byla uhrazena, a současně 

- záměr uzavřít budoucí kupní smlouvu ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 35/100 k 
jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, a to podíl k jednotce č. 422/29, byt, v domě č. p. 422, Topolová 2, na pozemku 
parc. č. 812/21 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se 
spoluvlastnickým podílem na společných částech domu o velikosti id. 487/20447, paní 
XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 487/20447 k pozemku parc. 
č. 812/21 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, paní XXXXX, 
Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 161.103,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 
uhrazena formou akontace ve výši 43.200,- Kč a částka ve výši 117.903,- Kč bude doplatek 
kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše dle důvodové zprávy. 

 

64. schvaluje 
- záměr prodat spoluvlastnický podíl o velikosti ideálních 65/100 k jednotce vymezené podle 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k 
jednotce č. 422/30, byt, v domě č. p. 422, Topolová 2, na pozemku parc. č. 812/21 
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se spoluvlastnickým podílem na 
společných částech domu o velikosti id. 261/20447, paní XXXXX, Olomouc za kupní cenu ve 
výši 115.200,- Kč, přičemž tato kupní cena již byla uhrazena, a současně 
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- záměr uzavřít budoucí kupní smlouvu ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 35/100 k 
jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, a to podíl k jednotce č. 422/30, byt, v domě č. p. 422, Topolová 2, na pozemku 
parc. č. 812/21 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se 
spoluvlastnickým podílem na společných částech domu o velikosti id. 261/20447, paní 
XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 261/20447 k pozemku parc. 
č. 812/21 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, paní XXXXX, 
Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 127.988,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 
uhrazena formou akontace ve výši 64.800,- Kč a částka ve výši 63.188,- Kč bude doplatek 
kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše dle důvodové zprávy. 

 

65. schvaluje 
- záměr prodat spoluvlastnický podíl o velikosti ideálních 65/100 k jednotce vymezené podle 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k 
jednotce č. 422/31, byt, v domě č. p. 422, Topolová 2, na pozemku parc. č. 812/21 
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se spoluvlastnickým podílem na 
společných částech domu o velikosti id. 637/20447, manželům XXXXX za kupní cenu ve výši 
131.328,- Kč, přičemž tato kupní cena již byla uhrazena, a současně 

- záměr uzavřít budoucí kupní smlouvu ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 35/100 k 
jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, a to podíl k jednotce č. 422/31, byt, v domě č. p. 422, Topolová 2, na pozemku 
parc. č. 812/21 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se 
spoluvlastnickým podílem na společných částech domu o velikosti id. 637/20447, manželům 
XXXXX, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 637/20447 k pozemku parc. č. 812/21 
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, manželům XXXXX, to vše za 
kupní cenu celkem ve výši 228.090,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou 
akontace ve výši 73.872,- Kč a částka ve výši 154.218,- Kč bude doplatek kupní ceny, dosud 
ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše dle důvodové zprávy. 

 

66. schvaluje 
- záměr prodat spoluvlastnický podíl o velikosti ideálních 65/100 k jednotce vymezené podle 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k 
jednotce č. 422/32, byt, v domě č. p. 422, Topolová 2, na pozemku parc. č. 812/21 
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se spoluvlastnickým podílem na 
společných částech domu o velikosti id. 341/20447, paní XXXXX, Olomouc za kupní cenu ve 
výši 51.200,- Kč, přičemž tato kupní cena již byla uhrazena, a současně 

- záměr uzavřít budoucí kupní smlouvu ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 35/100 k 
jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, a to podíl k jednotce č. 422/32, byt, v domě č. p. 422, Topolová 2, na pozemku 
parc. č. 812/21 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se 
spoluvlastnickým podílem na společných částech domu o velikosti id. 341/20447, paní 
XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 341/20447 k pozemku parc. 
č. 812/21 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, paní XXXXX, 
Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 111.356,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 
uhrazena formou akontace ve výši 28.800,- Kč a částka ve výši 82.556,- Kč bude doplatek 
kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše dle důvodové zprávy. 

 

67. schvaluje 
- záměr prodat spoluvlastnický podíl o velikosti ideálních 65/100 k jednotce vymezené podle 
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zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k 
jednotce č. 422/33, byt, v domě č. p. 422, Topolová 2, na pozemku parc. č. 812/21 
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se spoluvlastnickým podílem na 
společných částech domu o velikosti id. 600/20447, manželům XXXXX, Olomouc za kupní 
cenu ve výši 128.000,- Kč, přičemž tato kupní cena již byla uhrazena, a současně 

- záměr uzavřít budoucí kupní smlouvu ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 35/100 k 
jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, a to podíl k jednotce č. 422/33, byt, v domě č. p. 422, Topolová 2, na pozemku 
parc. č. 812/21 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se 
spoluvlastnickým podílem na společných částech domu o velikosti id. 600/20447, manželům 
XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 600/20447 k pozemku parc. 
č. 812/21 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, manželům XXXXX, 
Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 217.260,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 
uhrazena formou akontace ve výši 72.000,- Kč a částka ve výši 145.260,- Kč bude doplatek 
kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše dle důvodové zprávy. 

 

68. schvaluje 
- záměr prodat spoluvlastnický podíl o velikosti ideálních 65/100 k jednotce vymezené podle 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k 
jednotce č. 422/34, byt, v domě č. p. 422, Topolová 2, na pozemku parc. č. 812/21 
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se spoluvlastnickým podílem na 
společných částech domu o velikosti id. 295/20447, paní XXXXX, Olomouc za kupní cenu ve 
výši 51.200,- Kč, přičemž tato kupní cena již byla uhrazena, a současně 

- záměr uzavřít budoucí kupní smlouvu ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 35/100 k 
jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, a to podíl k jednotce č. 422/34, byt, v domě č. p. 422, Topolová 2, na pozemku 
parc. č. 812/21 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se 
spoluvlastnickým podílem na společných částech domu o velikosti id. 295/20447, paní 
XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 295/20447 k pozemku parc. 
č. 812/21 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, paní XXXXX, 
Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 100.220,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 
uhrazena formou akontace ve výši 28.800,- Kč a částka ve výši 71.420,- Kč bude doplatek 
kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše dle důvodové zprávy. 

 

69. schvaluje 
- záměr prodat spoluvlastnický podíl o velikosti ideálních 65/100 k jednotce vymezené podle 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k 
jednotce č. 422/35, byt, v domě č. p. 422, Topolová 2, na pozemku parc. č. 812/21 
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se spoluvlastnickým podílem na 
společných částech domu o velikosti id. 487/20447, paní XXXXX, Olomouc za kupní cenu ve 
výši 76.800,- Kč, přičemž tato kupní cena již byla uhrazena, a současně 

- záměr uzavřít budoucí kupní smlouvu ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 35/100 k 
jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, a to podíl k jednotce č. 422/35, byt, v domě č. p. 422, Topolová 2, na pozemku 
parc. č. 812/21 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se 
spoluvlastnickým podílem na společných částech domu o velikosti id. 487/20447, paní 
XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 487/20447 k pozemku parc. 
č. 812/21 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, paní XXXXX, 
Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 161.103,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 
uhrazena formou akontace ve výši 43.200,- Kč a částka ve výši 117.903,- Kč bude doplatek 
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kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše dle důvodové zprávy. 

 

70. schvaluje 
- záměr prodat spoluvlastnický podíl o velikosti id. 65/100 k jednotce vymezené podle zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k jednotce č. 
421/1, byt, v domě č. p. 421, Topolová 4, na pozemku parc. č. 812/22 zastavěná plocha a 
nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných částech 
domu o velikosti id. 750/20226, manželům XXXXX, Olomouc za kupní cenu ve výši 192.000,- 
Kč, přičemž tato kupní cena již byla uhrazena, a současně 

- záměr uzavřít budoucí kupní smlouvu ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 35/100 k 
jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, a to podíl k jednotce č. 421/1, byt, v domě č. p. 421, Topolová 4, na pozemku parc. 
č. 812/22 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se spoluvlastnickým 
podílem na společných částech domu o velikosti id. 750/20226, manželům XXXXX, 
Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 750/20226 k pozemku parc. č. 812/22 
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, manželům XXXXX, Olomouc, to 
vše za kupní cenu celkem ve výši 289.575,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena 
formou akontace ve výši 108.000,- Kč a částka ve výši 181.575,- Kč bude doplatek kupní 
ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše dle důvodové zprávy. 

 

71. schvaluje 
- záměr prodat spoluvlastnický podíl o velikosti ideálních 65/100 k jednotce vymezené podle 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k 
jednotce č. 421/2, byt, v domě č. p. 421, Topolová 4, na pozemku parc. č. 812/22 zastavěná 
plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných 
částech domu o velikosti id. 287/20226, panu XXXXX, Olomouc za kupní cenu ve výši 
35.328,- Kč, přičemž tato kupní cena již byla uhrazena, a současně 

- záměr uzavřít budoucí kupní smlouvu ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 35/100 k 
jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, a to podíl k jednotce č. 421/2, byt, v domě č. p. 421, Topolová 4, na pozemku parc. 
č. 812/22 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se spoluvlastnickým 
podílem na společných částech domu o velikosti id. 287/20226, panu XXXXX, Olomouc, a ke 
spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 287/20226 k pozemku parc. č. 812/22 zastavěná 
plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, panu XXXXX, Olomouc, to vše za kupní 
cenu celkem ve výši 89.355,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace 
ve výši 19.872,- Kč a částka ve výši 69.483,- Kč bude doplatek kupní ceny, dosud ve 
vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše dle důvodové zprávy. 

 

72. schvaluje 
- záměr prodat spoluvlastnický podíl o velikosti ideálních 65/100 k jednotce vymezené podle 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k 
jednotce č. 421/3, byt, v domě č. p. 421, Topolová 4, na pozemku parc. č. 812/22 zastavěná 
plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných 
částech domu o velikosti id. 366/20226, paní XXXXX, Olomouc za kupní cenu ve výši 
76.800,- Kč, přičemž tato kupní cena již byla uhrazena, a současně 

- záměr uzavřít budoucí kupní smlouvu ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 35/100 k 
jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, a to podíl k jednotce č. 421/3, byt, v domě č. p. 421, Topolová 4, na pozemku parc. 
č. 812/22 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se spoluvlastnickým 
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podílem na společných částech domu o velikosti id. 366/20226, paní XXXXX, Olomouc, a ke 
spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 336/20226 k pozemku parc. č. 812/22 zastavěná 
plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, paní XXXXX, Olomouc, to vše za kupní 
cenu celkem ve výši 131.809,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou 
akontace ve výši 43.200,- Kč a částka ve výši 88.609,- Kč bude doplatek kupní ceny, dosud 
ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše dle důvodové zprávy. 

 

73. schvaluje 
- záměr prodat spoluvlastnický podíl o velikosti ideálních 65/100 k jednotce vymezené podle 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k 
jednotce č. 421/4, byt, v domě č. p. 421, Topolová 4, na pozemku parc. č. 812/22 zastavěná 
plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných 
částech domu o velikosti id. 258/20226, panu XXXXX, Olomouc za kupní cenu ve výši 
51.200,- Kč, přičemž tato kupní cena již byla uhrazena, a současně 

- záměr uzavřít budoucí kupní smlouvu ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 35/100 k 
jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, a to podíl k jednotce č. 421/4, byt, v domě č. p. 421, Topolová 4, na pozemku parc. 
č. 812/22 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se spoluvlastnickým 
podílem na společných částech domu o velikosti id. 258/20226, panu XXXXX, Olomouc, a ke 
spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 258/20226 k pozemku parc. č. 812/22 zastavěná 
plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, panu XXXXX, Olomouc, to vše za kupní 
cenu celkem ve výši 91.262,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace 
ve výši 28.800,- Kč a částka ve výši 62.462,- Kč bude doplatek kupní ceny, dosud ve 
vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše dle důvodové zprávy. 

 

74. schvaluje 
- záměr prodat spoluvlastnický podíl o velikosti ideálních 65/100 k jednotce vymezené podle 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k 
jednotce č. 421/5, byt, v domě č. p. 421, Topolová 4, na pozemku parc. č. 812/22 zastavěná 
plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných 
částech domu o velikosti id. 284/20226, paní XXXXX, Olomouc za kupní cenu ve výši 
54.528,- Kč, přičemž tato kupní cena již byla uhrazena, a současně 

- záměr uzavřít budoucí kupní smlouvu ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 35/100 k 
jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, a to podíl k jednotce č. 421/5, byt, v domě č. p. 421, Topolová 4, na pozemku parc. 
č. 812/22 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se spoluvlastnickým 
podílem na společných částech domu o velikosti id. 284/20226, paní XXXXX, Olomouc, a ke 
spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 284/20226 k pozemku parc. č. 812/22 zastavěná 
plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, paní XXXXX, Olomouc, to vše za kupní 
cenu celkem ve výši 99.428,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace 
ve výši 30.672,- Kč a částka ve výši 68.756,- Kč bude doplatek kupní ceny, dosud ve 
vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše dle důvodové zprávy. 

 

75. schvaluje 
- záměr prodat spoluvlastnický podíl o velikosti ideálních 65/100 k jednotce vymezené podle 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k 
jednotce č. 421/6, byt, v domě č. p. 421, Topolová 4, na pozemku parc. č. 812/22 zastavěná 
plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných 
částech domu o velikosti id. 431/20226, paní XXXXX, Olomouc za kupní cenu ve výši 
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76.800,- Kč, přičemž tato kupní cena již byla uhrazena, a současně 

- záměr uzavřít budoucí kupní smlouvu ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 35/100 k 
jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, a to podíl k jednotce č. 421/6, byt, v domě č. p. 421, Topolová 4, na pozemku parc. 
č. 812/22 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se spoluvlastnickým 
podílem na společných částech domu o velikosti id. 431/20226, paní XXXXX, Olomouc, a ke 
spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 431/20226 k pozemku parc. č. 812/22 zastavěná 
plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, paní XXXXX, Olomouc, to vše za kupní 
cenu celkem ve výši 147.545,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou 
akontace ve výši 43.200,- Kč a částka ve výši 104.345,- Kč bude doplatek kupní ceny, dosud 
ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše dle důvodové zprávy. 

 

76. schvaluje 
- záměr prodat spoluvlastnický podíl o velikosti ideálních 65/100 k jednotce vymezené podle 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k 
jednotce č. 421/7, byt, v domě č. p. 421, Topolová 4, na pozemku parc. č. 812/22 zastavěná 
plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných 
částech domu o velikosti id. 410/20226, panu XXXXX, Olomouc za kupní cenu ve výši 
76.800,- Kč, přičemž tato kupní cena již byla uhrazena, a současně 

- záměr uzavřít budoucí kupní smlouvu ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 35/100 k 
jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, a to podíl k jednotce č. 421/7, byt, v domě č. p. 421, Topolová 4, na pozemku parc. 
č. 812/22 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se spoluvlastnickým 
podílem na společných částech domu o velikosti id. 410/20226, panu XXXXX, Olomouc, a ke 
spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 410/20226 k pozemku parc. č. 812/22 zastavěná 
plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, panu XXXXX, Olomouc, to vše za kupní 
cenu celkem ve výši 142.461,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou 
akontace ve výši 43.200,- Kč a částka ve výši 99.261,- Kč bude doplatek kupní ceny, dosud 
ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše dle důvodové zprávy. 

 

77. schvaluje 
- záměr prodat spoluvlastnický podíl o velikosti ideálních 65/100 k jednotce vymezené podle 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k 
jednotce č. 421/8, byt, v domě č. p. 421, Topolová 4, na pozemku parc. č. 812/22 zastavěná 
plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných 
částech domu o velikosti id. 320/20226, manželům XXXXX, Olomouc za kupní cenu ve výši 
51.200,- Kč, přičemž tato kupní cena již byla uhrazena, a současně 

- záměr uzavřít budoucí kupní smlouvu ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 35/100 k 
jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, a to podíl k jednotce č. 421/8, byt, v domě č. p. 421, Topolová 4, na pozemku parc. 
č. 812/22 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se spoluvlastnickým 
podílem na společných částech domu o velikosti id. 320/20226, manželům XXXXX, 
Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 320/20226 k pozemku parc. č. 812/22 
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, manželům XXXXX, Olomouc, to 
vše za kupní cenu celkem ve výši 106.272,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena 
formou akontace ve výši 28.800,- Kč a částka ve výši 77.472,- Kč bude doplatek kupní ceny, 
dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše dle důvodové zprávy. 
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78. schvaluje 
- záměr prodat spoluvlastnický podíl o velikosti ideálních 65/100 k jednotce vymezené podle 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k 
jednotce č. 421/9, byt, v domě č. p. 421, Topolová 4, na pozemku parc. č. 812/22 zastavěná 
plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných 
částech domu o velikosti id. 653/20226, manželům XXXXX, Olomouc za kupní cenu ve výši 
160.000,- Kč, přičemž tato kupní cena již byla uhrazena, a současně 

- záměr uzavřít budoucí kupní smlouvu ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 35/100 k 
jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, a to podíl k jednotce č. 421/9, byt, v domě č. p. 421, Topolová 4, na pozemku parc. 
č. 812/22 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se spoluvlastnickým 
podílem na společných částech domu o velikosti id. 653/20226, manželům XXXXX, 
Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 653/20226 k pozemku parc. č. 812/22 
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, manželům XXXXX, Olomouc, to 
vše za kupní cenu celkem ve výši 248.091,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena 
formou akontace ve výši 90.000,- Kč a částka ve výši 158.091,- Kč bude doplatek kupní 
ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše dle důvodové zprávy. 

 

79. schvaluje 
- záměr prodat spoluvlastnický podíl o velikosti ideálních 65/100 k jednotce vymezené podle 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k 
jednotce č. 421/10, byt, v domě č. p. 421, Topolová 4, na pozemku parc. č. 812/22 
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se spoluvlastnickým podílem na 
společných částech domu o velikosti id. 661/20226, manželům XXXXX, Olomouc za kupní 
cenu ve výši 163.968,- Kč, přičemž tato kupní cena již byla uhrazena, a současně 

- záměr uzavřít budoucí kupní smlouvu ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 35/100 k 
jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, a to podíl k jednotce č. 421/10, byt, v domě č. p. 421, Topolová 4, na pozemku 
parc. č. 812/22 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se 
spoluvlastnickým podílem na společných částech domu o velikosti id. 661/20226, manželům 
XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 661/20226 k pozemku parc. 
č. 812/22 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, manželům XXXXX, 
Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 252.260,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 
uhrazena formou akontace ve výši 92.232,- Kč a částka ve výši 160.028,- Kč bude doplatek 
kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše dle důvodové zprávy. 

 

80. schvaluje 
- záměr prodat spoluvlastnický podíl o velikosti ideálních 65/100 k jednotce vymezené podle 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k 
jednotce č. 421/11, byt, v domě č. p. 421, Topolová 4, na pozemku parc. č. 812/22 
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se spoluvlastnickým podílem na 
společných částech domu o velikosti id. 346/20226, paní XXXXX, Olomouc za kupní cenu ve 
výši 55.168,- Kč, přičemž tato kupní cena již byla uhrazena, a současně 

- záměr uzavřít budoucí kupní smlouvu ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 35/100 k 
jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, a to podíl k jednotce č. 421/11, byt, v domě č. p. 421, Topolová 4, na pozemku 
parc. č. 812/22 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se 
spoluvlastnickým podílem na společných částech domu o velikosti id. 346/20226, paní 
XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 346/20226 k pozemku parc. 
č. 812/22 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, paní XXXXX, 
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Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 114.799,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 
uhrazena formou akontace ve výši 31.032,- Kč a částka ve výši 83.767,- Kč bude doplatek 
kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše dle důvodové zprávy. 

 

81. schvaluje 
- záměr prodat spoluvlastnický podíl o velikosti ideálních 65/100 k jednotce vymezené podle 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k 
jednotce č. 421/12, byt, v domě č. p. 421, Topolová 4, na pozemku parc. č. 812/22 
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se spoluvlastnickým podílem na 
společných částech domu o velikosti id. 410/20226, manželům XXXXX, Olomouc za kupní 
cenu ve výši 76.800,- Kč, přičemž tato kupní cena již byla uhrazena, a současně 

- záměr uzavřít budoucí kupní smlouvu ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 35/100 k 
jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, a to podíl k jednotce č. 421/12, byt, v domě č. p. 421, Topolová 4, na pozemku 
parc. č. 812/22 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se 
spoluvlastnickým podílem na společných částech domu o velikosti id. 410/20226, manželům 
XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 410/20226 k pozemku parc. 
č. 812/22 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, manželům XXXXX, 
Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 142.461,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 
uhrazena formou akontace ve výši 43.200,- Kč a částka ve výši 99.261,- Kč bude doplatek 
kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše dle důvodové zprávy. 

 

82. schvaluje 
- záměr prodat spoluvlastnický podíl o velikosti ideálních 65/100 k jednotce vymezené podle 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k 
jednotce č. 421/13, byt, v domě č. p. 421, Topolová 4, na pozemku parc. č. 812/22 
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se spoluvlastnickým podílem na 
společných částech domu o velikosti id. 431/20226, paní XXXXX, Olomouc za kupní cenu ve 
výši 76.800,- Kč, přičemž tato kupní cena již byla uhrazena, a současně 

- záměr uzavřít budoucí kupní smlouvu ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 35/100 k 
jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, a to podíl k jednotce č. 421/13, byt, v domě č. p. 421, Topolová 4, na pozemku 
parc. č. 812/22 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se 
spoluvlastnickým podílem na společných částech domu o velikosti id. 431/20226, paní 
XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 431/20226 k pozemku parc. 
č. 812/22 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, paní XXXXX, 
Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 147.545,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 
uhrazena formou akontace ve výši 43.200,- Kč a částka ve výši 104.345,- Kč bude doplatek 
kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše dle důvodové zprávy. 

 

83. schvaluje 
- záměr prodat spoluvlastnický podíl o velikosti ideálních 65/100 k jednotce vymezené podle 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k 
jednotce č. 421/15, byt, v domě č. p. 421, Topolová 4, na pozemku parc. č. 812/22 
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se spoluvlastnickým podílem na 
společných částech domu o velikosti id. 281/20226, panu XXXXX, Olomouc za kupní cenu 
ve výši 51.200,- Kč, přičemž tato kupní cena již byla uhrazena, a současně 

- záměr uzavřít budoucí kupní smlouvu ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 35/100 k 
jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
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předpisů, a to podíl k jednotce č. 421/15, byt, v domě č. p. 421, Topolová 4, na pozemku 
parc. č. 812/22 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se 
spoluvlastnickým podílem na společných částech domu o velikosti id. 281/20226, panu 
XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 281/20226 k pozemku parc. 
č. 812/22 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, panu XXXXX, 
Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 96.830,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 
uhrazena formou akontace ve výši 28.800,- Kč a částka ve výši 68.030,- Kč bude doplatek 
kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše dle důvodové zprávy. 

 

84. schvaluje 
- záměr prodat spoluvlastnický podíl o velikosti ideálních 65/100 k jednotce vymezené podle 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k 
jednotce č. 421/16, byt, v domě č. p. 421, Topolová 4, na pozemku parc. č. 812/22 
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se spoluvlastnickým podílem na 
společných částech domu o velikosti id. 434/20226, manželům XXXXX, Olomouc za kupní 
cenu ve výši 80.640,- Kč, přičemž tato kupní cena již byla uhrazena, a současně 

- záměr uzavřít budoucí kupní smlouvu ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 35/100 k 
jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, a to podíl k jednotce č. 421/16, byt, v domě č. p. 421, Topolová 4, na pozemku 
parc. č. 812/22 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se 
spoluvlastnickým podílem na společných částech domu o velikosti id. 434/20226, manželům 
XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 434/20226 k pozemku parc. 
č. 812/22 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, manželům XXXXX, 
Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 150.431,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 
uhrazena formou akontace ve výši 45.360,- Kč a částka ve výši 105.071,- Kč bude doplatek 
kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše dle důvodové zprávy. 

 

85. schvaluje 
- záměr prodat spoluvlastnický podíl o velikosti ideálních 65/100 k jednotce vymezené podle 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k 
jednotce č. 421/17, byt, v domě č. p. 421, Topolová 4, na pozemku parc. č. 812/22 
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se spoluvlastnickým podílem na 
společných částech domu o velikosti id. 413/20226, manželům XXXXX, za kupní cenu ve 
výši 80.896,- Kč, přičemž tato kupní cena již byla uhrazena, a současně 

- záměr uzavřít budoucí kupní smlouvu ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 35/100 k 
jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, a to podíl k jednotce č. 421/17, byt, v domě č. p. 421, Topolová 4, na pozemku 
parc. č. 812/22 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se 
spoluvlastnickým podílem na společných částech domu o velikosti id. 413/20226, manželům 
XXXXX, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 413/20226 k pozemku parc. č. 812/22 
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, manželům XXXXX, to vše za 
kupní cenu celkem ve výši 145.491,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou 
akontace ve výši 45.504,- Kč a částka ve výši 99.987,- Kč bude doplatek kupní ceny, dosud 
ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše dle důvodové zprávy. 

 

86. schvaluje 
- záměr prodat spoluvlastnický podíl o velikosti ideálních 65/100 k jednotce vymezené podle 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k 
jednotce č. 421/18, byt, v domě č. p. 421, Topolová 4, na pozemku parc. č. 812/22 
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zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se spoluvlastnickým podílem na 
společných částech domu o velikosti id. 320/20226, manželům XXXXX, Olomouc za kupní 
cenu ve výši 51.200,- Kč, přičemž tato kupní cena již byla uhrazena, a současně 

- záměr uzavřít budoucí kupní smlouvu ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 35/100 k 
jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, a to podíl k jednotce č. 421/18, byt, v domě č. p. 421, Topolová 4, na pozemku 
parc. č. 812/22 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se 
spoluvlastnickým podílem na společných částech domu o velikosti id. 320/20226, manželům 
XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 320/20226 k pozemku parc. 
č. 812/22 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, manželům XXXXX, 
Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 106.272- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 
uhrazena formou akontace ve výši 28.800,- Kč a částka ve výši 77.472,- Kč bude doplatek 
kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše dle důvodové zprávy. 

 

87. schvaluje 
- záměr prodat spoluvlastnický podíl o velikosti ideálních 65/100 k jednotce vymezené podle 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k 
jednotce č. 421/19, byt, v domě č. p. 421, Topolová 4, na pozemku parc. č. 812/22 
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se spoluvlastnickým podílem na 
společných částech domu o velikosti id. 653/20226, paní XXXXX, Olomouc za kupní cenu ve 
výši 160.000,- Kč, přičemž tato kupní cena již byla uhrazena, a současně 

- záměr uzavřít budoucí kupní smlouvu ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 35/100 k 
jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, a to podíl k jednotce č. 421/19, byt, v domě č. p. 421, Topolová 4, na pozemku 
parc. č. 812/22 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se 
spoluvlastnickým podílem na společných částech domu o velikosti id. 653/20226, paní 
XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 653/20226 k pozemku parc. 
č. 812/22 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, paní XXXXX, 
Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 248.091,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 
uhrazena formou akontace ve výši 90.000,- Kč a částka ve výši 158.091,- Kč bude doplatek 
kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše dle důvodové zprávy. 

 

88. schvaluje 
- záměr prodat spoluvlastnický podíl o velikosti ideálních 65/100 k jednotce vymezené podle 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k 
jednotce č. 421/20, byt, v domě č. p. 421, Topolová 4, na pozemku parc. č. 812/22 
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se spoluvlastnickým podílem na 
společných částech domu o velikosti id. 612/20226, manželům XXXXX, Olomouc za kupní 
cenu ve výši 160.000,- Kč, přičemž tato kupní cena již byla uhrazena, a současně 

- záměr uzavřít budoucí kupní smlouvu ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 35/100 k 
jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, a to podíl k jednotce č. 421/20, byt, v domě č. p. 421, Topolová 4, na pozemku 
parc. č. 812/22 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se 
spoluvlastnickým podílem na společných částech domu o velikosti id. 612/20226, manželům 
XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 612/20226 k pozemku parc. 
č. 812/22 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, manželům XXXXX, 
Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 238.165,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 
uhrazena formou akontace ve výši 90.000,- Kč a částka ve výši 148.165,- Kč bude doplatek 
kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 
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a to vše dle důvodové zprávy. 

 

89. schvaluje 
- záměr prodat spoluvlastnický podíl o velikosti ideálních 65/100 k jednotce vymezené podle 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k 
jednotce č. 421/21, byt, v domě č. p. 421, Topolová 4, na pozemku parc. č. 812/22 
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se spoluvlastnickým podílem na 
společných částech domu o velikosti id. 323/20226, paní XXXXX, Olomouc za kupní cenu ve 
výši 55.168,- Kč, přičemž tato kupní cena již byla uhrazena, a současně 

- záměr uzavřít budoucí kupní smlouvu ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 35/100 k 
jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, a to podíl k jednotce č. 421/21, byt, v domě č. p. 421, Topolová 4, na pozemku 
parc. č. 812/22 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se 
spoluvlastnickým podílem na společných částech domu o velikosti id. 323/20226, paní 
XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 323/20226 k pozemku parc. 
č. 812/22 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, paní XXXXX, 
Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 109.230,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 
uhrazena formou akontace ve výši 31.032,- Kč a částka ve výši 78.198,- Kč bude doplatek 
kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše dle důvodové zprávy. 

 

90. schvaluje 
- záměr prodat spoluvlastnický podíl o velikosti ideálních 65/100 k jednotce vymezené podle 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k 
jednotce č. 421/22, byt, v domě č. p. 421, Topolová 4, na pozemku parc. č. 812/22 
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se spoluvlastnickým podílem na 
společných částech domu o velikosti id. 387/20226, panu XXXXX, Olomouc za kupní cenu 
ve výši 76.800,- Kč, přičemž tato kupní cena již byla uhrazena, a současně 

- záměr uzavřít budoucí kupní smlouvu ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 35/100 k 
jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, a to podíl k jednotce č. 421/22, byt, v domě č. p. 421, Topolová 4, na pozemku 
parc. č. 812/22 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se 
spoluvlastnickým podílem na společných částech domu o velikosti id. 387/20226, panu 
XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 387/20226 k pozemku parc. 
č. 812/22 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, panu XXXXX, 
Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 136.893,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 
uhrazena formou akontace ve výši 43.200,- Kč a částka ve výši 93.693,- Kč bude doplatek 
kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše dle důvodové zprávy. 

 

91. schvaluje 
- záměr prodat spoluvlastnický podíl o velikosti ideálních 65/100 k jednotce vymezené podle 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k 
jednotce č. 421/23, byt, v domě č. p. 421, Topolová 4, na pozemku parc. č. 812/22 
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se spoluvlastnickým podílem na 
společných částech domu o velikosti id. 464/20226, paní XXXXX, Olomouc za kupní cenu ve 
výši 80.768,- Kč, přičemž tato kupní cena již byla uhrazena, a současně 

- záměr uzavřít budoucí kupní smlouvu ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 35/100 k 
jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, a to podíl k jednotce č. 421/23, byt, v domě č. p. 421, Topolová 4, na pozemku 
parc. č. 812/22 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se 
spoluvlastnickým podílem na společných částech domu o velikosti id. 464/20226, paní 
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XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 464/20226 k pozemku parc. 
č. 812/22 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, paní XXXXX, 
Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 157.766,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 
uhrazena formou akontace ve výši 45.432,- Kč a částka ve výši 112.334,- Kč bude doplatek 
kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše dle důvodové zprávy. 

 

92. schvaluje 
- záměr prodat spoluvlastnický podíl o velikosti ideálních 65/100 k jednotce vymezené podle 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k 
jednotce č. 421/24, byt, v domě č. p. 421, Topolová 4, na pozemku parc. č. 812/22 
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se spoluvlastnickým podílem na 
společných částech domu o velikosti id. 284/20226, paní XXXX, Olomouc za kupní cenu ve 
výši 55.040,- Kč, přičemž tato kupní cena již byla uhrazena, a současně 

- záměr uzavřít budoucí kupní smlouvu ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 35/100 k 
jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, a to podíl k jednotce č. 421/24, byt, v domě č. p. 421, Topolová 4, na pozemku 
parc. č. 812/22 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se 
spoluvlastnickým podílem na společných částech domu o velikosti id. 284/20226, paní 
XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 284/20226 k pozemku parc. 
č. 812/22 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, paní XXXXX, 
Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 99.716,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 
uhrazena formou akontace ve výši 30.960,- Kč a částka ve výši 68.756,- Kč bude doplatek 
kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše dle důvodové zprávy. 

 

93. schvaluje 
- záměr prodat spoluvlastnický podíl o velikosti ideálních 65/100 k jednotce vymezené podle 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k 
jednotce č. 421/25, byt, v domě č. p. 421, Topolová 4, na pozemku parc. č. 812/22 
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se spoluvlastnickým podílem na 
společných částech domu o velikosti id. 258/20226, panu XXXXX, Olomouc za kupní cenu 
ve výši 51.200,- Kč, přičemž tato kupní cena již byla uhrazena, a současně 

- záměr uzavřít budoucí kupní smlouvu ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 35/100 k 
jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, a to podíl k jednotce č. 421/25, byt, v domě č. p. 421, Topolová 4, na pozemku 
parc. č. 812/22 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se 
spoluvlastnickým podílem na společných částech domu o velikosti id. 258/20226, panu 
XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 258/20226 k pozemku parc. 
č. 812/22 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, panu XXXXX, 
Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 91.262,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 
uhrazena formou akontace ve výši 28.800,- Kč a částka ve výši 62.462,- Kč bude doplatek 
kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše dle důvodové zprávy. 

 

94. schvaluje 
- záměr prodat spoluvlastnický podíl o velikosti ideálních 65/100 k jednotce vymezené podle 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k 
jednotce č. 421/26, byt, v domě č. p. 421, Topolová 4, na pozemku parc. č. 812/22 
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se spoluvlastnickým podílem na 
společných částech domu o velikosti id. 431/20226, paní XXXXX, Olomouc za kupní cenu ve 
výši 76.800,- Kč, přičemž tato kupní cena již byla uhrazena, a současně 
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- záměr uzavřít budoucí kupní smlouvu ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 35/100 k 
jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, a to podíl k jednotce č. 421/26, byt, v domě č. p. 421, Topolová 4, na pozemku 
parc. č. 812/22 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se 
spoluvlastnickým podílem na společných částech domu o velikosti id. 431/20226, paní 
XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 431/20226 k pozemku parc. 
č. 812/22 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, paní XXXXX, 
Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 147.545,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 
uhrazena formou akontace ve výši 43.200,- Kč a částka ve výši 104.345,- Kč bude doplatek 
kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše dle důvodové zprávy. 

 

95. schvaluje 
- záměr prodat spoluvlastnický podíl o velikosti ideálních 65/100 k jednotce vymezené podle 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k 
jednotce č. 421/27, byt, v domě č. p. 421, Topolová 4, na pozemku parc. č. 812/22 
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se spoluvlastnickým podílem na 
společných částech domu o velikosti id. 436/20226, panu XXXXX, Olomouc za kupní cenu 
ve výši 80.896,- Kč, přičemž tato kupní cena již byla uhrazena, a současně 

- záměr uzavřít budoucí kupní smlouvu ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 35/100 k 
jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, a to podíl k jednotce č. 421/27, byt, v domě č. p. 421, Topolová 4, na pozemku 
parc. č. 812/22 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se 
spoluvlastnickým podílem na společných částech domu o velikosti id. 436/20226, panu 
XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 436/20226 k pozemku parc. 
č. 812/22 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, panu XXXXX, 
Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 151.060,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 
uhrazena formou akontace ve výši 45.504,- Kč a částka ve výši 105.556,- Kč bude doplatek 
kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše dle důvodové zprávy. 

 

96. schvaluje 
- záměr prodat spoluvlastnický podíl o velikosti ideálních 65/100 k jednotce vymezené podle 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k 
jednotce č. 421/28, byt, v domě č. p. 421, Topolová 4, na pozemku parc. č. 812/22 
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se spoluvlastnickým podílem na 
společných částech domu o velikosti id. 297/20226, manželům paní XXXXX a panu XXXXX, 
Olomouc za kupní cenu ve výši 51.200,- Kč, přičemž tato kupní cena již byla uhrazena, a 
současně 

- záměr uzavřít budoucí kupní smlouvu ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 35/100 k 
jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, a to podíl k jednotce č. 421/28, byt, v domě č. p. 421, Topolová 4, na pozemku 
parc. č. 812/22 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se 
spoluvlastnickým podílem na společných částech domu o velikosti id. 297/20226, manželům 
paní XXXXX a panu XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 
297/20226 k pozemku parc. č. 812/22 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec 
Olomouc, manželům paní XXXXX a panu XXXXX, Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve 
výši 100.704,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 
28.800,- Kč a částka ve výši 71.904,- Kč bude doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví 
Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše dle důvodové zprávy. 
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97. schvaluje 
- záměr prodat spoluvlastnický podíl o velikosti ideálních 65/100 k jednotce vymezené podle 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k 
jednotce č. 421/30, byt, v domě č. p. 421, Topolová 4, na pozemku parc. č. 812/22 
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se spoluvlastnickým podílem na 
společných částech domu o velikosti id. 655/20226, paní XXXXX, Olomouc za kupní cenu ve 
výši 160.000,- Kč, přičemž tato kupní cena již byla uhrazena, a současně 

- záměr uzavřít budoucí kupní smlouvu ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 35/100 k 
jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, a to podíl k jednotce č. 421/30, byt, v domě č. p. 421, Topolová 4, na pozemku 
parc. č. 812/22 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se 
spoluvlastnickým podílem na společných částech domu o velikosti id. 655/20226, paní 
XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 655/20226 k pozemku parc. 
č. 812/22 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, paní XXXXX, 
Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 248.576,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 
uhrazena formou akontace ve výši 90.000,- Kč a částka ve výši 158.576,- Kč bude doplatek 
kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše dle důvodové zprávy. 

 

98. schvaluje 
- záměr prodat spoluvlastnický podíl o velikosti ideálních 65/100 k jednotce vymezené podle 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k 
jednotce č. 421/31, byt, v domě č. p. 421, Topolová 4, na pozemku parc. č. 812/22 
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se spoluvlastnickým podílem na 
společných částech domu o velikosti id. 320/20226, paní XXXXX, Olomouc za kupní cenu ve 
výši 51.200,- Kč, přičemž tato kupní cena již byla uhrazena, a současně 

- záměr uzavřít budoucí kupní smlouvu ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 35/100 k 
jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, a to podíl k jednotce č. 421/31, byt, v domě č. p. 421, Topolová 4, na pozemku 
parc. č. 812/22 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se 
spoluvlastnickým podílem na společných částech domu o velikosti id. 320/20226, paní 
XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 320/20226 k pozemku parc. 
č. 812/22 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, paní XXXXX, 
Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 106.272,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 
uhrazena formou akontace ve výši 28.800,- Kč a částka ve výši 77.472,- Kč bude doplatek 
kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše dle důvodové zprávy. 

 

99. schvaluje 
- záměr prodat spoluvlastnický podíl o velikosti ideálních 65/100 k jednotce vymezené podle 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k 
jednotce č. 421/32, byt, v domě č. p. 421, Topolová 4, na pozemku parc. č. 812/22 
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se spoluvlastnickým podílem na 
společných částech domu o velikosti id. 436/20226, panu XXXXX, Olomouc za kupní cenu 
ve výši 80.640,- Kč, přičemž tato kupní cena již byla uhrazena, a současně 

- záměr uzavřít budoucí kupní smlouvu ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 35/100 k 
jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, a to podíl k jednotce č. 421/32, byt, v domě č. p. 421, Topolová 4, na pozemku 
parc. č. 812/22 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se 
spoluvlastnickým podílem na společných částech domu o velikosti id. 436/20226, panu 
XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 436/20226 k pozemku parc. 
č. 812/22 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, panu XXXXX, 
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Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 150.916,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 
uhrazena formou akontace ve výši 45.360,- Kč a částka ve výši 105.556,- Kč bude doplatek 
kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše dle důvodové zprávy. 

 

100. schvaluje 
- záměr prodat spoluvlastnický podíl o velikosti ideálních 65/100 k jednotce vymezené podle 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k 
jednotce č. 421/33, byt, v domě č. p. 421, Topolová 4, na pozemku parc. č. 812/22 
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se spoluvlastnickým podílem na 
společných částech domu o velikosti id. 431/20226, paní XXXXX, Olomouc za kupní cenu ve 
výši 76.800,- Kč, přičemž tato kupní cena již byla uhrazena, a současně 

- záměr uzavřít budoucí kupní smlouvu ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 35/100 k 
jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, a to podíl k jednotce č. 421/33, byt, v domě č. p. 421, Topolová 4, na pozemku 
parc. č. 812/22 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se 
spoluvlastnickým podílem na společných částech domu o velikosti id. 431/20226, paní 
XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 431/20226 k pozemku parc. 
č. 812/22 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, paní XXXXX, 
Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 147.545,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 
uhrazena formou akontace ve výši 43.200,- Kč a částka ve výši 104.345,- Kč bude doplatek 
kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše dle důvodové zprávy. 

 

101. schvaluje 
- záměr prodat spoluvlastnický podíl o velikosti ideálních 65/100 k jednotce vymezené podle 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k 
jednotce č. 421/35, byt, v domě č. p. 421, Topolová 4, na pozemku parc. č. 812/22 
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se spoluvlastnickým podílem na 
společných částech domu o velikosti id. 288/20226, paní XXXXX, Olomouc za kupní cenu ve 
výši 51.200,- Kč, přičemž tato kupní cena již byla uhrazena, a současně 

- záměr uzavřít budoucí kupní smlouvu ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 35/100 k 
jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, a to podíl k jednotce č. 421/35, byt, v domě č. p. 421, Topolová 4, na pozemku 
parc. č. 812/22 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se 
spoluvlastnickým podílem na společných částech domu o velikosti id. 288/20226, paní 
XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 288/20226 k pozemku parc. 
č. 812/22 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, paní XXXXX, 
Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 98.525,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 
uhrazena formou akontace ve výši 28.800,- Kč a částka ve výši 69.725,- Kč bude doplatek 
kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše dle důvodové zprávy. 

 

102. schvaluje 
- záměr prodat spoluvlastnický podíl o velikosti ideálních 65/100 k jednotce vymezené podle 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k 
jednotce č. 421/36, byt, v domě č. p. 421, Topolová 4, na pozemku parc. č. 812/22 
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se spoluvlastnickým podílem na 
společných částech domu o velikosti id. 431/20226, paní XXXXX, Olomouc za kupní cenu ve 
výši 76.800,- Kč, přičemž tato kupní cena již byla uhrazena, a současně 

- záměr uzavřít budoucí kupní smlouvu ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 35/100 k 
jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
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předpisů, a to podíl k jednotce č. 421/36, byt, v domě č. p. 421, Topolová 4, na pozemku 
parc. č. 812/22 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se 
spoluvlastnickým podílem na společných částech domu o velikosti id. 431/20226, paní 
XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 431/20226 k pozemku parc. 
č. 812/22 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, paní XXXXX, 
Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 147.545,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 
uhrazena formou akontace ve výši 43.200,- Kč a částka ve výši 104.345,- Kč bude doplatek 
kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše dle důvodové zprávy. 

 

103. schvaluje 
- záměr prodat spoluvlastnický podíl o velikosti ideálních 65/100 k jednotce vymezené podle 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k 
jednotce č. 421/37, byt, v domě č. p. 421, Topolová 4, na pozemku parc. č. 812/22 
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se spoluvlastnickým podílem na 
společných částech domu o velikosti id. 410/20226, paní XXXXX, Olomouc za kupní cenu ve 
výši 76.800,- Kč, přičemž tato kupní cena již byla uhrazena, a současně 

- záměr uzavřít budoucí kupní smlouvu ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 35/100 k 
jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, a to podíl k jednotce č. 421/37, byt, v domě č. p. 421, Topolová 4, na pozemku 
parc. č. 812/22 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se 
spoluvlastnickým podílem na společných částech domu o velikosti id. 410/20226, paní 
XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 410/20226 k pozemku parc. 
č. 812/22 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, paní XXXXX, 
Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 142.461,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 
uhrazena formou akontace ve výši 43.200,- Kč a částka ve výši 99.261,- Kč bude doplatek 
kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše dle důvodové zprávy. 

 

104. schvaluje 
- záměr prodat spoluvlastnický podíl o velikosti ideálních 65/100 k jednotce vymezené podle 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k 
jednotce č. 421/38, byt, v domě č. p. 421, Topolová 4, na pozemku parc. č. 812/22 
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se spoluvlastnickým podílem na 
společných částech domu o velikosti id. 297/20226, panu XXXXX, Olomouc za kupní cenu 
ve výši 51.200,- Kč, přičemž tato kupní cena již byla uhrazena, a současně 

- záměr uzavřít budoucí kupní smlouvu ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 35/100 k 
jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, a to podíl k jednotce č. 421/38, byt, v domě č. p. 421, Topolová 4, na pozemku 
parc. č. 812/22 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se 
spoluvlastnickým podílem na společných částech domu o velikosti id. 297/20226, panu 
XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 297/20226 k pozemku parc. 
č. 812/22 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, panu XXXXX, 
Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 100.704,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 
uhrazena formou akontace ve výši 28.800,- Kč a částka ve výši 71.904,- Kč bude doplatek 
kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše dle důvodové zprávy. 

 

105. schvaluje 
- záměr prodat spoluvlastnický podíl o velikosti id. 65/100 k jednotce vymezené podle zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k jednotce č. 
421/39, byt, v domě č. p. 421, Topolová 4, na pozemku parc. č. 812/22 zastavěná plocha a 
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nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných částech 
domu o velikosti id. 661/20226, a to podíl o velikosti id. 1/2 ze spoluvlastnického podílu o 
velikosti id. 65/100 k jednotce paní XXXXX, Olomouc za kupní cenu ve výši 64.000,- Kč a 
podíl o velikosti id. 1/2 ze spoluvlastnického podílu o velikosti id. 65/100 k jednotce panu 
XXXXX, Olomouc za kupní cenu ve výši 64.000,- Kč, přičemž tato kupní cena již byla 
uhrazena, a současně 

- záměr uzavřít budoucí kupní smlouvu ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 35/100 k 
jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, a to podíl k jednotce č. 421/39, byt, v domě č. p. 421, Topolová 4, na pozemku 
parc. č. 812/23 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se 
spoluvlastnickým podílem na společných částech domu o velikosti id. 661/20226, a to podíl o 
velikosti id. 1/2 ze spoluvlastnického podílu o velikosti id. 35/100 k jednotce paní XXXXX, 
Olomouc a podíl o velikosti id. 1/2 ze spoluvlastnického podílu o velikosti id. 35/100 k 
jednotce panu XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 661/20226 k 
pozemku parc. č. 812/23 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, a to 
podíl o velikosti id. 1/2 ze spoluvlastnického podílu o velikosti id. 661/20226 k pozemku paní 
XXXXX, Olomouc, a podíl o velikosti id. 1/2 ze spoluvlastnického podílu o velikosti id. 
661/20226 k pozemku panu XXXXX, Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 
250.028,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 90.000,- 
Kč, a částka ve výši 160.028,- Kč bude doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva 
Olomouc, Jižní, 

a to vše dle důvodové zprávy. 

 

106. schvaluje 
- záměr prodat spoluvlastnický podíl o velikosti id. 65/100 k jednotce vymezené podle zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k jednotce č. 
420/1, byt, v domě č. p. 420, Topolová 6, na pozemku parc. č. 812/23 zastavěná plocha a 
nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných částech 
domu o velikosti id. 749/20248, manželům XXXXX Olomouc za kupní cenu ve výši 192.000,- 
Kč, přičemž tato kupní cena již byla uhrazena, a současně 

- záměr uzavřít budoucí kupní smlouvu ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 35/100 k 
jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, a to podíl k jednotce č. 420/1, byt, v domě č. p. 420, Topolová 6, na pozemku parc. 
č. 812/23 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se spoluvlastnickým 
podílem na společných částech domu o velikosti id. 749/20248, manželům XXXXX, 
Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 749/20248 k pozemku parc. č. 812/23 
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, manželům XXXXX, Olomouc, to 
vše za kupní cenu celkem ve výši 289.333,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena 
formou akontace ve výši 108.000,- Kč a částka ve výši 181.333,- Kč bude doplatek kupní 
ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše dle důvodové zprávy. 

 

107. schvaluje 
- záměr prodat spoluvlastnický podíl o velikosti ideálních 65/100 k jednotce vymezené podle 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k 
jednotce č. 420/3, byt, v domě č. p. 420, Topolová 6, na pozemku parc. č. 812/23 zastavěná 
plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných 
částech domu o velikosti id. 643/20248, panu XXXXX, Olomouc za kupní cenu ve výši 
132.224,- Kč, přičemž tato kupní cena již byla uhrazena, a současně 

- záměr uzavřít budoucí kupní smlouvu ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 35/100 k 
jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, a to podíl k jednotce č. 420/3, byt, v domě č. p. 420, Topolová 6, na pozemku parc. 
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č. 812/23 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se spoluvlastnickým 
podílem na společných částech domu o velikosti id. 643/20248, panu XXXXX, Olomouc, a ke 
spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 643/20248 k pozemku parc. č. 812/23 zastavěná 
plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc panu XXXXX, Olomouc, to vše za kupní 
cenu celkem ve výši 230.046,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou 
akontace ve výši 74.376,- Kč a částka ve výši 155.670,- Kč bude doplatek kupní ceny, dosud 
ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše dle důvodové zprávy. 

 

108. schvaluje 
- záměr prodat spoluvlastnický podíl o velikosti ideálních 65/100 k jednotce vymezené podle 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k 
jednotce č. 420/4, byt, v domě č. p. 420, Topolová 6, na pozemku parc. č. 812/23 zastavěná 
plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných 
částech domu o velikosti id. 306/20248, manželům XXXXX, Olomouc za kupní cenu ve výši 
51.200,- Kč, přičemž tato kupní cena již byla uhrazena, a současně 

- záměr uzavřít budoucí kupní smlouvu ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 35/100 k 
jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, a to podíl k jednotce č. 420/4, byt, v domě č. p. 420, Topolová 6, na pozemku parc. 
č. 812/23 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se spoluvlastnickým 
podílem na společných částech domu o velikosti id. 306/20248, manželům XXXXX, 
Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 306/20248 k pozemku parc. č. 812/23 
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, manželům XXXXX, Olomouc, to 
vše za kupní cenu celkem ve výši 102.883,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena 
formou akontace ve výši 28.800,- Kč a částka ve výši 74.083,- Kč bude doplatek kupní ceny, 
dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše dle důvodové zprávy. 

 

109. schvaluje 
- záměr prodat spoluvlastnický podíl o velikosti ideálních 65/100 k jednotce vymezené podle 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k 
jednotce č. 420/5, byt, v domě č. p. 420, Topolová 6, na pozemku parc. č. 812/23 zastavěná 
plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných 
částech domu o velikosti id. 604/20248, paní XXXXX, Olomouc za kupní cenu ve výši 
192.000,- Kč, přičemž tato kupní cena již byla uhrazena, a současně 

- záměr uzavřít budoucí kupní smlouvu ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 35/100 k 
jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, a to podíl k jednotce č. 420/5, byt, v domě č. p. 420, Topolová 6, na pozemku parc. 
č. 812/23 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se spoluvlastnickým 
podílem na společných částech domu o velikosti id. 604/20248, paní XXXXX, Olomouc, a ke 
spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 604/20248 k pozemku parc. č. 812/23 zastavěná 
plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, paní XXXXX, Olomouc, to vše za kupní 
cenu celkem ve výši 254.228,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou 
akontace ve výši 108.000,- Kč a částka ve výši 146.228,- Kč bude doplatek kupní ceny, 
dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše dle důvodové zprávy. 

 

110. schvaluje 
- záměr prodat spoluvlastnický podíl o velikosti ideálních 65/100 k jednotce vymezené podle 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k 
jednotce č. 420/6, byt, v domě č. p. 420, Topolová 6, na pozemku parc. č. 812/23 zastavěná 
plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných 
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částech domu o velikosti id. 281/20248, paní XXXXX, Olomouc za kupní cenu ve výši 
54.528,- Kč, přičemž tato kupní cena již byla uhrazena, a současně 

- záměr uzavřít budoucí kupní smlouvu ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 35/100 k 
jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, a to podíl k jednotce č. 420/6, byt, v domě č. p. 420, Topolová 6, na pozemku parc. 
č. 812/23 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se spoluvlastnickým 
podílem na společných částech domu o velikosti id. 281/20248, paní XXXXX, Olomouc, a ke 
spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 281/20248 k pozemku parc. č. 812/23 zastavěná 
plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, paní XXXXX, Olomouc, to vše za kupní 
cenu celkem ve výši 98.702,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace 
ve výši 30.672,- Kč a částka ve výši 68.030,- Kč bude doplatek kupní ceny, dosud ve 
vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše dle důvodové zprávy. 

 

111. schvaluje 
- záměr prodat spoluvlastnický podíl o velikosti ideálních 65/100 k jednotce vymezené podle 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k 
jednotce č. 420/7, byt, v domě č. p. 420, Topolová 6, na pozemku parc. č. 812/23 zastavěná 
plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných 
částech domu o velikosti id. 467/20248, manželům XXXXX, Olomouc za kupní cenu ve výši 
81.024,- Kč, přičemž tato kupní cena již byla uhrazena, a současně 

- záměr uzavřít budoucí kupní smlouvu ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 35/100 k 
jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, a to podíl k jednotce č. 420/7, byt, v domě č. p. 420, Topolová 6, na pozemku parc. 
č. 812/23 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se spoluvlastnickým 
podílem na společných částech domu o velikosti id. 467/20248, manželům XXXXX, 
Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 467/20248 k pozemku parc. č. 812/23 
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, manželům XXXXX, Olomouc, to 
vše za kupní cenu celkem ve výši 158.637,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena 
formou akontace ve výši 45.576,- Kč a částka ve výši 113.061,- Kč bude doplatek kupní 
ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše dle důvodové zprávy. 

 

112. schvaluje 
- záměr prodat spoluvlastnický podíl o velikosti ideálních 65/100 k jednotce vymezené podle 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k 
jednotce č. 420/9, byt, v domě č. p. 420, Topolová 6, na pozemku parc. č. 812/23 zastavěná 
plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných 
částech domu o velikosti id. 651/20248, manželům XXXXX, Olomouc za kupní cenu ve výši 
160.000,- Kč, přičemž tato kupní cena již byla uhrazena, a současně 

- záměr uzavřít budoucí kupní smlouvu ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 35/100 k 
jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, a to podíl k jednotce č. 420/9, byt, v domě č. p. 420, Topolová 6, na pozemku parc. 
č. 812/23 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se spoluvlastnickým 
podílem na společných částech domu o velikosti id. 651/20248, manželům XXXXX, 
Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 651/20248 k pozemku parc. č. 812/23 
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, manželům XXXXX, Olomouc, to 
vše za kupní cenu celkem ve výši 247.607,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena 
formou akontace ve výši 90.000,- Kč a částka ve výši 157.607,- Kč bude doplatek kupní 
ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše dle důvodové zprávy. 
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113. schvaluje 
- záměr prodat spoluvlastnický podíl o velikosti ideálních 65/100 k jednotce vymezené podle 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k 
jednotce č. 420/10, byt, v domě č. p. 420, Topolová 6, na pozemku parc. č. 812/23 
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se spoluvlastnickým podílem na 
společných částech domu o velikosti id. 475/20248, manželům XXXXX za kupní cenu ve výši 
76.800,- Kč, přičemž tato kupní cena již byla uhrazena, a současně 

- záměr uzavřít budoucí kupní smlouvu ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 35/100 k 
jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, a to podíl k jednotce č. 420/10, byt, v domě č. p. 420, Topolová 6, na pozemku 
parc. č. 812/23 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se 
spoluvlastnickým podílem na společných částech domu o velikosti id. 475/20248, manželům 
XXXXX, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 475/20248 k pozemku parc. č. 812/23 
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, manželům XXXXX, to vše za 
kupní cenu celkem ve výši 158.198,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou 
akontace ve výši 43.200,- Kč a částka ve výši 114.998,- Kč bude doplatek kupní ceny, dosud 
ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše dle důvodové zprávy. 

 

114. schvaluje 
- záměr prodat spoluvlastnický podíl o velikosti ideálních 65/100 k jednotce vymezené podle 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k 
jednotce č. 420/11, byt, v domě č. p. 420, Topolová 6, na pozemku parc. č. 812/23 
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se spoluvlastnickým podílem na 
společných částech domu o velikosti id. 301/20248, paní XXXXX, Olomouc za kupní cenu ve 
výši 51.200,- Kč, přičemž tato kupní cena již byla uhrazena, a současně 

- záměr uzavřít budoucí kupní smlouvu ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 35/100 k 
jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, a to podíl k jednotce č. 420/11, byt, v domě č. p. 420, Topolová 6, na pozemku 
parc. č. 812/23 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se 
spoluvlastnickým podílem na společných částech domu o velikosti id. 301/20248, paní 
XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 301/20248 k pozemku parc. 
č. 812/23 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, paní XXXXX, 
Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 101.672,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 
uhrazena formou akontace ve výši 28.800,- Kč a částka ve výši 72.872,- Kč bude doplatek 
kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše dle důvodové zprávy. 

 

115. schvaluje 
- záměr prodat spoluvlastnický podíl o velikosti ideálních 65/100 k jednotce vymezené podle 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k 
jednotce č. 420/12, byt, v domě č. p. 420, Topolová 6, na pozemku parc. č. 812/23 
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se spoluvlastnickým podílem na 
společných částech domu o velikosti id. 620/20248, paní XXXXX, Olomouc za kupní cenu ve 
výši 131.328,- Kč, přičemž tato kupní cena již byla uhrazena, a současně 

- záměr uzavřít budoucí kupní smlouvu ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 35/100 k 
jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, a to podíl k jednotce č. 420/12, byt, v domě č. p. 420, Topolová 6, na pozemku 
parc. č. 812/23 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se 
spoluvlastnickým podílem na společných částech domu o velikosti id. 620/20248, paní 
XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 620/20248 k pozemku parc. 
č. 812/23 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, paní XXXXX, 
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Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 223.974,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 
uhrazena formou akontace ve výši 73.872,- Kč a částka ve výši 150.102,- Kč bude doplatek 
kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše dle důvodové zprávy. 

 

116. schvaluje 
- záměr prodat spoluvlastnický podíl o velikosti ideálních 65/100 k jednotce vymezené podle 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k 
jednotce č. 420/14, byt, v domě č. p. 420, Topolová 6, na pozemku parc. č. 812/23 
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. se spoluvlastnickým podílem na společných částech 
domu o velikosti id. 598/20248, a to podíl o velikosti id. 1/2 ze spoluvlastnického podílu o 
velikosti id. 65/100 k jednotce paní XXXXX, Olomouc za kupní cenu ve výši 64.000,- Kč a 
podíl o velikosti id. 1/2 ze spoluvlastnického podílu o velikosti id. 65/100 k jednotce panu 
JXXXXX, Olomouc za kupní cenu ve výši 64.000,- Kč, přičemž tato kupní cena již byla 
uhrazena, a současně 

- záměr uzavřít budoucí kupní smlouvu ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 35/100 k 
jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, a to podíl k jednotce č. 420/14, byt, v domě č. p. 420, Topolová 6, na pozemku 
parc. č. 812/23 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se 
spoluvlastnickým podílem na společných částech domu o velikosti id. 598/20248, a to podíl o 
velikosti id. 1/2 ze spoluvlastnického podílu o velikosti id. 35/100 k jednotce paní XXXXX, 
Olomouc a podíl o velikosti id. 1/2 ze spoluvlastnického podílu o velikosti id. 35/100 k 
jednotce panu XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 598/20248 k 
pozemku parc. č. 812/23 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, a to 
podíl o velikosti id. 1/2 ze spoluvlastnického podílu o velikosti id. 598/20248 k pozemku paní 
XXXXX, Olomouc, a podíl o velikosti id. 1/2 ze spoluvlastnického podílu o velikosti id. 
598/20248 k pozemku panu XXXXX, Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 
216.766,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 72.000,- 
Kč, a částka ve výši 144.776,- Kč bude doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva 
Olomouc, Jižní, 

a to vše dle důvodové zprávy. 

 

117. schvaluje 
- záměr prodat spoluvlastnický podíl o velikosti ideálních 65/100 k jednotce vymezené podle 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k 
jednotce č. 420/15, byt, v domě č. p. 420, Topolová 6, na pozemku parc. č. 812/23 
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se spoluvlastnickým podílem na 
společných částech domu o velikosti id. 259/20248, panu XXXXX, Olomouc za kupní cenu 
ve výši 51.200,- Kč, přičemž tato kupní cena již byla uhrazena, a současně 

- záměr uzavřít budoucí kupní smlouvu ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 35/100 k 
jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, a to podíl k jednotce č. 420/15, byt, v domě č. p. 420, Topolová 6, na pozemku 
parc. č. 812/23 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se 
spoluvlastnickým podílem na společných částech domu o velikosti id. 259/20248, panu 
XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 259/20248 k pozemku parc. 
č. 812/23 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, panu XXXXX, 
Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 91.504,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 
uhrazena formou akontace ve výši 28.800,- Kč a částka ve výši 62.704,- Kč bude doplatek 
kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše dle důvodové zprávy. 
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118. schvaluje 
- záměr prodat spoluvlastnický podíl o velikosti ideálních 65/100 k jednotce vymezené podle 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k 
jednotce č. 420/16, byt, v domě č. p. 420, Topolová 6, na pozemku parc. č. 812/23 
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se spoluvlastnickým podílem na 
společných částech domu o velikosti id. 461/20248, paní XXXXX, Olomouc za kupní cenu ve 
výši 80.128,- Kč, přičemž tato kupní cena již byla uhrazena, a současně 

- záměr uzavřít budoucí kupní smlouvu ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 35/100 k 
jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, a to podíl k jednotce č. 420/16, byt, v domě č. p. 420, Topolová 6, na pozemku 
parc. č. 812/23 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se 
spoluvlastnickým podílem na společných částech domu o velikosti id. 461/20248, paní 
XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 461/20248 k pozemku parc. 
č. 812/23 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, paní XXXXX, 
Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 156.680,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 
uhrazena formou akontace ve výši 45.072,- Kč a částka ve výši 111.608,- Kč bude doplatek 
kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše dle důvodové zprávy. 

 

119. schvaluje 
- záměr prodat spoluvlastnický podíl o velikosti ideálních 65/100 k jednotce vymezené podle 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k 
jednotce č. 420/17, byt, v domě č. p. 420, Topolová 6, na pozemku parc. č. 812/23 
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se spoluvlastnickým podílem na 
společných částech domu o velikosti id. 561/20248, manželům XXXXX, Olomouc za kupní 
cenu ve výši 96.000,- Kč, přičemž tato kupní cena již byla uhrazena, a současně 

- záměr uzavřít budoucí kupní smlouvu ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 35/100 k 
jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, a to podíl k jednotce č. 420/17, byt, v domě č. p. 420, Topolová 6, na pozemku 
parc. č. 812/23 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se 
spoluvlastnickým podílem na společných částech domu o velikosti id. 561/20248, manželům 
XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 561/20248 k pozemku parc. 
č. 812/23 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, manželům XXXXX, 
Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 189.818,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 
uhrazena formou akontace ve výši 54.000,- Kč a částka ve výši 135.818. Kč bude doplatek 
kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše dle důvodové zprávy. 

 

120. schvaluje 
- záměr prodat spoluvlastnický podíl o velikosti ideálních 65/100 k jednotce vymezené podle 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k 
jednotce č. 420/18, byt, v domě č. p. 420, Topolová 6, na pozemku parc. č. 812/23 
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se spoluvlastnickým podílem na 
společných částech domu o velikosti id. 673/20248, manželům XXXXX, Olomouc za kupní 
cenu ve výši 163.328,- Kč, přičemž tato kupní cena již byla uhrazena, a současně 

- záměr uzavřít budoucí kupní smlouvu ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 35/100 k 
jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, a to podíl k jednotce č. 420/18, byt, v domě č. p. 420, Topolová 6, na pozemku 
parc. č. 812/23 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se 
spoluvlastnickým podílem na společných částech domu o velikosti id. 673/20248, manželům 
XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 673/20248 k pozemku parc. 
č. 812/23 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, manželům XXXXX, 
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Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 254.805,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 
uhrazena formou akontace ve výši 91.872,- Kč a částka ve výši 162.933,- Kč bude doplatek 
kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše dle důvodové zprávy. 

 

121. schvaluje 
- záměr prodat spoluvlastnický podíl o velikosti ideálních 65/100 k jednotce vymezené podle 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k 
jednotce č. 420/19, byt, v domě č. p. 420, Topolová 6, na pozemku parc. č. 812/23 
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se spoluvlastnickým podílem na 
společných částech domu o velikosti id. 475/20248, panu XXXXX, Olomouc za kupní cenu 
ve výši 76.800,- Kč, přičemž tato kupní cena již byla uhrazena, a současně 

- záměr uzavřít budoucí kupní smlouvu ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 35/100 k 
jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, a to podíl k jednotce č. 420/19, byt, v domě č. p. 420, Topolová 6, na pozemku 
parc. č. 812/23 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se 
spoluvlastnickým podílem na společných částech domu o velikosti id. 475/20248, panu 
XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 475/20248 k pozemku parc. 
č. 812/23 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, panu XXXXX, 
Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 158.198,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 
uhrazena formou akontace ve výši 43.200,- Kč a částka ve výši 114.998,- Kč bude doplatek 
kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše dle důvodové zprávy. 

 

122. schvaluje 
- záměr prodat spoluvlastnický podíl o velikosti ideálních 65/100 k jednotce vymezené podle 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k 
jednotce č. 420/20, byt, v domě č. p. 420, Topolová 6, na pozemku parc. č. 812/23 
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se spoluvlastnickým podílem na 
společných částech domu o velikosti id. 287/20248, paní XXXXX, Olomouc za kupní cenu ve 
výši 55.552,- Kč, přičemž tato kupní cena již byla uhrazena, a současně 

- záměr uzavřít budoucí kupní smlouvu ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 35/100 k 
jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, a to podíl k jednotce č. 420/20, byt, v domě č. p. 420, Topolová 6, na pozemku 
parc. č. 812/23 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se 
spoluvlastnickým podílem na společných částech domu o velikosti id. 287/20248, paní 
XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 287/20248 k pozemku parc. 
č. 812/23 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, paní XXXXX, 
Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 100.731. Kč, přičemž část kupní ceny byla již 
uhrazena formou akontace ve výši 31.248,-Kč a částka ve výši 69.483,- Kč bude doplatek 
kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše dle důvodové zprávy. 

 

123. schvaluje 
- záměr prodat spoluvlastnický podíl o velikosti ideálních 65/100 k jednotce vymezené podle 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k 
jednotce č. 420/21, byt, v domě č. p. 420, Topolová 6, na pozemku parc. č. 812/23 
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se spoluvlastnickým podílem na 
společných částech domu o velikosti id. 625/20248, manželům XXXXX, Olomouc za kupní 
cenu ve výši 132.352,- Kč, přičemž tato kupní cena již byla uhrazena, a současně 

- záměr uzavřít budoucí kupní smlouvu ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 35/100 k 
jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
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předpisů, a to podíl k jednotce č. 420/21, byt, v domě č. p. 420, Topolová 6, na pozemku 
parc. č. 812/23 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se 
spoluvlastnickým podílem na společných částech domu o velikosti id. 625/20248, manželům 
XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 625/20248 k pozemku parc. 
č. 812/23 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, manželům XXXXX, 
Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 225.761,-. Kč, přičemž část kupní ceny byla 
již uhrazena formou akontace ve výši 74.448,- Kč a částka ve výši 151.313,- Kč bude 
doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše dle důvodové zprávy. 

 

124. schvaluje 
- záměr prodat spoluvlastnický podíl o velikosti ideálních 65/100 k jednotce vymezené podle 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k 
jednotce č. 420/22, byt, v domě č. p. 420, Topolová 6, na pozemku parc. č. 812/23 
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se spoluvlastnickým podílem na 
společných částech domu o velikosti id. 342/20248, panu XXXXX, Olomouc za kupní cenu 
ve výši 51.200,- Kč, přičemž tato kupní cena již byla uhrazena, a současně 

- záměr uzavřít budoucí kupní smlouvu ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 35/100 k 
jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, a to podíl k jednotce č. 420/22, byt, v domě č. p. 420, Topolová 6, na pozemku 
parc. č. 812/23 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se 
spoluvlastnickým podílem na společných částech domu o velikosti id. 342/20248, panu 
XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 342/20248 k pozemku parc. 
č. 812/23 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, panu XXXXX, 
Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 111.598,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 
uhrazena formou akontace ve výši 28.800,- Kč a částka ve výši 82.798,- Kč bude doplatek 
kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše dle důvodové zprávy. 

 

125. schvaluje 
- záměr prodat spoluvlastnický podíl o velikosti ideálních 65/100 k jednotce vymezené podle 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k 
jednotce č. 420/23, byt, v domě č. p. 420, Topolová 6, na pozemku parc. č. 812/23 
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se spoluvlastnickým podílem na 
společných částech domu o velikosti id. 598/20248, manželům XXXXX, Olomouc za kupní 
cenu ve výši 128.000,- Kč, přičemž tato kupní cena již byla uhrazena, a současně 

- záměr uzavřít budoucí kupní smlouvu ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 35/100 k 
jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, a to podíl k jednotce č. 420/23, byt, v domě č. p. 420, Topolová 6, na pozemku 
parc. č. 812/23 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se 
spoluvlastnickým podílem na společných částech domu o velikosti id. 598/20248, manželům 
XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 598/20248 k pozemku parc. 
č. 812/23 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, manželům XXXXX, 
Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 216.776,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 
uhrazena formou akontace ve výši 72.000,- Kč a částka ve výši 144.776,- Kč bude doplatek 
kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše dle důvodové zprávy. 

 

126. schvaluje 
- záměr prodat spoluvlastnický podíl o velikosti ideálních 65/100 k jednotce vymezené podle 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k 
jednotce č. 420/24, byt, v domě č. p. 420, Topolová 6, na pozemku parc. č. 812/23 
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zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se spoluvlastnickým podílem na 
společných částech domu o velikosti id. 323/20248, paní XXXXX, Olomouc za kupní cenu ve 
výši 243.200,- Kč, přičemž tato kupní cena již byla uhrazena, a současně 

- záměr uzavřít budoucí kupní smlouvu ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 35/100 k 
jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, a to podíl k jednotce č. 420/24, byt, v domě č. p. 420, Topolová 6, na pozemku 
parc. č. 812/23 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se 
spoluvlastnickým podílem na společných částech domu o velikosti id. 323/20248, paní 
XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 323/20248 k pozemku parc. 
č. 812/23 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, paní XXXXX, 
Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 214.998,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 
uhrazena formou akontace ve výši 136.800,- Kč a částka ve výši 78.198,- Kč bude doplatek 
kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše dle důvodové zprávy. 

 

127. schvaluje 
- záměr prodat spoluvlastnický podíl o velikosti ideálních 65/100 k jednotce vymezené podle 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k 
jednotce č. 420/26, byt, v domě č. p. 420, Topolová 6, na pozemku parc. č. 812/23 
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se spoluvlastnickým podílem na 
společných částech domu o velikosti id. 525/20248, paní XXXXX, Olomouc za kupní cenu ve 
výši 96.000,- Kč, přičemž tato kupní cena již byla uhrazena, a současně 

- záměr uzavřít budoucí kupní smlouvu ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 35/100 k 
jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, a to podíl k jednotce č. 420/26, byt, v domě č. p. 420, Topolová 6, na pozemku 
parc. č. 812/23 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se 
spoluvlastnickým podílem na společných částech domu o velikosti id. 525/20248, paní 
XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 525/20248 k pozemku parc. 
č. 812/23 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, paní XXXXX, 
Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 181.103,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 
uhrazena formou akontace ve výši 54.000,- Kč a částka ve výši 127.103,- Kč bude doplatek 
kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše dle důvodové zprávy. 

 

128. schvaluje 
- záměr prodat spoluvlastnický podíl o velikosti ideálních 65/100 k jednotce vymezené podle 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k 
jednotce č. 420/27, byt, v domě č. p. 420, Topolová 6, na pozemku parc. č. 812/23 
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se spoluvlastnickým podílem na 
společných částech domu o velikosti id. 657/20248, paní XXXXX, Olomouc za kupní cenu ve 
výši 160.000,- Kč, přičemž tato kupní cena již byla uhrazena, a současně 

- záměr uzavřít budoucí kupní smlouvu ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 35/100 k 
jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, a to podíl k jednotce č. 420/27, byt, v domě č. p. 420, Topolová 6, na pozemku 
parc. č. 812/23 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se 
spoluvlastnickým podílem na společných částech domu o velikosti id. 657/20248, paní 
XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 657/20248 k pozemku parc. 
č. 812/23 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, paní XXXXX, 
Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 249.060,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 
uhrazena formou akontace ve výši 90.000,- Kč a částka ve výši 159.060,- Kč bude doplatek 
kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 
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a to vše dle důvodové zprávy. 

 

129. schvaluje 
- záměr prodat spoluvlastnický podíl o velikosti ideálních 65/100 k jednotce vymezené podle 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k 
jednotce č. 420/28, byt, v domě č. p. 420, Topolová 6, na pozemku parc. č. 812/23 
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se spoluvlastnickým podílem na 
společných částech domu o velikosti id. 475/20248, paní XXXXX, Olomouc za kupní cenu ve 
výši 76.800,- Kč, přičemž tato kupní cena již byla uhrazena, a současně 

- záměr uzavřít budoucí kupní smlouvu ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 35/100 k 
jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, a to podíl k jednotce č. 420/28, byt, v domě č. p. 420, Topolová 6, na pozemku 
parc. č. 812/23 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se 
spoluvlastnickým podílem na společných částech domu o velikosti id. 475/20248, paní 
XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 475/20248 k pozemku parc. 
č. 812/23 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, paní XXXXX, 
Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 158.198,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 
uhrazena formou akontace ve výši 43.200,- Kč a částka ve výši 114.998,- Kč bude doplatek 
kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše dle důvodové zprávy. 

 

130. schvaluje 
- záměr prodat spoluvlastnický podíl o velikosti ideálních 65/100 k jednotce vymezené podle 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k 
jednotce č. 420/29, byt, v domě č. p. 420, Topolová 6, na pozemku parc. č. 812/23 
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se spoluvlastnickým podílem na 
společných částech domu o velikosti id. 305/20248, paní XXXXX, Olomouc za kupní cenu ve 
výši 51.200,- Kč, přičemž tato kupní cena již byla uhrazena, a současně 

- záměr uzavřít budoucí kupní smlouvu ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 35/100 k 
jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, a to podíl k jednotce č. 420/29, byt, v domě č. p. 420, Topolová 6, na pozemku 
parc. č. 812/23 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se 
spoluvlastnickým podílem na společných částech domu o velikosti id. 305/20248, paní 
XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 305/20248 k pozemku parc. 
č. 812/23 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, paní XXXXX, 
Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 102.641,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 
uhrazena formou akontace ve výši 28.800,- Kč a částka ve výši 73.841,- Kč bude doplatek 
kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše dle důvodové zprávy. 

 

131. schvaluje 
- záměr prodat spoluvlastnický podíl o velikosti ideálních 65/100 k jednotce vymezené podle 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k 
jednotce č. 420/30, byt, v domě č. p. 420, Topolová 6, na pozemku parc. č. 812/23 
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se spoluvlastnickým podílem na 
společných částech domu o velikosti id. 651/20248, manželům XXXXX, Olomouc za kupní 
cenu ve výši 132.352,- Kč, přičemž tato kupní cena již byla uhrazena, a současně 

- záměr uzavřít budoucí kupní smlouvu ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 35/100 k 
jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, a to podíl k jednotce č. 420/30, byt, v domě č. p. 420, Topolová 6, na pozemku 
parc. č. 812/23 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se 
spoluvlastnickým podílem na společných částech domu o velikosti id. 651/20248, manželům 
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XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 651/20248 k pozemku parc. 
č. 812/23 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, manželům XXXXX, 
Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 232.055,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 
uhrazena formou akontace ve výši 74.448,- Kč a částka ve výši 157.607,- Kč bude doplatek 
kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše dle důvodové zprávy. 

 

132. schvaluje 
- záměr prodat spoluvlastnický podíl o velikosti ideálních 65/100 k jednotce vymezené podle 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k 
jednotce č. 420/31, byt, v domě č. p. 420, Topolová 6, na pozemku parc. č. 812/23 
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se spoluvlastnickým podílem na 
společných částech domu o velikosti id. 335/20248, manželům XXXXX, Olomouc za kupní 
cenu ve výši 55.552,- Kč, přičemž tato kupní cena již byla uhrazena, a současně 

- záměr uzavřít budoucí kupní smlouvu ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 35/100 k 
jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, a to podíl k jednotce č. 420/31, byt, v domě č. p. 420, Topolová 6, na pozemku 
parc. č. 812/23 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se 
spoluvlastnickým podílem na společných částech domu o velikosti id. 335/20248, manželům 
XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 335/20248 k pozemku parc. 
č. 812/23 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, manželům XXXXX, 
Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 112.352,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 
uhrazena formou akontace ve výši 31.248,- Kč a částka ve výši 81.104,- Kč bude doplatek 
kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše dle důvodové zprávy. 

 

133. schvaluje 
- záměr prodat spoluvlastnický podíl o velikosti ideálních 65/100 k jednotce vymezené podle 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k 
jednotce č. 420/32, byt, v domě č. p. 420, Topolová 6, na pozemku parc. č. 812/23 
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se spoluvlastnickým podílem na 
společných částech domu o velikosti id. 608/20248, paní XXXXX, Olomouc za kupní cenu ve 
výši 128.000,- Kč, přičemž tato kupní cena již byla uhrazena, a současně 

- záměr uzavřít budoucí kupní smlouvu ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 35/100 k 
jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, a to podíl k jednotce č. 420/32, byt, v domě č. p. 420, Topolová 6, na pozemku 
parc. č. 812/23 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se 
spoluvlastnickým podílem na společných částech domu o velikosti id. 608/20248, paní 
XXXXX, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 608/20248 k pozemku parc. č. 812/23 
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, paní XXXXX, Olomouc, to vše 
za kupní cenu celkem ve výši 219.197,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena 
formou akontace ve výši 72.000,- Kč a částka ve výši 147.197,- Kč bude doplatek kupní 
ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše dle důvodové zprávy. 

 

134. schvaluje 
- záměr prodat spoluvlastnický podíl o velikosti ideálních 65/100 k jednotce vymezené podle 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k 
jednotce č. 420/34, byt, v domě č. p. 420, Topolová 6, na pozemku parc. č. 812/23 
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se spoluvlastnickým podílem na 
společných částech domu o velikosti id. 439/20248, manželům XXXXX, za kupní cenu ve 
výši 76.800,- Kč, přičemž tato kupní cena již byla uhrazena, a současně 
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- záměr uzavřít budoucí kupní smlouvu ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 35/100 k 
jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, a to podíl k jednotce č. 420/34, byt, v domě č. p. 420, Topolová 6, na pozemku 
parc. č. 812/23 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se 
spoluvlastnickým podílem na společných částech domu o velikosti id. 439/20248, manželům 
XXXXX, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 439/20248 k pozemku parc. č. 812/23 
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, manželům XXXXX, Olomouc, to 
vše za kupní cenu celkem ve výši 149.482,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena 
formou akontace ve výši 43.200,- Kč a částka ve výši 106.282,- Kč bude doplatek kupní 
ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše dle důvodové zprávy. 

 

135. schvaluje 
- záměr prodat spoluvlastnický podíl o velikosti ideálních 65/100 k jednotce vymezené podle 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k 
jednotce č. 420/35, byt, v domě č. p. 420, Topolová 6, na pozemku parc. č. 812/23 
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se spoluvlastnickým podílem na 
společných částech domu o velikosti id. 561/20248, paní XXXXX, Olomouc za kupní cenu ve 
výši 96.000,- Kč, přičemž tato kupní cena již byla uhrazena, a současně 

- záměr uzavřít budoucí kupní smlouvu ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 35/100 k 
jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, a to podíl k jednotce č. 420/35, byt, v domě č. p. 420, Topolová 6, na pozemku 
parc. č. 812/23 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se 
spoluvlastnickým podílem na společných částech domu o velikosti id. 561/20248, paní 
XXXXX, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 561/20248 k pozemku parc. č. 812/23 
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, paní XXXXX, Olomouc, to vše 
za kupní cenu celkem ve výši 189.818,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena 
formou akontace ve výši 54.000,- Kč a částka ve výši 135.818,- Kč bude doplatek kupní 
ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše dle důvodové zprávy. 

 

136. pověřuje 
majetkoprávní odbor zveřejnit záměry po odsouhlasení postupu a podmínek převodu 
majetku Zastupitelstvem města Olomouce, dle důvodové zprávy. 

 

Předložil: Rada města Olomouce 
Bod programu: 4. 
 

 

5 Bytové záležitosti 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
1. uzavření nájemních smluv na městské byty: 

a) Školní 1, Olomouc, č.b. 4, o velikosti 2+1 s XXXXX dle důvodové zprávy bod 1a) 

b) tř. Kosmonautů 14, Olomouc, č.b. 14, o velikosti 1+1 s XXXXX dle důvodové zprávy bod 
1b) 
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c) Sladkovského 1C, Olomouc, č.b. 8, o velikosti 1+1 s XXXXX dle důvodové zprávy bod 1c) 

2. záměr stavebních úprav a změny užívání z prostor sloužících podnikání na byty ve 2. NP 
budovy Horní náměstí 20, Olomouc a ukládá SNO, a.s. zahájit projekční práce. 

dle důvodové zprávy bod 2) 

 

Předložil: Pelikán Matouš, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 5. 
 

 

6 Majetkoprávní záležitosti odboru investic 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu, 

 

2. schvaluje 
uzavření dodatku k nájemní smlouvě a smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti               
č. Ol-IP/INO/002435/2019/Mik s Povodím Moravy, s.p., jehož předmětem je zúžení předmětu 
nájmu a snížení výše nájemného se zdůvodněním dle důvodové zprávy bod 1.1. 

 

3. schvaluje 
schvaluje zřízení služebnosti cyklostezky a opěrné konstrukce na pozemcích parc. č. 624/48  
ostatní plocha, parc. č. 960/4  ostatní plocha, parc. č. 960/5  ostatní plocha, parc. č. 964/4  
ostatní plocha, parc. č. 967/4  ostatní plocha, parc. č. 971/1  ostatní plocha, parc. č. 972/5  
ostatní plocha, vše v k.ú. Hodolany, vše dle geometrického plánu, a služebnost chodníku na 
pozemku parc. č. 959/52 ostatní plocha v k.ú. Hodolany, dle geometrického plánu,                           
ve vlastnictví České republiky s právem hospodaření Povodí Moravy, s.p., ve prospěch 
statutárního města Olomouce, služebnost dále spočívá v právu vstupu a vjezdu 
oprávněného nebo jím pověřených fyzických či právnických osob v nezbytně nutném 
rozsahu na části dotčených pozemků za účelem provádění údržby a oprav výše uvedené 
stavby, a to na dobu neurčitou, za jednorázovou úhradu ve výši 48.138 Kč + DPH dle 
důvodové zprávy bod 1.2. 

 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 6. 
 

 

7 Hraniční ulice koordinovaný tah, SSZ  
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. souhlasí 
s uzavřením “Smlouvy o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce 
elektrické energie“ se společností ČEZ Distribuce, a.s. 

 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 7. 
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8 Závěrečné vyúčtování dotovaných projektů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. ukládá 
zajistit plnění povinností č. 1-4 dle části B důvodové zprávy 

T: 13. 6. 2022 
O: vedoucí odboru městské zeleně a odpadového hospodářství 
 

3. ukládá 
zajistit plnění povinností č. 5-7 dle části B důvodové zprávy 

T: 13. 6. 2022 
O: vedoucí odboru investic 
 

4. ukládá 
zajistit plnění povinnosti č. 5 dle části B důvodové zprávy 

T: 13. 6. 2022 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 

5. ukládá 
zajistit plnění povinností č. 1-4 dle části D důvodové zprávy 

T: 13. 6. 2022 
O: vedoucí odboru školství 
 

6. ukládá 
zajistit plnění povinností č. 5-7 dle části D důvodové zprávy 

T: 13. 6. 2022 
O: vedoucí odboru investic 
 

7. ukládá 
zajistit plnění povinnosti č. 5 dle části D důvodové zprávy 

T: 13. 6. 2022 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 

8. ukládá 
zrušit zvláštní účet č. 8387772/0800 a 7802102/0800 

T: 13. 6. 2022 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 8. 
 

 

9 Veřejná zakázka č. 21125 - ČOV - rekonstrukce kotelny - zadání 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu, 
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2. schvaluje 
vybraného dodavatele pro uzavření smlouvy na výše uvedenou veřejnou zakázku. 

 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 9. 
 

 

10 Veřejná zakázka č. 22074 - Knihovna - Trnkova ulice, 
projektová dokumentace - zahájení, komise 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu, 

 

2. schvaluje 
a) v souladu dle § 65 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb. zahájení a základní zadávací podmínky 
pro výše uvedenou veřejnou zakázku, 

b) dodavatele, kterému bude zaslána výzva k jednání a následně výzva k podání nabídky        
dle důvodové zprávy, 

 

3. ustavuje 
v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb. komisi ve složení dle důvodové zprávy, 

 

4. pověřuje 
JUDr. Martina Majora, MBA 

a) ke schválení konečné verze zadávací dokumentace, 

b) k podpisu všech rozhodnutí vzešlých z jednání RMO souvisejících s touto veřejnou 
zakázkou, 

c) k rozhodnutí o námitkách, 

d) k podpisu smlouvy, případně dodatků ke smlouvě s vybraným dodavatelem. 

 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 9.1. 
 

 

11 Veřejná zakázka č. 21069 - Tisk a distribuce Olomouckých listů 
- změna závazku smlouvy - Dodatek č. 2 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
změnu závazku smlouvy s vybraným dodavatelem dle předložené důvodové zprávy                          
v souladu s § 222 odst. 6, zákona č. 134/2016 Sb. 

 

3. schvaluje 
rozpočtovou změnu dle důvodové zprávy 
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4. pověřuje 
primátora Mgr. Miroslava Žbánka, MPA podpisem Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo "Tisk 
Olomouckých listů" uzavřené dne 8. 9. 2021 

 

Předložil: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
Bod programu: 9.2. 
 

 

12 Veřejná zakázka č. 22054 - Tř. Svornosti - oprava vozovky, 
úsek I. - zadání 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu, 

 

2. schvaluje 
vybraného dodavatele, v souladu s § 122 zákona č. 134/2016 Sb., pro uzavření smlouvy                 
na výše uvedenou veřejnou zakázku. 

 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 9.3. 
 

 

13 Veřejná zakázka č. 22035 - Obnova zeleně na Masarykově třídě 
- zahájení, komise 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu, 

 

2. schvaluje 
zahájení a základní zadávací podmínky pro výše uvedenou veřejnou zakázku, 

 

3. ustavuje 
v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb. komisi ve složení dle důvodové zprávy, 

 

4. pověřuje 
Ing. Otakara Štěpána Bačáka 

a) ke schválení konečné verze zadávací dokumentace, 

b) k podpisu všech rozhodnutí vzešlých z jednání RMO souvisejících s touto veřejnou  

zakázkou, 

c) k rozhodnutí o námitkách, 

d) k podpisu smlouvy, případně dodatků ke smlouvě s vybraným dodavatelem/i. 

 

Předložil: Bačák Otakar Štěpán, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 9.4. 
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14 Veřejná zakázka č. 21128 - Tramvajová trať II. etapa - Nové 
Sady - Povel - sadové úpravy - zadání 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu, 

 

2. schvaluje 
vybraného dodavatele pro uzavření smlouvy na výše uvedenou veřejnou zakázku. 

 

Předložil: Bačák Otakar Štěpán, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 9.5. 
 

 

15 Veřejná zakázka č. 22084 - Organizační a odborné zajištění 
architektonicko - krajinářské soutěže -III. etapu 
protipovodňových opatření - zahájení, komise 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu, 

 

2. schvaluje 
zahájení a základní zadávací podmínky pro výše uvedenou veřejnou zakázku, 

 

3. ustavuje 
v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb. komisi ve složení dle důvodové zprávy, 

 

4. pověřuje 
Mgr. Miroslava Žbánka, MPA 

a) ke schválení konečné verze zadávací dokumentace, 

b) k podpisu všech rozhodnutí vzešlých z jednání RMO souvisejících s touto veřejnou  

zakázkou, 

c) k podpisu smlouvy, případně dodatků ke smlouvě s vybraným dodavatelem/i. 

 

Předložil: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
Bod programu: 9.6. 
 

 

16 Architektonická soutěž na III. etapu protipovodňových opatření  
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
zařadit částku 1,150 mil. Kč do soupisu nekrytých požadavků - rozpočet SMOl roku 2022 a 
ihned vykrýt z Rezervy k dispozici RMO/ZMO 
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Předložil: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
Bod programu: 9.7. 
 

 

17 Veřejná zakázka č. 22062 - Lesní cesta Huzovská II. etapa - 1. 
část - zadání 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu, 

 

2. schvaluje 
vybraného dodavatele, v souladu s § 122 zákona č. 134/2016 Sb., pro uzavření smlouvy na 
výše uvedenou veřejnou zakázku. 

 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 9.8. 
 

 

18 Veřejná zakázka č. 22079 - Audit - akciové společnosti - 
zahájení, komise 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu, 

 

2. schvaluje 
zahájení a základní zadávací podmínky pro výše uvedenou veřejnou zakázku, 

 

3. ustavuje 
v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb. komisi ve složení dle důvodové zprávy, 

 

4. pověřuje 
Ing. Otakara Štěpána Bačáka 

a) ke schválení konečné verze zadávací dokumentace, 

b) k podpisu všech rozhodnutí vzešlých z jednání RMO souvisejících s touto veřejnou  

zakázkou, 

c) k rozhodnutí o námitkách, 

d) k podpisu smlouvy, případně dodatků ke smlouvě s vybraným dodavatelem/i. 

 

Předložil: Bačák Otakar Štěpán, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 10. 
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19 Rozpočtové změny roku 2022 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu týkající se rozpočtových změn roku 2022 včetně přílohy 

 

2. schvaluje 
rozpočtové změny roku 2022 dle důvodové zprávy 

 

3. revokuje 
návrh na provedení rozpočtové změny RZ/22/0035 v usnesení č. 13 projednaného na 112. 
RMO dne 11. 4. 2022 

 

4. ukládá 
seznámit Zastupitelstvo města Olomouce se schválenými rozpočtovými změnami roku 2022 
dle důvodové zprávy 

T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Bačák Otakar Štěpán, Ing., náměstek primátora 
 

Předložil: Bačák Otakar Štěpán, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 11. 
 

 

20 Škodní a likvidační komise 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
vyřazení majetku z účetní evidence SMOl dle bodu 1 důvodové zprávy 

 

3. schvaluje 
vyřazení majetku z účetní evidence SMOl dle bodu 2 důvodové zprávy 

 

4. promíjí 
pohledávky předložené v bodu 3 důvodové zprávy 

 

Předložil: Bačák Otakar Štěpán, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 12. 
 

 

21 Cyklodoprava – dodatek ke smlouvě  
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. doporučuje zastupitelstvu města 
Dodatek č.1 ke smlouvě o spolupráci při přípravě integrovaného projektu „Cyklistická stezka  
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Samotíšky – Droždín -  Bystrovany“ dle důvodové zprávy 

 

Předložil: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
Bod programu: 13. 
 

 

22 Protipovodňová opatření IV. etapa - informace o postupu 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. ukládá 
předložit návrh dalšího postupu přípravy zahrádkářské osady Andělská dle bodu 2. 
důvodové zprávy na zasedání Zastupitelstva města Olomouce 

T: 13. 6. 2022 
O: vedoucí odboru strategie a řízení, vedoucí odboru investic, vedoucí odboru 

majetkoprávního 
 

Předložil: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
Bod programu: 14. 
 

 

23 Společné nákupy městských společností, příspěvkových 
organizací a statutárního města Olomouce  

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu vč. příloh 

 

2. schvaluje 
manuál pro společné nákupy vybraných komodit městských společností v Koncernu 
statutárního města Olomouce, příspěvkových organizací a statutárního města Olomouce                
dle přílohy důvodové zprávy 

 

3. ukládá 
vedoucím odborů a ředitelům příspěvkových organizací, jakožto zadavatelům budoucích 
nákupů, postupovat dle tohoto manuálu a v maximální možné míře využívat možnosti 
společných nákupů s ostatními příspěvkovými organizacemi, kde je statutární město 
Olomouc zřizovatelem, se společnostmi v Koncernu statutárního města Olomouce i se 
statutárním městem Olomouc 

T: průběžně 
O: vedoucí odborů 
 

4. ukládá 
odboru strategie a řízení informovat o přijatém usnesení jednotlivé ředitele příspěvkových 
organizací dle důvodové zprávy 

T: 23. 5. 2022 
O: vedoucí odboru strategie a řízení 
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5. ukládá 
Mgr. Markétě Záleské, náměstkyni primátora, Mgr. Matouši Pelikánovi, náměstkovi primátora 
a Karlu Konečnému, doc. PhDr., CSc., náměstkovi primátora, v součinnosti s vedoucím 
odboru strategie a řízení kontrolovat plnění tohoto usnesení u příspěvkových organizací a 
Janu Večeřovi, Bc., tajemníkovi MMOl kontrolovat plnění tohoto usnesení u odborů MMOl 

T: průběžně 
O: Záleská Markéta, Mgr., náměstkyně primátora, Pelikán Matouš, Mgr., náměstek 

primátora, Konečný Karel, doc., PhDr., CSc., náměstek primátora, Večeř Jan, 
Bc., tajemník 

 

6. ukládá 
Janu Večeřovi, Bc., tajemníkovi MMOl připravit návrh postupu a harmonogramu jednotlivých 
kroků pro společný nákup elektrické energie na období po vypršení stávající smlouvy 

T: 27. 6. 2022 
O: Večeř Jan, Bc., tajemník 
 

7. rozhodla 
podle ustanovení § 102 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů jako jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady                  
v souladu s ustanovením § 12 odst. 1. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a 
družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, takto: 

ukládá společnostem  

• AQUAPARK OLOMOUC, a.s. 

• Dopravní podnik města Olomouce, a.s. 

• Lesy města Olomouce, a.s. 

• Správa nemovitostí Olomouc, a.s. 

• Technické služby města Olomouce, a.s. a 

• Výstaviště Flora Olomouc, a.s. 

jakožto zadavatelům budoucích nákupů, postupovat dle tohoto manuálu a v maximální 
možné míře využívat možnosti společných nákupů s ostatními společnostmi v Koncernu 
statutárního města Olomouc, se statutárním městem Olomouc a s příspěvkovými 
organizacemi, kde je statutární město Olomouc zřizovatelem 

 

8. ukládá 
primátorovi města Olomouce Mgr. Miroslavu Žbánkovi, MPA, vydat rozhodnutí jediného 
akcionáře při výkonu působnosti valné hromady dle důvodové zprávy a příloh důvodové 
zprávy. 

T: 23. 5. 2022 
O: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
 

9. pověřuje 
Mgr. Milana Ferance, člena Rady města Olomouce a Ing. Otakara Štěpána Bačáka, 
náměstka primátora,  v součinnosti s odborem strategie a řízení MMOl: 

a) kontrolou plnění tohoto pokynu jediného akcionáře,  

b) koordinací při plnění tohoto pokynu a  

c) metodickou podporou pro dotčené společnosti 

T: průběžně 
O: Feranec Milan, Mgr., člen rady města, Bačák Otakar Štěpán, Ing., náměstek 
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primátora 
 

10. ukládá 
odboru strategie a řízení poskytovat součinnost zadavatelům při hodnocení úspěšnosti 
společných nákupů v pravidelných hodnotících zprávách a na základě podkladů od 
jednotlivých zadávajících útvarů předložit Radě města Olomouce souhrnnou hodnotící 
zprávu úspěšností Společných nákupů 

T: leden 2023 
O: vedoucí odboru strategie a řízení 
 

Předložil: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
Feranec Milan, Mgr., člen rady města 
Bačák Otakar Štěpán, Ing., náměstek primátora 

Bod programu: 15. 
 

 

24 Reporting městských akciových společností, kde je statutární 
město Olomouc jediným akcionářem – březen 2022 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu včetně příloh 

 

Předložil: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
Feranec Milan, Mgr., člen rady města 

Bod programu: 16. 
 

 

25 Reporting příspěvkových organizacích, kde je SMOl 
zřizovatelem (mimo školská zařízení) 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu včetně příloh 

 

Předložil: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
Bod programu: 17. 
 

 

26 Moravská filharmonie Olomouc - vyřazení majetku 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. souhlasí 
s vyřazením dlouhodobého hmotného majetku dle důvodové zprávy 

 

3. ukládá 
odboru strategie a řízení (oddělení řízení a kontrolingu městských firem) informovat                        
o přijatém usnesení ředitele příspěvkové organizace 
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T: 23. 5. 2022 
O: vedoucí odboru strategie a řízení 
 

Předložil: Záleská Markéta, Mgr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 18. 
 

 

27 Moravské divadlo Olomouc - vyřazení majetku 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. souhlasí 
s vyřazením dlouhodobého hmotného majetku dle důvodové zprávy 

 

3. ukládá 
odboru strategie a řízení (oddělení řízení a kontrolingu městských firem) informovat                        
o přijatém usnesení ředitele příspěvkové organizace 

T: 23. 5. 2022 
O: vedoucí odboru strategie a řízení 
 

Předložil: Záleská Markéta, Mgr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 19. 
 

 

28 Zoologická zahrada Olomouc - souhlas s investiční akcí 
"Položení části inženýrských sítí v areálu ZOO Olomouc" - 
úprava 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. souhlasí 
s realizací celé větve 2 inženýrských sítí souběžně s dešťovou kanalizací a navýšit částku                   
o 2 111 283,54 Kč bez DPH s tím, že rozpočet 2. větve bude celkem 4 275 590,54 Kč bez 
DPH 

 

3. souhlasí 
s čerpáním investičního fondu na investiční akci v ZOO Olomouc dle důvodové zprávy 

 

Předložil: Záleská Markéta, Mgr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 20. 
 

 

29 Povolení výjimky - pěší zóna 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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2. souhlasí 
s povolením výjimky dle upravené přílohy důvodové zprávy 

 

3. nesouhlasí 
s povolením výjimky dle upravené přílohy důvodové zprávy 

 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 21. 
 

 

30 Stanovisko SMOl jako vlastníka pozemních komunikací 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
stanovisko vlastníka pozemních komunikací dle §25 odst.6 písm.c) zákona č.13/1997 Sb.,                      
ve znění pozdějších předpisů 

 

3. ukládá 
Odboru dopravy a územního rozvoje MMOl  v příslušných řízeních o povolení zvláštního 
užívání komunikací toto stanovisko uplatnit 

T: 26. 9. 2022 
O: vedoucí odboru dopravy a územního rozvoje 
 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 22. 
 

 

31 Vyúčtování zimní údržby 2021/2022 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. souhlasí 
s postupem dle bodu 3. důvodové zprávy 

 

3. schvaluje 
zařazení částky pro ODUR do soupisu nekrytých požadavků a její neprodlené vykrytí                         
z rezervy RMO/ZMO k dispozici dle bodu 3. důvodové zprávy 

 

4. ukládá 
odboru ekonomickému realizovat rozpočtové změny dle bodu 3. důvodové zprávy                             
v součinnosti s ODUR 

T: 23. 5. 2022 
O: vedoucí ekonomického odboru 
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Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 23. 
 

 

32 Mostová váha v areálu Chválkovice - havarijní stav 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. ukládá 
odboru městské zeleně a odpadového hospodářství ve spolupráci s odborem investic a 
TSMO, a.s. připravit podmínky zadávacího řízení formou přímého zadání 

T: 23. 5. 2022 
O: vedoucí odboru městské zeleně a odpadového hospodářství 
 

3. schvaluje 
zařadit do nekrytých požadavků částku 2 420 000,- Kč včetně DPH na výměnu mostové 
váhy v areálu Chválkovice dle důvodové zprávy 

 

4. ukládá 
oboru ekonomickému MMOl vykrytí částky 2 420 000,- Kč včetně DPH na výměnu mostové 
váhy v areálu Chválkovice dle důvodové zprávy nejpozději do 30.5.2022 

T: 23. 5. 2022 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 

Předložil: Bačák Otakar Štěpán, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 24. 
 

 

33 Studie revitalizace ASO parku 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
upravenou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
studii ASO parku 

 

3. ukládá 
zařadit částku 650 000,- Kč včetně DPH na pořízení realizačního projektu včetně potřebných 
povolení do rozpočtu odboru investic na rok 2023 

T: 22. 8. 2022 
O: vedoucí odboru investic 
 

4. ukládá 
jednat s TJ Milo z.s. ohledně nabytí pozemku par.č. 1427 k.ú. Nová Ulice do vlastnictví SMOl 

T: 26. 9. 2022 
O: vedoucí odboru majetkoprávního 
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Předložil: Bačák Otakar Štěpán, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 25. 
 

 

34 Petice - odstranění nežádoucích ovocných dřevin v městské 
části Olomouc - Týneček, v ulici Chaloupky 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou Petici - odstranění nežádoucích ovocných dřevin v městské části Olomouc-
Týneček, v ulici Chaloupky dle důvodové zprávy 

 

2. souhlasí 
s návrhem postupu řešení dle důvodové zprávy 

 

3. ukládá 
zaslat odpovědět petentům dle důvodové zprávy 

T: 23. 5. 2022 
O: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
 

Předložil: Bačák Otakar Štěpán, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 26. 
 

 

35 Plavecký stadion Olomouc - ceník, rekonstrukce sauny, 
provozní záležitosti 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. bere na vědomí 
úpravu ceníku Plaveckého stadionu dle přílohy č.1 

 

3. souhlasí 
s provedením rekonstrukce sauny a úpravami interiéru a exteriéru bazénové haly                            
dle předložené důvodové zprávy včetně příloh 

 

4. pověřuje 
společnost AQUAPARK OLOMOUC, a.s. zajištěním oprav a modernizace PSO                                
dle předložené důvodové zprávy včetně příloh 

 

5. souhlasí 
s uzavřením krytého bazénu pro veřejnost v období konání Olympiády dětí a mládeže                     
ve dnech 27.6.-30.6.2022 

 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Záleská Markéta, Mgr., náměstkyně primátora 

Bod programu: 27. 
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36 SSZ Lipenská - Pavelkova, Olomouc - noční celočervená, 
schválení přijetí příspěvku z rozpočtu SFDI 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
přijetí dotace a uzavření Smlouvy o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI  na rok 
2022 z programu Opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy na realizaci 
projektu s názvem "SSZ Lipenská - Pavelkova, Olomouc - režim noční celočervená" 

 

3. pověřuje 
náměstka Mgr. Matouše Pelikána k podpisu smlouvy o poskytnutí finančních prostředků                      
z rozpočtu SFDI 

 

Předložil: Pelikán Matouš, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 28. 
 

 

37 Závěrečné vyhodnocení projektu Olomouc plánuje budoucnost 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. ukládá 
zajistit plnění Povinností příjemce dotace č. 1 dle důvodové zprávy 

T: 13. 6. 2022 
O: vedoucí odboru investic 
 

3. ukládá 
zajistit plnění Povinností příjemce dotace č. 2 dle důvodové zprávy 

T: 13. 6. 2022 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 

4. ukládá 
zajistit plnění Povinností příjemce dotace č. 3 dle důvodové zprávy 

T: 13. 6. 2022 
O: vedoucí odboru kancelář tajemníka 
 

5. ukládá 
zajistit plnění Povinností příjemce dotace č. 4 dle důvodové zprávy 

T: 13. 6. 2022 
O: vedoucí odboru strategie a řízení, vedoucí odboru informatiky a Smart City 
 

6. ukládá 
zajistit plnění Povinností příjemce dotace č. 5 dle důvodové zprávy 

T: 13. 6. 2022 
O: vedoucí odboru dotačních projektů, vedoucí odboru strategie a řízení, vedoucí 

odboru informatiky a Smart City 
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Předložil: Pelikán Matouš, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 29. 
 

 

38 Adaptační skupiny pro děti cizince migrující z Ukrajiny 2022 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

Předložil: Pelikán Matouš, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 30. 
 

 

39 Návrh odměn ředitelům příspěvkových organizací - škol, 
osobní příplatek zástupkyně ředitelky MŠ 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
odměny ředitelům příspěvkových organizací - škol dle důvodové zprávy 

 

3. schvaluje 
osobní příplatek zástupkyni ředitelky mateřské školy dle důvodové zprávy 

 

4. ukládá 
informovat o přijatém usnesení ředitele/ředitelky škol 

T: 23. 5. 2022 
O: vedoucí odboru školství 
 

Předložil: Konečný Karel, doc., PhDr., CSc., náměstek primátora 
Bod programu: 31. 
 

 
 

40 Přijetí účelové dotace na provoz sociálních služeb 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
přijetí účelové dotace poskytnuté Olomouckým krajem, dle důvodové zprávy 

 

3. souhlasí 
s uzavřením dodatku č. 1 smlouvy o přijetí účelové dotace 
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4. ukládá 
uzavření dodatku č. 1 smlouvy o přijetí účelové dotace, dle důvodové zprávy 

T: 23. 5. 2022 
O: Kolářová Eva, DipMgmt, náměstkyně primátora 
 

Předložil: Kolářová Eva, DipMgmt, náměstkyně primátora 
Bod programu: 32. 
 

 

41 Schválení přijetí dotací z Olomouckého kraje na projekty OCKS 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávou 

 

2. souhlasí 
s přijetím dotace na projekty "Olomoucký tvarůžkový festival 2022", "Průvodcovské služby 
Informačního centra Olomouc" a "Mezinárodní festival vojenských hudeb", včetně 
rozpočtových změn 

 

3. pověřuje 
Mgr. Markétu Záleskou k podpisu smluv o přijetí dotací 

 

Předložil: Záleská Markéta, Mgr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 33. 
 

 

42 Dotace v oblasti sportu -Sportovní akce 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
poskytnutí dotací z rozpočtu SMOl roku 2022 do 50 tis. Kč dle přílohy důvodové zprávy a                    
z toho vyplývající rozpočtové změny 

 

3. schvaluje 
uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací do 50 tis. Kč s příjemci dle přílohy 
důvodové zprávy 

 

4. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
poskytnutí dotací z rozpočtu roku 2022 nad 50 tis. Kč včetně rozpočtových změn a uzavření 
veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací s příjemci dle přílohy důvodové zprávy 

 

5. ukládá 
uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotací dle přílohy důvodové zprávy 

T: 13. 6. 2022 
O: vedoucí odboru cestovního ruchu, kultury a sportu 
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Předložil: Záleská Markéta, Mgr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 34. 
 

 

43 Zahraniční služební cesta 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
zahraniční služební cestu dle důvodové zprávy 

 

Předložil: Konečný Karel, doc., PhDr., CSc., náměstek primátora 
Bod programu: 35. 
 

 

44 Aktivní město - vouchery 2022 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
předkládaný záměr projektu v intencích důvodové zprávy 

 

3. ukládá 
předložit finální návrh smlouvy s operátorem systému 

T: 13. 6. 2022 
O: Záleská Markéta, Mgr., náměstkyně primátora 
 

Předložil: Záleská Markéta, Mgr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 36. 
 

 

45 Volby 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. doporučuje zastupitelstvu města 
stanovit počet členů Zastupitelstva města Olomouce na další volební období v celkovém 
počtu 45 členů a ponechat jeden volební obvod. 

 

3. ukládá 
předložit návrh dle předložené důvodové zprávy k projednání v Zastupitelstvu města 
Olomouce. 

T: 23. 5. 2022 
O: Večeř Jan, Bc., tajemník 
 



 76 

Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 37. 
 

 

46 Družstvo Olomouc, Jižní a Družstvo Olomouc, Jiráskova - 
převody bytů - odsouhlasení harmonogramu a dalšího postupu 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. schvaluje 
na základě informací v důvodové zprávě a s ohledem na předpokládané preference zájemců 
a doporučení zpracovatelů, zúžit přípravy podkladů pouze pro subvariantu 9.2 

 

2. schvaluje 
na základě e-mailové nabídky Grant Thornton zadání zpracování cenové studie dle 
subvarianty 9.2 v co nejkratším termínu 

 

3. ukládá 
ekonomickému odboru zařadit částku 175 000 Kč bez DPH do soupisu nekrytých požadavků 
a ihned ji vykrýt 

T: 23. 5. 2022 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 

4. ukládá 
AK Konečný pro nejbližší RMO (a následně ZMO) připravit podklady (materiál) na zahájení 
procesu "transformace družstev" 

T: 23. 5. 2022 
O: Advokátní kancelář Konečný s. r. o. 
 

5. ukládá 
odpovědnému náměstkovi vyzvat Družstva Olomouc, Jižní a Jiráskova k přípravě podkladů a 
harmonogramu pro založení a zapsání SVJ v jednotlivých domech, popř. tam, kde jsou SVJ 
založena, aby proběhla revize stanov apod. 

T: 23. 5. 2022 
O: Pelikán Matouš, Mgr., náměstek primátora 
 

Předložil: Pelikán Matouš, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 38. 
 

 
 
 

 

 

 

Mgr. Miroslav Žbánek, MPA v. r. 
primátor města Olomouce 

doc. PhDr. Karel Konečný, CSc. v. r. 
náměstek primátora 

  

 


