
 

USNESENÍ 
 

z 118. schůze Rady města Olomouce, konané dne 13. 6. 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 13. 6. 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 směnit část pozemku parc. č. 97 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 5 
m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc ve vlastnictví pana XXXXX za části pozemků parc. č. 
1120/1 ostatní plocha o výměře 32 m2 a parc. č. 100/10 ostatní plocha o výměře 15 m2, vše 
v k. ú. Slavonín, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce. Výměra částí 
pozemků bude upřesněna po dopracování GP dle důvodové zprávy bod č. 1.1. 

 

2. schvaluje 
předběžný záměr prodat část pozemku parc. č. 1120/1 ostatní plocha o výměře 9 m2 v k. ú. 
Slavonín, obec Olomouc. Výměra části pozemku bude upřesněna po dopracování GP dle 
důvodové zprávy bod č. 1.1. 

 

3. schvaluje 
předběžný záměr prodat část pozemku parc. č. 691/3 lesní pozemek o výměře 83 m2 v k. ú. 
Lošov, obec Olomouc a pozemek parc. č. 453/2 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. 
Hlubočky, obec Hlubočky, na kterém se nachází stavba jiného vlastníka - budova č. e. 127, 
rod. rekr., která není součástí tohoto pozemku a nebude proto předmětem převodu. Výměra 
části pozemku bude upřesněna po vyhotovení GP dle důvodové zprávy bod č. 1.2. 

 

4. schvaluje 
záměr prodat pozemek parc. č. 136/39 ostatní plocha v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle 
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důvodové zprávy bod č. 1.3. 

 

5. schvaluje 
záměr prodat pozemek parc. č. 1721/154 ostatní plocha v k. ú. Holice u Olomouce, obec 
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.4. 

 

6. nevyhovuje žádosti 
pana XXXXX o změnu pachtovní smlouvy č. OMAJ-SMV/PACH/001109/2022/Kov ze dne 
10. 5. 2022, jejímž předmětem je pacht pozemku parc. č. 1721/154 ostatní plocha v k. ú. 
Holice u Olomouce, obec Olomouc, spočívající v udělení souhlasu s umístěním stavby 
zahradního objektu na předmětu pachtu dle důvodové zprávy bod č. 1.4. 

 

7. schvaluje 
záměr pronajmout část pozemku parc. č. 841/11 ostatní plocha o výměře 700 m2 a pozemek 
parc. č. 841/111 ostatní plocha o výměře 52 m2, oba v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle 
důvodové zprávy bod č. 1.5. 

 

8. uděluje 
Charitě Olomouc souhlas s užíváním pozemků parc. č. st. 214 o výměře 534 m2, parc. č. st. 
215 o výměře 516 m2, oba zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 148 ostatní plocha o výměře 
521 m2 a části pozemku parc. č. 17/5 ostatní plocha o výměře 4833 m2, vše v k. ú. Klášterní 
Hradisko, obec Olomouc za podmínek dle důvodové zprávy bod č. 1.6. 

 

9. schvaluje 
záměr vypůjčit pozemky parc. č. st. 214 o výměře 534 m2, parc. č. st. 215 o výměře 516 m2, 
oba zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 148 ostatní plocha o výměře 521 m2 a část 
pozemku parc. č. 17/5 ostatní plocha o výměře 4833 m2, vše v k. ú. Klášterní Hradisko, obec 
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.6. 

 

10. schvaluje 
záměr změnit pachtovní smlouvu č. OMAJ-SMV/PACH/003218/2017/Plh ze dne 26. 9. 2018 
uzavřené se společností RENGL, s.r.o., jejímž předmětem je pacht pozemků v k. ú. Bělidla, 
Černovír, Droždín, Hejčín, Hodolany, Holice u Olomouce, Chomoutov, Chválkovice, Klášterní 
Hradisko, Lazce, Nemilany, Neředín, Nová Ulice, Nové Sady u Olomouce, Olomouc-město, 
Pavlovičky, Povel, Řepčín, Slavonín, Svatý Kopeček, Topolany u Olomouce a Lošov, vše 
obec Olomouc. Změnou pachtovní smlouvy by mělo dojít k rozšíření předmětu pachtu o části 
pozemků parc. č. 73 o výměře 2 m2 a parc. č. 298 o výměře 2 m2, vše ostatní plocha v k. ú. 
Lazce a parc. č. 938/2 trvalý travní porost o výměře 4 m2 v k. ú. Řepčín, vše obec Olomouc 
dle důvodové zprávy bod č. 1.7. 

 

11. schvaluje 
záměr změnit Smlouvu o nájmu nebytových prostor ze dne 2. 1. 2003, uzavřenou s 
příspěvkovou organizací Sociální služby pro seniory Olomouc, k  prostorám o výměře 37 m2 
v 1. NP budovy č.p.360 (bydlení), na ulici Politických vězňů č.o. 4, která je součástí pozemku 
parc.č.st. 571 zast. plocha a nádvoří, v k.ú. Neředín, obec Olomouc,  a schválit záměr změnit 
Smlouvu o nájmu nebytových prostor ze dne 2. 1. 2003, uzavřenou s příspěvkovou 
organizací  Sociální služby pro seniory  Olomouc, k   prostorám o výměře  43 m2 v 1. NP  
budovy  č.p.  1001  (byt. dům), na ulici Příčná č.o. 6, která je součástí pozemku parc.č.st. 
1162 zast. plocha a nádvoří, v k. ú. Hodolany, obec Olomouc. Změnou smlouvy by mělo dojít 
ke změně výše nájemného dle důvodové zprávy bod č. 1.8. 
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12. ukládá 
odboru majetkoprávnímu pokračovat v realizaci prodejů předmětných pozemků dle přijatých 
rozhodnutí RMO a ZMO dle důvodové zprávy bod č. 2.1. 

T: 12. 9. 2022 
O: vedoucí odboru majetkoprávního 
 

13. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu k bodu č. 2.2. 

T: 8. 8. 2022 
O: vedoucí odboru majetkoprávního 
 

14. schvaluje 
změnu smlouvy o nájmu nebytových prostor a úhradě služeb spojených s jejich užíváním ze 
dne 28. 4. 2000 ve znění dodatků č. 1 - 3 uzavřenou se společností Moravská pohřební 
společnost s.r.o. spočívající v doplnění povinnosti nájemce provést nejpozději do 31. 12. 
2024 nákladem nájemce rekonstrukci technologického zařízení pro zpopelnění zemřelých 
tak, aby odpovídalo platným právním předpisům, zejména hygienickým a ekologickým a 
mělo minimální celkovou kapacitu 6000 žehů ročně dle důvodové zprávy bod č. 2.3. 

 

15. uděluje 
souhlas s umístěním stojanů na kola na pozemku parc. č. 87/26 ostatní plocha v k. ú. 
Olomouc-město, obec Olomouc obecně prospěšné společnosti DW7, o.p.s. za podmínek dle 
důvodové zprávy bod č. 2.4. 

 

16. nevyhovuje žádosti 
pana XXXXX o změnu nájemní smlouvy č. OMAJ-SMV/NAJ/001477/2020/Jar ze dne 14. 10. 
2020 uzavřené s manžely XXXXX, jejímž předmětem je nájem části pozemku parc. č. 1929/1 
ostatní plocha o výměře 28 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc, spočívající v 
udělení dodatečného souhlasu s umístěním dřevěného zastřešení předzahrádky na 
předmětu nájmu a ve změně doby provozování předzahrádky dle důvodové zprávy bod č. 
2.5. 

 

17. schvaluje 
nájem pozemku parc. č. 1105/5 ostatní plocha o výměře 4 653 m2, části pozemku parc. č. 
1105/6 zahrada o výměře 167 m2 a pozemku parc. č. 1105/7 zahrada o výměře 92 m2, vše 
v k. ú. Černovír, obec Olomouc pobočnému spolku Český kynologický svaz ZKO Olomouc-
Černovír – 013 se zdůvodněním dle důvodové zprávy bod č. 2.6. 

 

18. schvaluje 
skončení nájmu dle smlouvy o nájmu č.  MAJ-EM-NS/50/2011/Plh ze dne 12. 10. 2011, ve 
znění dodatku č. 1 ze dne 29. 5. 2013 uzavřené s pobočným spolkem Český kynologický 
svaz ZKO Olomouc-Černovír – 013 dle důvodové zprávy bod č. 2.6. 

 

19. schvaluje 
pacht části pozemku parc. č. 69/1 ostatní plocha o výměře 305 m2 v k. ú. Řepčín, obec 
Olomouc spolku Naše Řepčínsko, z.s. dle důvodové zprávy bod č. 2.7. 

 

20. schvaluje 
nájem prostoru – garážového stání č. 5 o výměře 21,50 m2 v 1. PP budovy č. p. 371, byt. 
dům, ul. Balbínova č. o. 7, 9, která je součástí pozemku parc. č. st. 662 zastavěná plocha a 
nádvoří v k. ú. Hejčín, obec Olomouc paní XXXXX dle důvodové zprávy bod č. 2.8. 
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21. souhlasí 
s podnájmem prostor  o výměře 74,71 m2 ve 3. NP budovy č.p. 194, byt. dům, na ulici Dolní 
náměstí č.o. 7,  která je součástí pozemku parc. č. st. 615 zast. plocha a nádvoří, v k.ú. 
Olomouc-město, obec Olomouc, pro Czechitas z.ú., se sídlem Václavské náměstí 837/11, 
Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO 22834958 dle důvodové zprávy bod č. 2.9. 

 

22. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
bezúplatný převod pozemku parc. č. 496/10 ostatní plocha o výměře 139 m2  v k. ú. Povel, 
obec Olomouc z vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit s majetkem státu pro 
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví statutárního města 
Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 3.1. 

 

23. doporučuje zastupitelstvu města 
neschválit úplatné nabytí pozemku parc. č. 496/10 ostatní plocha o výměře 139 m2 v k. ú. 
Povel, obec Olomouc z vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit s majetkem 
státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví statutárního 
města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 3.1. 

 

24. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět 
žádosti paní XXXXX o směnu částí pozemků parc. č. 214/2 zahrada o výměře 416m2 a parc. 
č. 265/25 zahrada o výměře 367 m2, oba v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc ve 
vlastnictví paní XXXXX za část pozemku parc. č. 319/1 trvalý travní porost o výměře 457 m2 
v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce 
dle důvodové zprávy bod č. 3.2. 

 

25. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
neuplatnění předkupního práva k budově č. e. 19, rod rekr, na pozemku parc. č. st. 658 
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc ve vlastnictví 
statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 3.3. 

 

26. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět 
žádosti pana XXXXX o prodej pozemku parc. č. 399/78 ostatní plocha v k. ú. Hodolany, obec 
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.4. 

 

27. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět 
žádosti manželů XXXXX o prodej pozemku parc. č. 464 zahrada, či jeho části, v k. ú. 
Chomoutov, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.5. 

 

28. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět 
žádosti manželů XXXXX o prodej částí pozemku parc. č. 1010/2 ostatní plocha o celkové 
výměře 98 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.6. 
 

29. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět 
žádosti pana XXXXX o prodej části pozemku parc. č. 500/6 zahrada o výměře 30 m2 v k. ú. 
Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.7. 

 

30. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
prodej části pozemku parc. č. 2218 lesní pozemek (dle GP parc. č. 2218/2 lesní pozemek) o 
výměře 1 588 m2 a části pozemku parc. č. 2274 ostatní plocha (dle GP parc. č. 2274/2 
ostatní plocha) o výměře 627 m2, oba v k. ú. Grygov, obec Grygov manželům XXXXX do 
společného jmění manželů za kupní cenu ve výši 204 170,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 
3.8. 
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31. schvaluje 
změnu pachtovní smlouvy č. OMAJ-PR/PACH/002800/2015/Plh ze dne 30. 12. 2015, ve 
znění pozdějších dodatků, uzavřené mezi statutárním městem Olomouc a společností Lesy 
města Olomouce, a.s. spočívající ve zúžení předmětu pachtu o část pozemku parc. č. 2218 
lesní pozemek (dle GP parc. č. 2218/2 lesní pozemek) o výměře 1 588 m2 a o část pozemku 
parc. č. 2274 ostatní plocha (dle GP parc. č. 2274/2 ostatní plocha) o výměře 627 m2,  oba v 
k. ú. Grygov, obec Grygov dle důvodové zprávy bod č. 3.8. 

 

32. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
prodej části pozemku parc. č. 12/26 (dle GP díl „d“) ostatní plocha o výměře 2 m2, části 
pozemku parc. č. 111/3 (dle GP díl „c“) ostatní plocha o výměře 1 m2, části pozemku parc. č. 
111/5 (dle GP díl „b“) ostatní plocha o výměře 4 m2 a části pozemku parc. č. 127/1 (dle GP 
díl „a“) ostatní plocha o výměře 2 m2, vše v k. ú. Lazce, obec Olomouc za kupní cenu 
celkem ve výši 40 000,- Kč do podílového spoluvlastnictví kupujících, a to: 

-  podíl o velikosti 1/2  paní XXXXX za kupní cenu ve výši 20.000,- Kč, 

- podíl o velikosti 1/2 paní XXXXX za kupní cenu ve výši 20.000,- Kč dle důvodové zprávy 
bod č. 3.9. 

 

33. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na stavby vodovodu DN 80 a jednotné 
kanalizace DN 250 na pozemcích parc. č. 1432 a parc. č. 1955/3, vše ostatní plocha v k. ú. 
Holice u Olomouce, obec Olomouc, s XXXXX, jako budoucím dárcem dle důvodové zprávy 
bod č. 4.1. 

 

34. schvaluje 
uzavření dohody vlastníků provozně souvisejících vodovodů a kanalizací na stavby 
vodovodu DN 80 a jednotné kanalizace DN 250 s XXXXX, dle důvodové zprávy bod č. 4.2. 

 

35. schvaluje 
uzavření darovací smlouvy na stavbu kanalizace DN 300 na pozemcích parc. č. 650 ostatní 
plocha a parc. č. 1878 orná půda, vše v k. ú. Lošov, obec Olomouc, s manžely XXXXX, jako 
dárci, dle důvodové zprávy bod č. 4.3. 

 

36. schvaluje 
podání exekučního návrhu pro vymožení smluvní pokuty s příslušenstvím dle smlouvy o 
udělení souhlasu s vybudováním stavby č. OMAJ-IM/INO/000729/2016/Hrb vůči společnosti 
Výstavba RD Nový Svět, s.r.o., dle důvodové zprávy bod č. 4.4. 

 

37. schvaluje 
dodatek č. 1 ke smlouvě o budoucí darovací smlouvě č. OMAJ-EM-BDS/000828/2020/Hrb 
mezi statutárním městem Olomouc a s paní XXXXX a panem XXXXX, dle důvodové zprávy 
bod č. 4.5. 

 

38. schvaluje 
uzavření dohody o prodloužení vodovodního řadu DN 100 na pozemcích parc. č. 1250 a 
parc. č. 1233/1, vše ostatní plocha v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, mezi Vodovodem 
Pomoraví, svazkem obcí, statutárním městem Olomouc a paní XXXXX a panem XXXXX, dle 
důvodové zprávy bod č. 4.6. 
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39. schvaluje 
zřízení služebnosti uložení a provozování kanalizace na pozemku parc. č. 1878 orná půda v 
k. ú. Lošov, obec Olomouc ve prospěch statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy 
bod č. 5.1. 

 

40. schvaluje 
zřízení služebnosti uložení a provozování vodovodní přípojky na pozemku parc. č. 802 
ostatní plocha v k. ú. Křelov, obec Křelov-Břuchotín ve prospěch pozemků parc. č. 867 
zahrada a parc. č. 1049 orná půda, oba v k. ú. Křelov, obec Křelov-Břuchotín dle důvodové 
zprávy bod č. 5.2. 

 

41. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti uložení a provozování vodovodní 
přípojky na pozemku parc. č. 802 ostatní plocha v k. ú. Křelov, obec Křelov-Břuchotín ve 
prospěch pozemků parc. č. 867 zahrada a parc. č. 1049 orná půda, oba v k. ú. Křelov, obec 
Křelov-Břuchotín dle důvodové zprávy bod č. 5.2. 

 

42. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na 
pozemku parc. č. 618/1 ostatní plocha v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 5.3. 

 

43. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 618/1 ostatní plocha v k. ú. Nová 
Ulice, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod 
č. 5.3. 

 

44. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na 
pozemku parc. č. 1106/66 ostatní plocha v k. ú. Černovír, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 5.4. 

 

45. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 1106/66 ostatní plocha v k. ú. 
Černovír, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy 
bod č. 5.4. 

 

46. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na 
pozemcích parc. č. 875/1 a parc. č. 875/5, oba ostatní plocha v k. ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 5.5. 

 

47. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 875/1 a parc. č. 875/5, oba 
ostatní plocha v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. 
s. dle důvodové zprávy bod č. 5.5. 
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48. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na 
pozemku parc. č. 120/6 ostatní plocha v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 5.6. 

 

49. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 120/6 ostatní plocha v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy 
bod č. 5.6. 

 

50. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na 
pozemcích parc. č. 75/68, parc. č. 75/72 a parc. č. 75/69, vše  ostatní plocha v k. ú. 
Olomouc-město, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové 
zprávy bod č. 5.7. 

 

51. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 75/68, parc. č. 75/72 a parc. č. 
75/69, vše  ostatní plocha v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc ve prospěch společnosti 
ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 5.7. 

 

52. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na 
pozemku parc. č. 1106/54 ostatní plocha v k. ú. Černovír, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 5.8. 

 

53. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 1106/54 ostatní plocha v k. ú. 
Černovír, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy 
bod č. 5.8. 

 

54. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení VN na 
pozemku parc. č. 105/49 ostatní plocha v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 5.9. 

 

55. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
podzemního kabelového vedení VN na pozemku parc. č. 105/49 ostatní plocha v k. ú. 
Olomouc-město, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové 
zprávy bod č. 5.9. 

 

56. schvaluje 
zřízení věcného břemene umístění a provozování nadzemního kabelového vedení VN na 
pozemcích parc. č. 775/6 ostatní plocha a parc. č. 465/1 trvalý travní porost, vše v k. ú. 
Chomoutov, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové 
zprávy bod č. 5.10. 
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57. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene umístění a provozování 
nadzemního kabelového vedení VN na pozemcích parc. č. 775/6 ostatní plocha a parc. č. 
465/1 trvalý travní porost, vše v k. ú. Chomoutov, obec Olomouc ve prospěch společnosti 
ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 5.10. 

 

58. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování plynárenského zařízení na pozemku parc. 
č. 120/5 ostatní plocha v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve prospěch společnosti GasNet, 
s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 5.11. 

 

59. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
plynárenského zařízení na pozemku parc. č. 120/5 ostatní plocha v k. ú. Hodolany, obec 
Olomouc ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 5.11. 

 

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

 

3 Topolová 1, 2, 4, 6, 7, 9 a Rumunská 11 – prodej bytových 
jednotek - na stůl 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. souhlasí 
s individuálním řešením převodů u jednotky č. 434/10 v domě Topolová 7, jednotky č. 424/9, 
jednotky č. 424/18, jednotky č. 424/25 a jednotky č. 424/33 v domě Topolová 9, dle 
důvodové zprávy. 

 

2. revokuje 
usnesení RMO ze dne 9. 5. 2022 bod č. 4, části 3 - 135 ve věci schválení  

- záměru prodat spoluvlastnický podíl o velikosti id. 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, a současně  

- záměru uzavřít budoucí kupní smlouvu ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 35/100 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 a ke spoluvlastnickému 
podílu k pozemkům pod jednotlivými domy, vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, dosud ve 
vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní,  

dle důvodové zprávy. 

 

3. revokuje 
usnesení RMO ze dne 9. 5. 2022 bod č. 4, část 136 ve věci pověření odboru 
majetkoprávního zveřejnit záměry po odsouhlasení postupu a podmínek převodu majetku 
Zastupitelstvem města Olomouce, dle důvodové zprávy. 

 

4. souhlasí 
s obesláním dotčených ministerstev k vyjádření ke schválenému postupu převodů 
spoluvlastnických podílů na bytech ve spoluvlastnictví SMOl a Družstva Olomouc, Jižní a 
Družstva Olomouc, Jiráskova dle ZMO ze dne 6. 6. 2022, dle důvodové zprávy. 



 9 

 

5. nesouhlasí 
s předložením důvodové zprávy ve věci převodů bytových jednotek v domech Topolová 1, 2, 
4, 6, 7, 9 a Rumunská 11 majetkoprávní komisi před schvalováním majetkoprávních úkonů v 
orgánech města, dle důvodové zprávy. 

 

6. 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. 
419/1, 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 
předmětné nemovité věci 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 a podíl o 
velikosti id. 1/2 ze spoluvlastnického podílu o velikosti id. 65/100 k jednotce panu XXXXX, 
Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 185.868,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 
uhrazena formou akontace ve výši 96.000,- Kč a částka ve výši 89.868,- Kč bude doplatek 
kupní ceny, 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 předmětné nemovité věci 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 
104.550,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 54.000,- Kč 
a částka ve výši 50.550,- 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 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 
předmětné nemovité věci o velikosti id. 663/22821, panu XXXXX, Olomouc za kupní cenu 
celkem ve výši 230.728,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve 
výši 128.000,- Kč a částka ve výši 102.728,- Kč bude doplatek kupní ceny, 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 předmětné nemovité věci 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 129.784,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena 
formou akontace ve výši 72.000,- Kč a částka ve výši 57.784,- 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 id. 65/100 k jednotce vymezené podle zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k jednotce č. 
419/3, 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 
předmětné nemovité věci 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 a podíl o 
velikosti id. 1/2 ze spoluvlastnického podílu o velikosti id. 65/100 k jednotce panu XXXXX, 
Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 313.490,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 
uhrazena formou akontace ve výši 196.352,- Kč a částka ve výši 117.138,- Kč bude doplatek 
kupní ceny, 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. 419/3, 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 předmětné nemovité věci 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 
176.338- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 110.448,- 
Kč a částka ve výši 65.890,- 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 id. 65/100 k jednotce vymezené podle zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k jednotce č. 
419/4, 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 
předmětné nemovité věci o velikosti id. 460/22821, panu XXXXX, Olomouc za kupní cenu 
celkem ve výši 235.018,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve 
výši 163.744,- Kč a částka ve výši 71.274,- Kč bude doplatek kupní ceny, 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 předmětné nemovité věci 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 132.198,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 
uhrazena formou akontace ve výši 92.106,- Kč a částka ve výši 40.092,- 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 id. 65/100 k jednotce vymezené podle zákona 
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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 
předmětné nemovité věci o velikosti id. 333/22821, paní XXXXX, Olomouc za kupní cenu 
celkem ve výši 280.332,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve 
výši 228.736,- Kč a částka ve výši 51.596,- Kč bude doplatek kupní ceny, 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 předmětné nemovité věci 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 157.687,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 
uhrazena formou akontace ve výši 128.664,- Kč a částka ve výši 29.023,- 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 id. 65/100 k jednotce vymezené podle zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k jednotce č. 
419/6, 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 
předmětné nemovité věci o velikosti id. 300/22821, panu XXXXX, Olomouc za kupní cenu 
celkem ve výši 102.035,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve 
výši 55.552,- Kč a částka ve výši 46.483,- Kč bude doplatek kupní ceny, 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 předmětné nemovité věci 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 57.395,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 
uhrazena formou akontace ve výši 31.248,- Kč a částka ve výši 26.147,- 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 id. 65/100 k jednotce vymezené podle zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k jednotce č. 
419/7, 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 
předmětné nemovité věci o velikosti id. 506/22821, paní XXXXX, Olomouc za kupní cenu 
celkem ve výši 155.202,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve 
výši 76.800,- Kč a částka ve výši 78.402,- Kč bude doplatek kupní ceny, 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 předmětné nemovité věci o velikosti id. 506/22821, paní 
XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 506/22821 k pozemku parc. 
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č. 812/20 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, paní XXXXX, 
Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 87.301,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 
uhrazena formou akontace ve výši 43.200,- Kč a částka ve výši 44.101,- 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 id. 65/100 k jednotce vymezené podle zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k jednotce č. 
419/8, 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 
předmětné nemovité věci o velikosti id. 597/22821, manželům paní XXXXX a panu XXXXX, 
Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 226.518,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 
uhrazena formou akontace ve výši 134.016,- Kč a částka ve výši 92.502,- Kč bude doplatek 
kupní ceny, 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 předmětné nemovité věci o velikosti id. 597/22821, 
manželům paní XXXXX a panu XXXXX, 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 a panu XXXXX, Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve 
výši 127.416,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 
75.384,- Kč a částka ve výši 52.032,- 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 id. 65/100 k jednotce vymezené podle zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k jednotce č. 
419/9, 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 
předmětné nemovité věci o velikosti id. 576/22821, manželům paní XXXXX a panu XXXXX, 
Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 221.600,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 
uhrazena formou akontace ve výši 132.352,- Kč a částka ve výši 89.248,- Kč bude doplatek 
kupní ceny, 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 předmětné nemovité věci o velikosti id. 576/22821, 
manželům paní XXXXX a panu 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 paní XXXXX a panu XXXXX, Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve 
výši 124.650,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 
74.448,- Kč a částka ve výši 50.202,- 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 id. 65/100 k jednotce vymezené podle zákona 
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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 
předmětné nemovité věci o velikosti id. 313/22821, panu XXXXX, Olomouc za kupní cenu 
celkem ve výši 104.049,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve 
výši 55.552,- Kč a částka ve výši 48.497,- Kč bude doplatek kupní ceny, 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 předmětné nemovité věci 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 58.528,- Kč, přičemž část kupní ceny 
byla již uhrazena formou akontace ve výši 31.248,- Kč a částka ve výši 27.280,- 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 id. 65/100 k jednotce vymezené podle zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k jednotce č. 
419/12, 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 
předmětné nemovité věci o velikosti id. 350/22821, paní XXXXX, Olomouc za kupní cenu 
celkem ve výši 105.430,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve 
výši 51.200,- Kč a částka ve výši 54.230,- Kč bude doplatek kupní ceny, 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. 419/12, 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 předmětné nemovité věci 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 59.305,- Kč, přičemž část kupní ceny 
byla již uhrazena formou akontace ve výši 28.800,- Kč a částka ve výši 30.505,- 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 id. 65/100 k jednotce vymezené podle zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k jednotce č. 
419/13, 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 
předmětné nemovité věci o velikosti id. 565/22821, paní XXXXX, Olomouc za kupní cenu 
celkem ve výši 183.543,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve 
výši 96.000,- Kč a částka ve výši 87.543,- Kč bude doplatek kupní ceny, 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 předmětné nemovité věci o velikosti id. 
565/22821, paní XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 565/22821 k 
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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 103.243,- Kč, přičemž část kupní 
ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 54.000,- Kč a částka ve výši 49.243,- 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 id. 65/100 k jednotce vymezené podle zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k jednotce č. 
419/14, 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 
předmětné nemovité věci 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 a podíl o 
velikosti id. 1/2 ze spoluvlastnického podílu o velikosti id. 65/100 k jednotce panu XXXXX, 
Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 261.443,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 
uhrazena formou akontace ve výši 163.054,- Kč a částka ve výši 98.389,- Kč bude doplatek 
kupní ceny, 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 předmětné nemovité věci 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 147.062,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena 
formou akontace ve výši 91.718,- Kč a částka ve výši 55.344,- 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 id. 65/100 k jednotce vymezené podle zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k jednotce č. 
419/15, 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 
předmětné nemovité věci o velikosti id. 815/22821, paní XXXXX, Olomouc za kupní cenu 
celkem ve výši 311.597.,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve 
výši 185.318,- Kč a částka ve výši 126.279,- Kč bude doplatek kupní ceny, 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 předmětné nemovité věci 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 175.274,- Kč, přičemž část kupní 
ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 104.242,- Kč a částka ve výši 71.032,- Kč 
bude doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 
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a to vše dle důvodové zprávy. 

 

20. 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. 
419/16, 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 
předmětné nemovité věci o velikosti id. 459/22821, manželům paní XXXXX a panu XXXXX 
za kupní cenu celkem ve výši 147.919,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena 
formou akontace ve výši 76.800,- Kč a částka ve výši 71.119,- Kč bude doplatek kupní ceny, 
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 předmětné nemovité věci o velikosti id. 
459/22821, manželům paní XXXXX a panu 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 paní XXXXX a panu XXXXX, to vše za kupní cenu 
celkem ve výši 83.205,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve 
výši 43.200,- Kč a částka ve výši 40.005,- 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 id. 65/100 k jednotce vymezené podle zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k jednotce č. 
419/17, 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 
předmětné nemovité věci o velikosti id. 300/22821, paní XXXXX, Olomouc za kupní cenu 
celkem ve výši 180.019,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve 
výši 133.536,- Kč a částka ve výši 46.483,- Kč bude doplatek kupní ceny, 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. 419/17, 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 předmětné nemovité věci 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 101.261,- Kč, přičemž část kupní 
ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 75.114,- Kč a částka ve výši 26.147,- 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 id. 65/100 k jednotce vymezené podle zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k jednotce č. 
419/18, 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 
předmětné nemovité věci o velikosti id. 352/22821, paní XXXXX, Olomouc za kupní cenu 
celkem ve výši 212.495,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve 
výši 157.955,- Kč a částka ve výši 54.540,- Kč bude doplatek kupní ceny, 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. 419/18, 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 předmětné nemovité věci 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 119.529,- Kč, přičemž část kupní 
ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 88.850,- Kč a částka ve výši 30.679,- 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 id. 65/100 k jednotce vymezené podle zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k jednotce č. 
419/19, 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 
předmětné nemovité věci o velikosti id. 453/22821, paní XXXXX, Olomouc za kupní cenu 
celkem ve výši 151.342,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve 
výši 81.152,- Kč a částka ve výši 70.190,- Kč bude doplatek kupní ceny, 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 předmětné nemovité věci 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 85.130,- Kč, přičemž část kupní ceny 
byla již uhrazena formou akontace ve výši 45.648,- Kč a částka ve výši 39.482,- Kč bude 
doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše dle důvodové zprávy. 

 

24. 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. 
419/20, 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 
předmětné nemovité věci o velikosti id. 572/22821, manželům paní XXXXX a panu XXXXX, 
Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 220.724,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 
uhrazena formou akontace ve výši 132.096,- Kč a částka ve výši 88.628,- Kč bude doplatek 
kupní ceny, 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 předmětné nemovité věci o velikosti id. 
572/22821, manželům paní XXXXX a panu 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 paní XXXXX a panu XXXXX, Olomouc, to vše za kupní 
cenu celkem ve výši 124.157,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou 
akontace ve výši 74.304,- Kč a částka ve výši 49.853,- Kč bude doplatek kupní ceny, dosud 
ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 
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a to vše dle důvodové zprávy. 

 

25. 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. 
419/21, 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 
předmětné nemovité věci o velikosti id. 549/22821, paní XXXXX, Olomouc za kupní cenu 
celkem ve výši 217.416,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve 
výši 132.352,- Kč a částka ve výši 85.064,- Kč bude doplatek kupní ceny, 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 předmětné nemovité věci 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 122.297,- Kč, přičemž část kupní 
ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 74.448,- Kč a částka ve výši 47.849,- 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 id. 65/100 k jednotce vymezené podle zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k jednotce č. 
419/22, 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 
předmětné nemovité věci o velikosti id. 440/22821, panu XXXXX, Olomouc za kupní cenu 
celkem ve výši 144.975,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve 
výši 76.800,- Kč a částka ve výši 68.175.,- Kč bude doplatek kupní ceny, 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 předmětné nemovité věci 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 81.549,- Kč, přičemž část kupní ceny 
byla již uhrazena formou akontace ve výši 43.200,- Kč a částka ve výši 38.349,- 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 id. 65/100 k jednotce vymezené podle zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k jednotce č. 
419/23, 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 
předmětné nemovité věci o velikosti id. 346/22821, panu XXXXX, Olomouc za kupní cenu 
celkem ve výši 108.395,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve 
výši 54.784,- Kč a částka ve výši 53.611,- Kč bude doplatek kupní ceny, 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. 419/23, 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 předmětné nemovité věci 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 60.972,- Kč, přičemž část kupní ceny 
byla již uhrazena formou akontace ve výši 30.816,- Kč a částka ve výši 30.156,- 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 id. 65/100 k jednotce vymezené podle zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k jednotce č. 
419/24, 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 
předmětné nemovité věci o velikosti id. 527/22821, paní XXXXX, Olomouc za kupní cenu 
celkem ve výši 177.655,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve 
výši 96.000,- Kč a částka ve výši 81.655,- Kč bude doplatek kupní ceny, 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 předmětné nemovité věci 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 99.931,- Kč, přičemž část kupní ceny 
byla již uhrazena formou akontace ve výši 54.000,- Kč a částka ve výši 45.931,- 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 id. 65/100 k jednotce vymezené podle zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k jednotce č. 
419/25, 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 
předmětné nemovité věci o velikosti id. 578/22821, paní XXXXX, Olomouc za kupní cenu 
celkem ve výši 189.526,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve 
výši 99.968,- Kč a částka ve výši 89.558,- Kč bude doplatek kupní ceny, 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 předmětné nemovité věci o velikosti id. 
578/22821, paní 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 106.608,- Kč, přičemž část kupní 
ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 56.232,- Kč a částka ve výši 50.376,- 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 id. 65/100 k jednotce vymezené podle zákona 
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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 
předmětné nemovité věci o velikosti id. 609/22821, manželům paní XXXXX a panu XXXXX, 
Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 226.713,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 
uhrazena formou akontace ve výši 132.352,- Kč a částka ve výši 94.361,- Kč bude doplatek 
kupní ceny, 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 předmětné nemovité věci o velikosti id. 
609/22821, manželům paní XXXXX a panu 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 paní XXXXX a panu XXXXX, Olomouc, to vše za kupní 
cenu celkem ve výši 127.526,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou 
akontace ve výši 74.448,- Kč a částka ve výši 53.078,- 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 id. 65/100 k jednotce vymezené podle zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k jednotce č. 
419/27, 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 
předmětné nemovité věci o velikosti id. 780/22821, manželům paní XXXXX a panu XXXXX, 
Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 312.856,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 
uhrazena formou akontace ve výši 192.000,- Kč a částka ve výši 120.856,- Kč bude doplatek 
kupní ceny, 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 předmětné nemovité věci o velikosti id. 
780/22821, manželům paní XXXXX a panu 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 paní XXXXX a panu XXXXX, Olomouc to vše za kupní 
cenu celkem ve výši 175.982,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou 
akontace ve výši 108.000,- Kč a částka ve výši 67.982,- Kč bude doplatek kupní ceny, dosud 
ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše dle důvodové zprávy. 

 

32. 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. 
419/28, 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 
předmětné nemovité věci o velikosti id. 430/22821, paní XXXXX, Olomouc za kupní cenu 
celkem ve výši 375.746,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve 
výši 309.120,- Kč a částka ve výši 66.626,- Kč bude doplatek kupní ceny, 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. 419/28, 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 předmětné nemovité věci 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 211.357,- Kč, přičemž část kupní 
ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 173.880,- Kč a částka ve výši 37.477,- 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 id. 65/100 k jednotce vymezené podle zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k jednotce č. 
419/30, 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 
předmětné nemovité věci o velikosti id. 327/22821, manželům paní XXXXX a panu XXXXX, 
Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 105.963,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 
uhrazena formou akontace ve výši 55.296,- Kč a částka ve výši 50.667,- Kč bude doplatek 
kupní ceny, 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 předmětné nemovité věci 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 59.604- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace 
ve výši 31.104,- Kč a částka ve výši 28.500,- 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 id. 65/100 k jednotce vymezené podle zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k jednotce č. 
419/31, 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 
předmětné nemovité věci o velikosti id. 447/22821, paní XXXXX, Olomouc za kupní cenu 
celkem ve výši 146.060,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve 
výši 76.800,- Kč a částka ve výši 69.260,- Kč bude doplatek kupní ceny, 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 předmětné nemovité věci 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 82.159,- Kč, přičemž část kupní ceny 
byla již uhrazena formou akontace ve výši 43.200,- Kč a částka ve výši 38.959,- Kč bude 
doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše dle důvodové zprávy. 
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35. 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. 
419/32, 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 
předmětné nemovité věci o velikosti id. 558/22821, paní XXXXX, Olomouc za kupní cenu 
celkem ve výši 182.459,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve 
výši 96.000,- Kč a částka ve výši 86.459,- Kč bude doplatek kupní ceny, 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 předmětné nemovité věci 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 102.633,- Kč, přičemž část kupní 
ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 54.000,- Kč a částka ve výši 48.633,- 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 id. 65/100 k jednotce vymezené podle zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k jednotce č. 
419/33, 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 
předmětné nemovité věci o velikosti id. 569/22821, paní XXXXX, Olomouc za kupní cenu 
celkem ve výši 219.747,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve 
výši 131.584,- Kč a částka ve výši 88.163,- Kč bude doplatek kupní ceny, 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 předmětné nemovité věci 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 123.608,- Kč, přičemž část kupní 
ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 74.016,- Kč a částka ve výši 49.592,- 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. 
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 
předmětné nemovité věci o velikosti id. 451/22821, paní XXXXX, Olomouc za kupní cenu 
celkem ve výši 146.680,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve 
výši 76.800,- Kč a částka ve výši 69.880,- Kč bude doplatek kupní ceny, 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 
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spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité věci 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, Olomouc to vše za kupní cenu celkem ve výši 82.507,- Kč, přičemž část kupní ceny 
byla již uhrazena formou akontace ve výši 43.200,- Kč a částka ve výši 39.307,- 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 id. 65/100 k jednotce vymezené podle zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k jednotce č. 
419/35, 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 
předmětné nemovité věci o velikosti id. 380/22821, paní XXXXX, Olomouc za kupní cenu 
celkem ve výši 114.431,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve 
výši 55.552,- Kč a částka ve výši 58.879,- Kč bude doplatek kupní ceny, 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 předmětné nemovité věci 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 64.367,- Kč, přičemž část kupní ceny 
byla již uhrazena formou akontace ve výši 31.248,- Kč a částka ve výši 33.119,- 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 id. 65/100 k jednotce vymezené podle zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k jednotce č. 
419/36, 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 
předmětné nemovité věci o velikosti id. 573/22821, panu XXXXX, Olomouc za kupní cenu 
celkem ve výši 184.783,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve 
výši 96.000,- Kč a částka ve výši 88.783,- Kč bude doplatek kupní ceny, 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 předmětné nemovité věci 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 103.940,- Kč, přičemž část kupní 
ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 54.000,- Kč a částka ve výši 49.940,- 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 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 
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nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných částech 
předmětné nemovité věci o velikosti id. 539/20447, paní XXXXX, Olomouc za kupní cenu 
celkem ve výši 378.037,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve 
výši 294.523,- Kč a částka ve výši 83.515,- Kč bude doplatek kupní ceny, 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. 422/1, 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 předmětné nemovité věci 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 212.646,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 
uhrazena formou akontace ve výši 165.669,- Kč a částka ve výši 46.977,- 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 id. 65/100 k jednotce vymezené podle zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k jednotce č. 
422/2, 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 
předmětné nemovité věci o velikosti id. 662/20447, panu XXXXX, Olomouc za kupní cenu 
celkem ve výši 262.573,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve 
výši 160.000- Kč a částka ve výši 102.573,- Kč bude doplatek kupní ceny, 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 předmětné nemovité věci 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 147.697,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 
uhrazena formou akontace ve výši 90.000,- Kč a částka ve výši 57.697,- 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 id. 65/100 k jednotce vymezené podle zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k jednotce č. 
422/3, 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 
předmětné nemovité věci o velikosti id. 551/20447, panu XXXXX, Olomouc za kupní cenu 
celkem ve výši 167.038,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve 
výši 81.664,- Kč a částka ve výši 85.374,- Kč bude doplatek kupní ceny, 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 předmětné nemovité věci 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 93.959- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 
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uhrazena formou akontace ve výši 45.936,- Kč a částka ve výši 48.023,- Kč bude doplatek 
kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše dle důvodové zprávy. 

 

43. 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. 
422/4, 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 
předmětné nemovité věci o velikosti id. 299/20447, paní XXXXX, za kupní cenu celkem ve 
výši 191.096,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 
144.768,- Kč a částka ve výši 46.328,- Kč bude doplatek kupní ceny, 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 předmětné nemovité věci 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 107.492,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou 
akontace ve výši 81.432,- Kč a částka ve výši 26.060,- 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 id. 65/100 k jednotce vymezené podle zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k jednotce č. 
422/5, 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 
předmětné nemovité věci o velikosti id. 555/20447, panu XXXXX, Olomouc za kupní cenu 
celkem ve výši 185.322,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve 
výši 99.328,- Kč a částka ve výši 85.994,- Kč bude doplatek kupní ceny, 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 předmětné nemovité věci 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 104.244,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 
uhrazena formou akontace ve výši 55.872,- Kč a částka ve výši 48.372,- 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 id. 65/100 k jednotce vymezené podle zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k jednotce č. 
422/6, 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 
předmětné nemovité věci o velikosti id. 699/20447, manželům paní XXXXX a panu XXXXX, 
Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 268.306,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 
uhrazena formou akontace ve výši 160.000,- Kč a částka ve výši 108.306,- Kč bude doplatek 
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kupní ceny, 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 předmětné nemovité věci o velikosti id. 699/20447, 
manželům paní XXXXX a panu 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 paní XXXXX a panu XXXXX, Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve 
výši 150.922,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 
90.000,- Kč a částka ve výši 60.922,- 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 id. 65/100 k jednotce vymezené podle zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k jednotce č. 
422/7, 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 
předmětné nemovité věci o velikosti id. 261/20447, manželům paní XXXXX a panu XXXXX, 
Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 91.640,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 
uhrazena formou akontace ve výši 51.200,- Kč a částka ve výši 40.440,- Kč bude doplatek 
kupní ceny, 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 předmětné nemovité věci o velikosti id. 261/20447, 
manželům paní XXXXX a 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, manželům paní XXXXX a panu XXXXX, Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve 
výši 51.548,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 28.800,- 
Kč a částka ve výši 22.748,- 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 id. 65/100 k jednotce vymezené podle zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k jednotce č. 
422/8, 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 
předmětné nemovité věci o velikosti id. 441/20447, paní XXXXX, Olomouc za kupní cenu 
celkem ve výši 145.130,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve 
výši 76.800,- Kč a částka ve výši 68.330,- Kč bude doplatek kupní ceny, 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 předmětné nemovité věci 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 81.636,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 
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uhrazena formou akontace ve výši 43.200,- Kč a částka ve výši 38.436,- 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 id. 65/100 k jednotce vymezené podle zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k jednotce č. 
422/10, 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 
předmětné nemovité věci o velikosti id. 652/20447, paní XXXXX, Olomouc za kupní cenu 
celkem ve výši 261.023,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve 
výši 160.000,- Kč a částka ve výši 101.023,- Kč bude doplatek kupní ceny, 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 předmětné nemovité věci o velikosti id. 
652/20447, paní 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 146.826,- Kč, přičemž část kupní 
ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 90.000,- Kč a částka ve výši 56.826,- 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 id. 65/100 k jednotce vymezené podle zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k jednotce č. 
422/11, 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 
předmětné nemovité věci o velikosti id. 503/20447, paní XXXXX, Olomouc za kupní cenu 
celkem ve výši 158.065,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve 
výši 80.128,- Kč a částka ve výši 77.937,- Kč bude doplatek kupní ceny, 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 předmětné nemovité věci 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 88.911,- Kč, přičemž část kupní ceny 
byla již uhrazena formou akontace ve výši 45.072,- Kč a částka ve výši 43.839,- 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 id. 65/100 k jednotce vymezené podle zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k jednotce č. 
422/12, 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 
předmětné nemovité věci o velikosti id. 261/20447, panu XXXXX, Olomouc za kupní cenu 
celkem ve výši 238.840,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve 
výši 198.400,- Kč a částka ve výši 40.440,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 



 27 

- 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 předmětné nemovité věci 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 134.348,- Kč, přičemž část kupní 
ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 111.600,- Kč a částka ve výši 22.748,- 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 id. 65/100 k jednotce vymezené podle zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k jednotce č. 
422/13, 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 
předmětné nemovité věci o velikosti id. 605/20447, panu XXXXX, Olomouc za kupní cenu 
celkem ve výši 221.741,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve 
výši 128.000,- Kč a částka ve výši 93.741,- Kč bude doplatek kupní ceny, 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. 422/13, 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 předmětné nemovité věci 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 124.729,- Kč, přičemž část kupní 
ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 72.000,- Kč a částka ve výši 52.729,- 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 id. 65/100 k jednotce vymezené podle zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k jednotce č. 
422/14, 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 
předmětné nemovité věci 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 a podíl o 
velikosti id. 1/2 ze spoluvlastnického podílu o velikosti id. 65/100 k jednotce paní XXXXX, 
Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 107.795,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 
uhrazena formou akontace ve výši 55.424,- Kč a částka ve výši 52.371,- Kč bude doplatek 
kupní ceny, 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 předmětné nemovité věci 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 
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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 60.635,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou 
akontace ve výši 31.176,- Kč a částka ve výši 29.459,- 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 id. 65/100 k jednotce vymezené podle zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k jednotce č. 
422/15, 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 
předmětné nemovité věci o velikosti id. 616/20447, manželům paní XXXXX a panu XXXXX, 
Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 227.670,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 
uhrazena formou akontace ve výši 132.224,- Kč a částka ve výši 95.446,- Kč bude doplatek 
kupní ceny, 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 předmětné nemovité věci o velikosti id. 
616/20447, manželům paní XXXXX a panu 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 paní XXXXX a panu XXXXX, Olomouc, to vše za kupní 
cenu celkem ve výši 128.064,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou 
akontace ve výši 74.376,- Kč a částka ve výši 53.688,- 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 id. 65/100 k jednotce vymezené podle zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k jednotce č. 
422/16, 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 
předmětné nemovité věci o velikosti id. 261/20447, panu XXXXX, Olomouc za kupní cenu 
celkem ve výši 91.640,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve 
výši 51.200,- Kč a částka ve výši 40.440,- Kč bude doplatek kupní ceny, 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 předmětné nemovité věci 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 51.548,- Kč, přičemž část kupní ceny 
byla již uhrazena formou akontace ve výši 28.800,- Kč a částka ve výši 22.748,- 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 id. 65/100 k jednotce vymezené podle zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k jednotce č. 
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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 
předmětné nemovité věci o velikosti id. 477/20447, paní XXXXX, Olomouc za kupní cenu 
celkem ve výši 150.708,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve 
výši 76.800,- Kč a částka ve výši 73.908,- Kč bude doplatek kupní ceny, 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 předmětné nemovité věci 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 84.773,- Kč, přičemž část kupní ceny 
byla již uhrazena formou akontace ve výši 43.200,- Kč a částka ve výši 41.573,- 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 id. 65/100 k jednotce vymezené podle zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k jednotce č. 
422/18, 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 
předmětné nemovité věci o velikosti id. 550/20447, manželům paní XXXXX a panu XXXXX, 
Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 478.819,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 
uhrazena formou akontace ve výši 393.600,- Kč a částka ve výši 85.219,- Kč bude doplatek 
kupní ceny, 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. 422/18, 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 předmětné nemovité věci o velikosti id. 
550/20447, manželům paní XXXXX a panu 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 paní XXXXX a panu XXXXX, Olomouc, to vše za kupní 
cenu celkem ve výši 269.336,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou 
akontace ve výši 221.400,- Kč a částka ve výši 47.936,- 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 id. 65/100 k jednotce vymezené podle zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k jednotce č. 
422/19, 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 
předmětné nemovité věci o velikosti id. 652/20447, manželům paní XXXXX a panu XXXXX, 
Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 261.023,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 
uhrazena formou akontace ve výši 160.000,- Kč a částka ve výši 101.023,- Kč bude doplatek 
kupní ceny, 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 
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spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 
652/20447, manželům paní XXXXX a panu 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 paní XXXXX a panu XXXXX, Olomouc to vše za kupní 
cenu celkem ve výši 146.826- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou 
akontace ve výši 90.000,- Kč a částka ve výši 56.826,- 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 id. 65/100 k jednotce vymezené podle zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k jednotce č. 
422/20, 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 
předmětné nemovité věci o velikosti id. 441/20447, panu XXXXX, Olomouc za kupní cenu 
celkem ve výši 145.130,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve 
výši 76.800,- Kč a částka ve výši 68.330,- Kč bude doplatek kupní ceny, 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 předmětné nemovité věci 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 81.636,- Kč, přičemž část kupní ceny 
byla již uhrazena formou akontace ve výši 43.200,- Kč a částka ve výši 38.436,- Kč bude 
doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše dle důvodové zprávy. 

 

59. 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. 
422/21, 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 
předmětné nemovité věci o velikosti id. 261/20447, paní XXXXX, Olomouc za kupní cenu 
celkem ve výši 91.640,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve 
výši 51.200,- Kč a částka ve výši 40.440,- Kč bude doplatek kupní ceny, 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 předmětné nemovité věci 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 51.548,- Kč, přičemž část kupní ceny 
byla již uhrazena formou akontace ve výši 28.800,- Kč a částka ve výši 22.748,- 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 id. 65/100 k jednotce vymezené podle zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k jednotce č. 
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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 
předmětné nemovité věci o velikosti id. 602/20447, manželům paní XXXXX a panu XXXXX, 
Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 225.500,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 
uhrazena formou akontace ve výši 132.224,- Kč a částka ve výši 93.276,- Kč bude doplatek 
kupní ceny, 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 předmětné nemovité věci o velikosti id. 
602/20447, manželům paní XXXXX a panu 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 paní XXXXX a panu XXXXX, Olomouc, to vše za kupní 
cenu celkem ve výši 126.844,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou 
akontace ve výši 74.376,- Kč a částka ve výši 52.468,- 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 id. 65/100 k jednotce vymezené podle zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k jednotce č. 
422/23, 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 
předmětné nemovité věci o velikosti id. 375/20447, paní XXXXX, Olomouc za kupní cenu 
celkem ve výši 109.304,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve 
výši 51.200,- Kč a částka ve výši 58.104,- Kč bude doplatek kupní ceny, 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 předmětné nemovité věci 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 61.484,- Kč, přičemž část kupní ceny 
byla již uhrazena formou akontace ve výši 28.800,- Kč a částka ve výši 32.684,- 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 id. 65/100 k jednotce vymezené podle zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k jednotce č. 
422/24, 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 
předmětné nemovité věci o velikosti id. 600/20447, paní XXXXX, Olomouc za kupní cenu 
celkem ve výši 220.966,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve 
výši 128.000,- Kč a částka ve výši 92.966.,- Kč bude doplatek kupní ceny, 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 předmětné nemovité věci o velikosti id. 
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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 124.294,- Kč, přičemž část kupní 
ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 72.000,- Kč a částka ve výši 52.294,- 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 id. 65/100 k jednotce vymezené podle zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k jednotce č. 
422/26, 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 
předmětné nemovité věci o velikosti id. 503/20447, manželům paní XXXXX a panu XXXXX, 
Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 158.065,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 
uhrazena formou akontace ve výši 80.128,- Kč a částka ve výši 77.937,- Kč bude doplatek 
kupní ceny, 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 předmětné nemovité věci o velikosti id. 
503/20447, manželům paní XXXXX a panu 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 paní XXXXX a panu XXXXX, Olomouc, to vše za kupní 
cenu celkem ve výši 88.911,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace 
ve výši 45,072,- Kč a částka ve výši 43.839,- 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 id. 65/100 k jednotce vymezené podle zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k jednotce č. 
422/27, 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 
předmětné nemovité věci o velikosti id. 566/20447, manželům paní XXXXX a panu XXXXX, 
Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 183.698,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 
uhrazena formou akontace ve výši 96.000,- Kč a částka ve výši 87.698,- Kč bude doplatek 
kupní ceny, 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 předmětné nemovité věci o velikosti id. 
566/20447, manželům paní XXXXX a panu 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 paní XXXXX a panu XXXXX, Olomouc, to vše za kupní 
cenu celkem ve výši 103.330,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou 
akontace ve výši 54.000,- Kč a částka ve výši 49.330,- Kč bude doplatek kupní ceny, dosud 
ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše dle důvodové zprávy. 
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65. 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. 
422/28, 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 
předmětné nemovité věci o velikosti id. 678/20447, paní XXXXX, Olomouc za kupní cenu 
celkem ve výši 268.380,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve 
výši 163.328,- Kč a částka ve výši 105.052,- Kč bude doplatek kupní ceny, 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 předmětné nemovité věci 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 150.964,- Kč, přičemž část kupní 
ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 91.872,- Kč a částka ve výši 59.092,- 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 id. 65/100 k jednotce vymezené podle zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k jednotce č. 
422/29, 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 
předmětné nemovité věci o velikosti id. 478/20447, paní XXXXX, Olomouc za kupní cenu 
celkem ve výši 419.138,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve 
výši 343.680,- Kč a částka ve výši 75.458,- Kč bude doplatek kupní ceny, 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 předmětné nemovité věci o velikosti id. 
478/20447, paní XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 478/20447 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 235.765,- Kč, přičemž část kupní 
ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 193.320,- Kč a částka ve výši 42.445,- 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 id. 65/100 k jednotce vymezené podle zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k jednotce č. 
422/30, 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 
předmětné nemovité věci o velikosti id. 261/20447, paní XXXXX, Olomouc za kupní cenu 
celkem ve výši 91.640,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve 
výši 51.200,- Kč a částka ve výši 40.440,- Kč bude doplatek kupní ceny, 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. 422/30, 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 
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spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité věci 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 51.548,- Kč, přičemž část kupní ceny 
byla již uhrazena formou akontace ve výši 28.800,- Kč a částka ve výši 22.748,- 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 id. 65/100 k jednotce vymezené podle zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k jednotce č. 
422/31, 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 
předmětné nemovité věci o velikosti id. 637/20447, manželům paní XXXXX a panu XXXXX 
za kupní cenu celkem ve výši 230.027,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena 
formou akontace ve výši 131.328,- Kč a částka ve výši 98.699,- Kč bude doplatek kupní 
ceny, 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 předmětné nemovité věci o velikosti id. 
637/20447, manželům paní XXXXX a panu 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 paní XXXXX a panu XXXXX, to vše za kupní cenu 
celkem ve výši 129.390,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve 
výši 73.872,- Kč a částka ve výši 55.518,- 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 id. 65/100 k jednotce vymezené podle zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k jednotce č. 
422/32, 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 
předmětné nemovité věci o velikosti id. 341/20447, paní XXXXX, Olomouc za kupní cenu 
celkem ve výši 104.036,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve 
výši 51.200,- Kč a částka ve výši 52.836,- Kč bude doplatek kupní ceny, 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 předmětné nemovité věci 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 58.520,- Kč, přičemž část kupní ceny 
byla již uhrazena formou akontace ve výši 28.800,- Kč a částka ve výši 29.720,- Kč bude 
doplatek 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 
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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 
předmětné nemovité věci o velikosti id. 600/20447, manželům paní XXXXX a panu XXXXX, 
Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 512.166,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 
uhrazena formou akontace ve výši 419.200,- Kč a částka ve výši 92.966,- Kč bude doplatek 
kupní ceny, 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 předmětné nemovité věci o velikosti id. 
600/20447, manželům paní XXXXX a panu 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 paní XXXXX a panu XXXXX, Olomouc, to vše za kupní 
cenu celkem ve výši 288.094,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou 
akontace ve výši 235.800,- Kč a částka ve výši 52.294,- 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 id. 65/100 k jednotce vymezené podle zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k jednotce č. 
422/34, 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 
předmětné nemovité věci o velikosti id. 295/20447, paní XXXXX, Olomouc za kupní cenu 
celkem ve výši 96.908,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve 
výši 51.200,- Kč a částka ve výši 45.708,- Kč bude doplatek kupní ceny, 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 předmětné nemovité věci 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 54.511,- Kč, přičemž část kupní ceny 
byla již uhrazena formou akontace ve výši 28.800,- Kč a částka ve výši 25.711,- 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 id. 65/100 k jednotce vymezené podle zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k jednotce č. 
422/35, 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 
předmětné nemovité věci o velikosti id. 487/20447, paní XXXXX, Olomouc za kupní cenu 
celkem ve výši 152.258,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve 
výši 76.800,- Kč a částka ve výši 75.458,- Kč bude doplatek kupní ceny, 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 
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spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité věci 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 85.645,- Kč, přičemž část kupní ceny 
byla již uhrazena formou akontace ve výši 43.200,- Kč a částka ve výši 42.445,- 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 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 
předmětné nemovité věci o velikosti id. 750/20226, manželům paní XXXXX a panu XXXXX, 
Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 308.208,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 
uhrazena formou akontace ve výši 192.000,- Kč a částka ve výši 116.208,- Kč bude doplatek 
kupní ceny, 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 předmětné nemovité věci o velikosti id. 750/20226, 
manželům paní XXXXX a panu 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 paní XXXXX a panu XXXXX, Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve 
výši 173.367,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 
108.000,- Kč a částka ve výši 65.367,- 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 id. 65/100 k jednotce vymezené podle zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k jednotce č. 
421/2, 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 
předmětné nemovité věci o velikosti id. 287/20226, panu XXXXX, Olomouc za kupní cenu 
celkem ve výši 79.797,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve 
výši 35.328,- Kč a částka ve výši 44.469,- Kč bude doplatek kupní ceny, 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 předmětné nemovité věci 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 44.886,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 
uhrazena formou akontace ve výši 19.872,- Kč a částka ve výši 25.014,- 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 id. 65/100 k jednotce vymezené podle zákona 
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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 
předmětné nemovité věci o velikosti id. 366/20226, paní XXXXX, Olomouc za kupní cenu 
celkem ve výši 133.510,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve 
výši 76.800,- Kč a částka ve výši 56.710,- Kč bude doplatek kupní ceny, 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 
podílem na společných částech předmětné nemovité věci 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 75.099,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 
uhrazena formou akontace ve výši 43.200,- Kč a částka ve výši 31.899,- 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 id. 65/100 k jednotce vymezené podle zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k jednotce č. 
421/4, 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 
předmětné nemovité věci o velikosti id. 258/20226, panu XXXXX, Olomouc za kupní cenu 
celkem ve výši 91.176,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve 
výši 51.200,- Kč a částka ve výši 39.976,- Kč bude doplatek kupní ceny, 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 předmětné nemovité věci 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 51.286,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 
uhrazena formou akontace ve výši 28.800,- Kč a částka ve výši 22.486,- 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 id. 65/100 k jednotce vymezené podle zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k jednotce č. 
421/5, 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 
předmětné nemovité věci o velikosti id. 284/20226, paní XXXXX, Olomouc za kupní cenu 
celkem ve výši 98.532,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve 
výši 54.528,- Kč a částka ve výši 44.004,- Kč bude doplatek kupní ceny, 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 předmětné nemovité věci o velikosti id. 284/20226, paní 
XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 284/20226 k pozemku parc. 
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č. 812/22 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, paní XXXXX, 
Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 55.424,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 
uhrazena formou akontace ve výši 30.672,- Kč a částka ve výši 24.752,- Kč bude doplatek 
kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše dle důvodové zprávy. 

 

78. 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. 
421/6, 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 
předmětné nemovité věci o velikosti id. 431/20226, paní XXXXX, Olomouc za kupní cenu 
celkem ve výši 143.581,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve 
výši 76.800,- Kč a částka ve výši 66.781,- Kč bude doplatek kupní ceny, 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 předmětné nemovité věci 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 80.764,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 
uhrazena formou akontace ve výši 43.200,- Kč a částka ve výši 37.564,- 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 id. 65/100 k jednotce vymezené podle zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k jednotce č. 
421/7, 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 
předmětné nemovité věci o velikosti id. 410/20226, panu XXXXX, Olomouc za kupní cenu 
celkem ve výši 366.247,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve 
výši 302.720,- Kč a částka ve výši 63.527,- Kč bude doplatek kupní ceny, 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 předmětné nemovité věci 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 206.014,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 
uhrazena formou akontace ve výši 170.280,- Kč a částka ve výši 35.734,- 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 id. 65/100 k jednotce vymezené podle zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k jednotce č. 
421/8, 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 
předmětné nemovité věci o velikosti id. 320/20226, manželům paní XXXXX a panu XXXXX, 
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Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 100.782,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 
uhrazena formou akontace ve výši 51.200,- Kč a částka ve výši 49.582,- Kč bude doplatek 
kupní ceny, 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 předmětné nemovité věci o velikosti id. 320/20226, 
manželům paní XXXXX a panu 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 paní XXXXX a panu XXXXX, Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve 
výši 56.690,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 28.800,- 
Kč a částka ve výši 27.890,- 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 id. 65/100 k jednotce vymezené podle zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k jednotce č. 
421/9, 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 
předmětné nemovité věci o velikosti id. 653/20226, manželům paní XXXXX a panu XXXXX, 
Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 261.178,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 
uhrazena formou akontace ve výši 160.000,- Kč a částka ve výši 101.178,- Kč bude doplatek 
kupní ceny, 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 předmětné nemovité věci o velikosti id. 653/20226, 
manželům paní XXXXX a panu 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 paní XXXXX a panu XXXXX, Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve 
výši 146.913,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 
90.000,- Kč a částka ve výši 56.913,- 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 id. 65/100 k jednotce vymezené podle zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k jednotce č. 
421/10, 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 
předmětné nemovité věci o velikosti id. 661/20226, manželům paní XXXXX a panu XXXXX, 
Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 266.386,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 
uhrazena formou akontace ve výši 163.968,- Kč a částka ve výši 102.418,- Kč bude doplatek 
kupní ceny, 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 předmětné nemovité věci o velikosti id. 
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661/20226, manželům paní XXXXX a panu 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 paní XXXXX a panu XXXXX, Olomouc, to vše za kupní 
cenu celkem ve výši 149.842,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou 
akontace ve výši 92.232,- Kč a částka ve výši 57.610,- 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 id. 65/100 k jednotce vymezené podle zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k jednotce č. 
421/11, 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 
předmětné nemovité věci o velikosti id. 346/20226, paní XXXXX, Olomouc za kupní cenu 
celkem ve výši 108.779,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve 
výši 55.168,- Kč a částka ve výši 53.611,- Kč bude doplatek kupní ceny, 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 předmětné nemovité věci 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, Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 61.188,- Kč, přičemž část kupní ceny 
byla již uhrazena formou akontace ve výši 31.032,- Kč a částka ve výši 30.156,- 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 id. 65/100 k jednotce vymezené podle zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k jednotce č. 
421/12, 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 
předmětné nemovité věci o velikosti id. 410/20226, manželům paní XXXXX a panu XXXXX, 
Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 366.247,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 
uhrazena formou akontace ve výši 302.720,- Kč a částka ve výši 63.527,- Kč bude doplatek 
kupní ceny, 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 předmětné nemovité věci o velikosti id. 
410/20226, manželům paní XXXXX a 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, manželům paní XXXXX a panu XXXXX, Olomouc, to vše za kupní 
cenu celkem ve výši 206.014,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou 
akontace ve výši 170.280,- Kč a částka ve výši 35.734,- 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 id. 65/100 k jednotce vymezené podle zákona 
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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 
předmětné nemovité věci o velikosti id. 431/20226, paní XXXXX, Olomouc za kupní cenu 
celkem ve výši 381.021,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve 
výši 314.240,- Kč a částka ve výši 66.781,- Kč bude doplatek kupní ceny, 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 předmětné nemovité věci 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 214.324,- Kč, přičemž část kupní 
ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 176.760,- Kč a částka ve výši 37.564,- 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 id. 65/100 k jednotce vymezené podle zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k jednotce č. 
421/15, 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 
předmětné nemovité věci o velikosti id. 281/20226, panu XXXXX, Olomouc za kupní cenu 
celkem ve výši 94.739,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve 
výši 51.200,- Kč a částka ve výši 43.539,- Kč bude doplatek kupní ceny, 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. 421/15, 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 předmětné nemovité věci 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 53.291,- Kč, přičemž část kupní ceny 
byla již uhrazena formou akontace ve výši 28.800,- Kč a částka ve výši 24.491,- 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 id. 65/100 k jednotce vymezené podle zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k jednotce č. 
421/16, 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 
předmětné nemovité věci o velikosti id. 434/20226, manželům paní XXXXX a panu XXXXX, 
Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 147.886,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 
uhrazena formou akontace ve výši 80.640,- Kč a částka ve výši 67.246,- Kč bude doplatek 
kupní ceny, 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 předmětné nemovité věci o velikosti id. 
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434/20226, manželům paní XXXXX a panu 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 paní XXXXX a panu XXXXX, Olomouc, to vše za kupní 
cenu celkem ve výši 83.186,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace 
ve výši 45.360,- Kč a částka ve výši 37.826,- 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 id. 65/100 k jednotce vymezené podle zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k jednotce č. 
421/17, 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 
předmětné nemovité věci o velikosti id. 413/20226, manželům paní XXXXX a panu XXXXX, 
za kupní cenu celkem ve výši 144.888,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena 
formou akontace ve výši 80.896,- Kč a částka ve výši 63.992,- Kč bude doplatek kupní ceny, 
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 předmětné nemovité věci o velikosti id. 
413/20226, manželům paní XXXXX a panu 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 paní XXXXX a panu XXXXX, to vše za kupní cenu 
celkem ve výši 81.499,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve 
výši 45.504,- Kč a částka ve výši 35.995,- Kč bude doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví 
Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše dle důvodové zprávy. 

 

89. 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. 
421/18, 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 
předmětné nemovité věci o velikosti id. 320/20226, manželům paní XXXXX a panu XXXXX, 
Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 270.382,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 
uhrazena formou akontace ve výši 220.800,- Kč a částka ve výši 49.582,- Kč bude doplatek 
kupní ceny, 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 předmětné nemovité věci o velikosti id. 
320/20226, manželům paní XXXXX a panu 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 paní XXXXX a panu XXXXX, Olomouc, to vše za kupní 
cenu celkem ve výši 152.090,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou 
akontace ve výši 124.200,- Kč a částka ve výši 27.890,- Kč bude doplatek kupní ceny, dosud 
ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše dle důvodové zprávy. 
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90. 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. 
421/19, 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 
předmětné nemovité věci o velikosti id. 653/20226, paní XXXXX, Olomouc za kupní cenu 
celkem ve výši 261.178,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve 
výši 160.000,- Kč a částka ve výši 101.178,- Kč bude doplatek kupní ceny, 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 předmětné nemovité věci 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 146.913,- Kč, přičemž část kupní 
ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 90.000,- Kč a částka ve výši 56.913,- 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 id. 65/100 k jednotce vymezené podle zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k jednotce č. 
421/20, 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 
předmětné nemovité věci o velikosti id. 612/20226, manželům paní XXXXX a panu XXXXX, 
Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 254.826,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 
uhrazena formou akontace ve výši 160.000,- Kč a částka ve výši 94.826.,- Kč bude doplatek 
kupní ceny, 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 předmětné nemovité věci o velikosti id. 
612/20226, manželům paní XXXXX a panu 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 paní XXXXX a panu XXXXX, Olomouc, to vše za kupní 
cenu celkem ve výši 143.339,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou 
akontace ve výši 90,000,- Kč a částka ve výši 53.339,- 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 id. 65/100 k jednotce vymezené podle zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k jednotce č. 
421/21, 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 
předmětné nemovité věci o velikosti id. 323/20226, paní XXXXX, Olomouc za kupní cenu 
celkem ve výši 105.215,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve 
výši 55.168,- Kč a částka ve výši 50.047,- Kč bude doplatek kupní ceny, 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. 421/21, 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 předmětné nemovité věci 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 59.183,- Kč, přičemž část kupní ceny 
byla již uhrazena formou akontace ve výši 31.032,- Kč a částka ve výši 28.151,- 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 id. 65/100 k jednotce vymezené podle zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k jednotce č. 
421/22, 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 
předmětné nemovité věci o velikosti id. 387/20226, panu XXXXX, Olomouc za kupní cenu 
celkem ve výši 136.763,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve 
výši 76.800,- Kč a částka ve výši 59.963,- Kč bude doplatek kupní ceny, 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 předmětné nemovité věci 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 76.929,- Kč, přičemž část kupní ceny 
byla již uhrazena formou akontace ve výši 43.200,- Kč a částka ve výši 33.729,- 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 id. 65/100 k jednotce vymezené podle zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k jednotce č. 
421/23, 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 
předmětné nemovité věci o velikosti id. 464/20226, paní XXXXX, Olomouc za kupní cenu 
celkem ve výši 152.662,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve 
výši 80.768,- Kč a částka ve výši 71.894,- Kč bude doplatek kupní ceny, 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 předmětné nemovité věci o velikosti id. 
464/20226, paní 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 85.872,- Kč, přičemž část kupní ceny 
byla již uhrazena formou akontace ve výši 45.432,- Kč a částka ve výši 40.440,- 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 id. 65/100 k jednotce vymezené podle zákona 
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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 
předmětné nemovité věci o velikosti id. 284/20226, paní XXXXX, Olomouc za kupní cenu 
celkem ve výši 99.044,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve 
výši 55.040,- Kč a částka ve výši 44.004,- Kč bude doplatek kupní ceny, 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 předmětné nemovité věci 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 55.712,- Kč, přičemž část kupní ceny 
byla již uhrazena formou akontace ve výši 30.960,- Kč a částka ve výši 24.752,- 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 id. 65/100 k jednotce vymezené podle zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k jednotce č. 
421/25, 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 
předmětné nemovité věci o velikosti id. 258/20226, panu XXXXX, Olomouc za kupní cenu 
celkem ve výši 91.176,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve 
výši 51.200,- Kč a částka ve výši 39.976,- Kč bude doplatek kupní ceny, 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 předmětné nemovité věci 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 51.286,- Kč, přičemž část kupní ceny 
byla již uhrazena formou akontace ve výši 28.800,- Kč a částka ve výši 22.486,- Kč bude 
doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše dle důvodové zprávy. 

 

97. 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. 
421/26, 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 
předmětné nemovité věci o velikosti id. 431/20226, paní XXXXX, Olomouc za kupní cenu 
celkem ve výši 143.581,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve 
výši 76.800,- Kč a částka ve výši 66.781,- Kč bude doplatek kupní ceny, 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. 421/26, 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 předmětné nemovité věci o velikosti id. 
431/20226, paní XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 431/20226 k 
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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 80.764,- Kč, přičemž část kupní ceny 
byla již uhrazena formou akontace ve výši 43.200,- Kč a částka ve výši 37.564,- 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 id. 65/100 k jednotce vymezené podle zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k jednotce č. 
421/27, 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 
předmětné nemovité věci o velikosti id. 436/20226, panu XXXXX, Olomouc za kupní cenu 
celkem ve výši 148.452,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve 
výši 80.896,- Kč a částka ve výši 67.556,- Kč bude doplatek kupní ceny, 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 předmětné nemovité věci 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 83.504,- Kč, přičemž část kupní ceny 
byla již uhrazena formou akontace ve výši 45.504,- Kč a částka ve výši 38.000,- 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 id. 65/100 k jednotce vymezené podle zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k jednotce č. 
421/28, 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 
předmětné nemovité věci o velikosti id. 297/20226, manželům paní XXXXX a panu XXXXX, 
Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 97.218,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 
uhrazena formou akontace ve výši 51.200,- Kč a částka ve výši 46.018,- Kč bude doplatek 
kupní ceny, 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 předmětné nemovité věci 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 54.685,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace 
ve výši 28.800,- Kč a částka ve výši 25.885,- 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 id. 65/100 k jednotce vymezené podle zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k jednotce č. 
421/30, 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 
předmětné nemovité věci o velikosti id. 655/20226, paní XXXXX, Olomouc za kupní cenu 
celkem ve výši 261.488,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve 
výši 160.000,- Kč a částka ve výši 101.488,- Kč bude doplatek kupní ceny, 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 předmětné nemovité věci 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 147.087,- Kč, přičemž část kupní 
ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 90.000,- Kč a částka ve výši 57.087,- 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 id. 65/100 k jednotce vymezené podle zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k jednotce č. 
421/31, 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 
předmětné nemovité věci o velikosti id. 320/20226, paní XXXXX, Olomouc za kupní cenu 
celkem ve výši 100.782,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve 
výši 51.200,- Kč a částka ve výši 49.582,- Kč bude doplatek kupní ceny, 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 předmětné nemovité věci 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 56.690,- Kč, přičemž část kupní ceny 
byla již uhrazena formou akontace ve výši 28.800,- Kč a částka ve výši 27.890,- 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 id. 65/100 k jednotce vymezené podle zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k jednotce č. 
421/32, 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 
předmětné nemovité věci o velikosti id. 436/20226, panu XXXXX, Olomouc za kupní cenu 
celkem ve výši 148.196,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve 
výši 80.640,- Kč a částka ve výši 67.556,- Kč bude doplatek kupní ceny, 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 předmětné nemovité věci 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 83.360,- Kč, přičemž část kupní ceny 
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byla již uhrazena formou akontace ve výši 45.360,- Kč a částka ve výši 38.000,- 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 id. 65/100 k jednotce vymezené podle zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k jednotce č. 
421/33, 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 
předmětné nemovité věci o velikosti id. 431/20226, paní XXXXX, Olomouc za kupní cenu 
celkem ve výši 271.037,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve 
výši 204.256,- Kč a částka ve výši 66.781,- Kč bude doplatek kupní ceny, 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 předmětné nemovité věci 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 152.458,- Kč, přičemž část kupní 
ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 114.894,- Kč a částka ve výši 37.564,- 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 id. 65/100 k jednotce vymezené podle zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k jednotce č. 
421/35, 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 
předmětné nemovité věci o velikosti id. 288/20226, paní XXXXX, Olomouc za kupní cenu 
celkem ve výši 95.824,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve 
výši 51.200,- Kč a částka ve výši 44.624,- Kč bude doplatek kupní ceny, 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 předmětné nemovité věci 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 53.901,- Kč, přičemž část kupní ceny 
byla již uhrazena formou akontace ve výši 28.800,- Kč a částka ve výši 25.101,- 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. 
421/36, 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 
předmětné nemovité věci o velikosti id. 431/20226, paní XXXXX, Olomouc za kupní cenu 
celkem ve výši 143.581,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve 
výši 76.800,- Kč a částka ve výši 66.781,- Kč bude doplatek kupní ceny, 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. 421/36, 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 předmětné nemovité věci 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 80.764,- Kč, přičemž část kupní ceny 
byla již uhrazena formou akontace ve výši 43.200,- Kč a částka ve výši 37.564,- 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. 
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 
předmětné nemovité věci o velikosti id. 410/20226, paní XXXXX, Olomouc za kupní cenu 
celkem ve výši 260.295.,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve 
výši 196.768,- Kč a částka ve výši 63.527,- Kč bude doplatek kupní ceny, 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 předmětné nemovité věci 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 146.416,- Kč, přičemž část kupní 
ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 110.682,- Kč a částka ve výši 35.734,- 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 id. 65/100 k jednotce vymezené podle zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k jednotce č. 
421/38, 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 
předmětné nemovité věci o velikosti id. 297/20226, panu XXXXX, Olomouc za kupní cenu 
celkem ve výši 252.098,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve 
výši 206.080,- Kč a částka ve výši 46.018,- Kč bude doplatek kupní ceny, 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 předmětné nemovité věci 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 141.805,- Kč, přičemž část kupní 
ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 115.920,- Kč a částka ve výši 25.885,- Kč 
bude doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše dle důvodové zprávy. 
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108. 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 
nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných částech 
předmětné nemovité věci 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 a podíl o 
velikosti id. 1/2 ze spoluvlastnického podílu o velikosti id. 65/100 k jednotce panu XXXXX, 
Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 262.418,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 
uhrazena formou akontace ve výši 160.000,- Kč a částka ve výši 102.418,- Kč bude doplatek 
kupní ceny, 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. 812/22 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se 
spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité věci 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. 812/22 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 147.610,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena 
formou akontace ve výši 90.000,- Kč a částka ve výši 57.610,- 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 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 
předmětné nemovité věci o velikosti id. 749/20248, manželům paní XXXXX a panu XXXXX, 
Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 308.053,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 
uhrazena formou akontace ve výši 192.000,- Kč a částka ve výši 116.053,- Kč bude doplatek 
kupní ceny, 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 předmětné nemovité věci o velikosti id. 749/20248, 
manželům paní XXXXX a panu 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 paní XXXXX a panu XXXXX, Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve 
výši 173.280,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 
108.000,- Kč a částka ve výši 65.280,- 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 id. 65/100 k jednotce vymezené podle zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k jednotce č. 
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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 
předmětné nemovité věci o velikosti id. 643/20248, panu XXXXX, Olomouc za kupní cenu 
celkem ve výši 231.853- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve 
výši 132.224,- Kč a částka ve výši 99.629,- Kč bude doplatek kupní ceny, 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. 
č. 812/23 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se spoluvlastnickým 
podílem na společných částech předmětné nemovité věci 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 130.417,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 
uhrazena formou akontace ve výši 74.376,- Kč a částka ve výši 56.041,- 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 id. 65/100 k jednotce vymezené podle zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k jednotce č. 
420/4, 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 
předmětné nemovité věci o velikosti id. 306/20248, manželům paní XXXXX a panu XXXXX, 
Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 98.613,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 
uhrazena formou akontace ve výši 51.200,- Kč a částka ve výši 47.413,- Kč bude doplatek 
kupní ceny, 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 předmětné nemovité věci o velikosti id. 306/20248, 
manželům paní XXXXX a panu 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 paní XXXXX a panu XXXXX, Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve 
výši 55.470,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 28.800,- 
Kč a částka ve výši 26.670,- 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 id. 65/100 k jednotce vymezené podle zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k jednotce č. 
420/5, 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 
předmětné nemovité věci o velikosti id. 604/20248, paní XXXXX, Olomouc za kupní cenu 
celkem ve výši 221.586,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve 
výši 128.000,- Kč a částka ve výši 93.586,- Kč bude doplatek kupní ceny, 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 předmětné nemovité věci o velikosti id. 604/20248, paní 
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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 124.642,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 
uhrazena formou akontace ve výši 72.000,- Kč a částka ve výši 52.642,- Kč bude doplatek 
kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše dle důvodové zprávy. 

 

113. 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. 
420/6, 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 
předmětné nemovité věci o velikosti id. 281/20248, paní XXXXX, Olomouc za kupní cenu 
celkem ve výši 258.579,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve 
výši 215.040,- Kč a částka ve výši 43.539,- Kč bude doplatek kupní ceny, 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 předmětné nemovité věci 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 145.451,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 
uhrazena formou akontace ve výši 120.960,- Kč a částka ve výši 24.491,- 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 id. 65/100 k jednotce vymezené podle zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k jednotce č. 
420/7, 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 
předmětné nemovité věci o velikosti id. 467/20248, manželům paní XXXXX a panu XXXXX, 
Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 153.383,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 
uhrazena formou akontace ve výši 81.024,- Kč a částka ve výši 72.359,- Kč bude doplatek 
kupní ceny, 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 předmětné nemovité věci o velikosti id. 467/20248, 
manželům paní XXXXX a panu 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 paní XXXXX a panu XXXXX, Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve 
výši 86.278,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 45.576,- 
Kč a částka ve výši 40.702,- 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 id. 65/100 k jednotce vymezené podle zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k jednotce č. 
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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 
předmětné nemovité věci o velikosti id. 651/20248, manželům paní XXXXX a panu XXXXX, 
Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 260.869,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 
uhrazena formou akontace ve výši 160.000,- Kč a částka ve výši 100.869,- Kč bude doplatek 
kupní ceny, 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 předmětné nemovité věci o velikosti id. 651/20248, 
manželům paní XXXXX a panu 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 paní XXXXX a panu XXXXX, Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve 
výši 146.739,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 
90.000,- Kč a částka ve výši 56.739,- 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 id. 65/100 k jednotce vymezené podle zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k jednotce č. 
420/10, 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 
předmětné nemovité věci o velikosti id. 475/20248, manželům paní XXXXX a panu XXXXX 
za kupní cenu celkem ve výši 150.398,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena 
formou akontace ve výši 76.800,- Kč a částka ve výši 73.598.,- Kč bude doplatek kupní ceny, 
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 předmětné nemovité věci o velikosti id. 
475/20248, manželům paní XXXXX a panu 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 paní XXXXX a panu XXXXX, to vše za kupní cenu 
celkem ve výši 84.599,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve 
výši 43.200,- Kč a částka ve výši 41.399,- 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 id. 65/100 k jednotce vymezené podle zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k jednotce č. 
420/11, 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 
předmětné nemovité věci o velikosti id. 301/20248, paní XXXXX, Olomouc za kupní cenu 
celkem ve výši 97.838,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve 
výši 51.200,- Kč a částka ve výši 46.638,- Kč bude doplatek kupní ceny, 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 
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parc. č. 812/23 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se 
spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité věci 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 55.034,- Kč, přičemž část kupní ceny 
byla již uhrazena formou akontace ve výši 28.800,- Kč a částka ve výši 26.234,- Kč bude 
doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše dle důvodové zprávy. 

 

118. 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. 
420/12, 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 
předmětné nemovité věci o velikosti id. 620/20248, paní XXXXX, Olomouc za kupní cenu 
celkem ve výši 227.393,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve 
výši 131.328,- Kč a částka ve výši 96.065,- Kč bude doplatek kupní ceny, 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 předmětné nemovité věci 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, Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 127.909,- Kč, přičemž část kupní 
ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 73.872,- Kč a částka ve výši 54.037,- 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 id. 65/100 k jednotce vymezené podle zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k jednotce č. 
420/14, 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 předmětné nemovité věci 
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 a podíl o velikosti id. 1/2 ze spoluvlastnického 
podílu o velikosti id. 65/100 k jednotce panu XXXXX Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 
220.657,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 128.000,- 
Kč a částka ve výši 92.657,- Kč bude doplatek kupní ceny, 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 předmětné nemovité věci 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 124.119,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena 
formou akontace ve výši 72.000,- Kč a částka ve výši 52.119,- Kč bude doplatek kupní ceny, 



 55 

dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše dle důvodové zprávy. 

 

120. 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. 
420/15, 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 
předmětné nemovité věci o velikosti id. 259/20248, panu XXXXX, Olomouc za kupní cenu 
celkem ve výši 91.330,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve 
výši 51.200,- Kč a částka ve výši 40.130,- Kč bude doplatek kupní ceny, 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 předmětné nemovité věci 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 51.373,- Kč, přičemž část kupní ceny 
byla již uhrazena formou akontace ve výši 28.800,- Kč a částka ve výši 22.573,- 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 id. 65/100 k jednotce vymezené podle zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k jednotce č. 
420/16, 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 
předmětné nemovité věci o velikosti id. 461/20248, paní XXXXX, Olomouc za kupní cenu 
celkem ve výši 151.557,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve 
výši 80.128,- Kč a částka ve výši 71.429,- Kč bude doplatek kupní ceny, 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 předmětné nemovité věci 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 85.251,- Kč, přičemž část kupní ceny 
byla již uhrazena formou akontace ve výši 45.072,- Kč a částka ve výši 40.179,- 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 id. 65/100 k jednotce vymezené podle zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k jednotce č. 
420/17, 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 
předmětné nemovité věci o velikosti id. 561/20248, manželům paní XXXXX a panu XXXXX, 
Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 182.924,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 
uhrazena formou akontace ve výši 96.000,- Kč a částka ve výši 86.924,- Kč bude doplatek 
kupní ceny, 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. 420/17, 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 předmětné nemovité věci o velikosti id. 
561/20248, manželům paní XXXXX a panu 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 paní XXXXX a panu XXXXX, Olomouc, to vše za kupní 
cenu celkem ve výši 102.895,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou 
akontace ve výši 54.000,- Kč a částka ve výši 48.895,- 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 id. 65/100 k jednotce vymezené podle zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k jednotce č. 
420/18, 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 
předmětné nemovité věci o velikosti id. 673/20248, manželům paní XXXXX a panu XXXXX, 
Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 267.605,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 
uhrazena formou akontace ve výši 163.328,- Kč a částka ve výši 104.277,- Kč bude doplatek 
kupní ceny, 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 předmětné nemovité věci o velikosti id. 
673/20248, manželům paní XXXXX a panu 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 paní XXXXX a panu XXXXX, Olomouc, to vše za kupní 
cenu celkem ve výši 150.528,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou 
akontace ve výši 91.872,- Kč a částka ve výši 58.656,- 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 id. 65/100 k jednotce vymezené podle zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k jednotce č. 
420/19, 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 
předmětné nemovité věci o velikosti id. 475/20248, panu XXXXX, Olomouc za kupní cenu 
celkem ve výši 150.398,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve 
výši 76.800,- Kč a částka ve výši 73.598,- Kč bude doplatek kupní ceny, 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 předmětné nemovité věci 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 84.599,- Kč, přičemž část kupní ceny 
byla již uhrazena formou akontace ve výši 43.200,- Kč a částka ve výši 41.399,- Kč bude 
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doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše dle důvodové zprávy. 

 

125. 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. 
420/20, 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 
předmětné nemovité věci o velikosti id. 287/20248, paní XXXXX, Olomouc za kupní cenu 
celkem ve výši 264.629,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve 
výši 220.160,- Kč a částka ve výši 44.469,- Kč bude doplatek kupní ceny, 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 předmětné nemovité věci 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 148.854,- Kč, přičemž část kupní 
ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 123.840,- Kč a částka ve výši 25.014,- 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 id. 65/100 k jednotce vymezené podle zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k jednotce č. 
420/21, 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 
předmětné nemovité věci o velikosti id. 625/20248, manželům paní XXXXX a panu XXXXX, 
Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 229.192,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 
uhrazena formou akontace ve výši 132.352,- Kč a částka ve výši 96.840,- Kč bude doplatek 
kupní ceny, 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. 420/21, 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 předmětné nemovité věci o velikosti id. 
625/20248, manželům paní XXXXX a panu 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 paní XXXXX a panu XXXXX, Olomouc, to vše za kupní 
cenu celkem ve výši 128.921,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou 
akontace ve výši 74.448,- Kč a částka ve výši 54.473,- 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 id. 65/100 k jednotce vymezené podle zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k jednotce č. 
420/22, 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 
předmětné nemovité věci o velikosti id. 342/20248, panu XXXXX, Olomouc za kupní cenu 
celkem ve výši 104.191,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve 
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výši 51.200,- Kč a částka ve výši 52.991,- Kč bude doplatek kupní ceny, 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 předmětné nemovité věci 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 58.607,- Kč, přičemž část kupní ceny 
byla již uhrazena formou akontace ve výši 28.800,- Kč a částka ve výši 29.807,- 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 id. 65/100 k jednotce vymezené podle zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k jednotce č. 
420/23, 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 
předmětné nemovité věci o velikosti id. 598/20248, manželům paní XXXXX a panu XXXXX, 
Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 220.657,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 
uhrazena formou akontace ve výši 128.000,- Kč a částka ve výši 92.657,- Kč bude doplatek 
kupní ceny, 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 předmětné nemovité věci o velikosti id. 
598/20248, manželům paní XXXXX a 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, manželům paní XXXXX a panu XXXXX, Olomouc, to vše za kupní 
cenu celkem ve výši 124.119,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou 
akontace ve výši 72.000,- Kč a částka ve výši 52.119,- Kč bude doplatek kupní ceny, dosud 
ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše dle důvodové zprávy. 

 

129. 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. 
420/24, 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 
předmětné nemovité věci o velikosti id. 323/20248, paní XXXXX, Olomouc za kupní cenu 
celkem ve výši 293.247,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve 
výši 243.200,- Kč a částka ve výši 50.047,- Kč bude doplatek kupní ceny, 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 předmětné nemovité věci 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 164.951,- Kč, přičemž část kupní 
ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 136.800,- Kč a částka ve výši 28.151,- Kč 
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bude doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše dle důvodové zprávy. 

 

130. 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. 
420/26, 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 
předmětné nemovité věci o velikosti id. 525/20248, paní XXXXX, Olomouc za kupní cenu 
celkem ve výši 177.346,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve 
výši 96.000,- Kč a částka ve výši 81.346,- Kč bude doplatek kupní ceny, 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 předmětné nemovité věci 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 99.757,- Kč, přičemž část kupní ceny 
byla již uhrazena formou akontace ve výši 54.000,- Kč a částka ve výši 45.757,- 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 id. 65/100 k jednotce vymezené podle zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k jednotce č. 
420/27, 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 
předmětné nemovité věci o velikosti id. 657/20248, paní XXXXX, Olomouc za kupní cenu 
celkem ve výši 488.358,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve 
výši 386.560,- Kč a částka ve výši 101.798,- Kč bude doplatek kupní ceny, 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 předmětné nemovité věci 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 274.701,- Kč, přičemž část kupní 
ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 217.440,- Kč a částka ve výši 57.261,- 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 id. 65/100 k jednotce vymezené podle zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k jednotce č. 
420/28, 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 
předmětné nemovité věci o velikosti id. 475/20248, paní XXXXX, Olomouc za kupní cenu 
celkem ve výši 150.398,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve 
výši 76.800,- Kč a částka ve výši 73.598,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

- záměr uzavřít budoucí kupní smlouvu ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 35/100 k 
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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 předmětné nemovité věci 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 84.599,- Kč, přičemž část kupní ceny 
byla již uhrazena formou akontace ve výši 43.200,- Kč a částka ve výši 41.399,- 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 id. 65/100 k jednotce vymezené podle zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k jednotce č. 
420/29, 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 
předmětné nemovité věci o velikosti id. 305/20248, paní XXXXX, Olomouc za kupní cenu 
celkem ve výši 98.458,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve 
výši 51.200,- Kč a částka ve výši 47.258,- Kč bude doplatek kupní ceny, 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 předmětné nemovité věci 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 55.383,- Kč, přičemž část kupní ceny 
byla již uhrazena formou akontace ve výši 28.800,- Kč a částka ve výši 26.583,- 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 id. 65/100 k jednotce vymezené podle zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k jednotce č. 
420/30, 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 
předmětné nemovité věci o velikosti id. 651/20248, manželům paní XXXXX a panu XXXXX, 
Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 552.133,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 
uhrazena formou akontace ve výši 451.264,- Kč a částka ve výši 100.869,- Kč bude doplatek 
kupní ceny, 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 předmětné nemovité věci o velikosti id. 
651/20248, manželům paní XXXXX a panu 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 paní XXXXX a panu XXXXX, Olomouc, to vše za kupní 
cenu celkem ve výši 310.575,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou 
akontace ve výši 253.836,- Kč a částka ve výši 56.739,- Kč bude doplatek kupní ceny, dosud 
ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše dle důvodové zprávy. 
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135. 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. 
420/31, 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 
předmětné nemovité věci o velikosti id. 335/20248, manželům paní XXXXX a panu XXXXX, 
Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 309.186,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 
uhrazena formou akontace ve výši 257.280,- Kč a částka ve výši 51.906,- Kč bude doplatek 
kupní ceny, 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 předmětné nemovité věci o velikosti id. 
335/20248, manželům paní XXXXX a panu 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 paní XXXXX a panu XXXXX, Olomouc, to vše za kupní 
cenu celkem ve výši 173.917,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou 
akontace ve výši 144.720,- Kč a částka ve výši 29.197,- Kč bude doplatek kupní ceny, dosud 
ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše dle důvodové zprávy. 

 

136. 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. 
420/32, 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 
předmětné nemovité věci o velikosti id. 608/20248, paní XXXXX, Olomouc za kupní cenu 
celkem ve výši 222.206,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve 
výši 128.000,- Kč a částka ve výši 94.206,- Kč bude doplatek kupní ceny, 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 předmětné nemovité věci 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 124.991,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 
uhrazena formou akontace ve výši 72.000,- Kč a částka ve výši 52.991,- Kč bude doplatek 
kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše dle důvodové zprávy. 

 

137. 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. 
420/34, 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 
předmětné nemovité věci o velikosti id. 439/20248, manželům paní XXXXX a panu XXXXX, 
za kupní cenu celkem ve výši 144.820,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena 
formou akontace ve výši 76.800,- Kč a částka ve výši 68.020,- Kč bude doplatek kupní ceny, 
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 předmětné nemovité věci o velikosti id. 
439/20248, manželům paní XXXXX a panu 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 paní XXXXX a panu XXXXX, Olomouc, to vše za kupní 
cenu celkem ve výši 81.461,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace 
ve výši 43.200,- Kč a částka ve výši 38.261,- Kč bude doplatek kupní ceny, dosud ve 
vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše dle důvodové zprávy. 

 

138. 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. 
420/35, 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 
předmětné nemovité věci o velikosti id. 561/20248, paní XXXXX, Olomouc za kupní cenu 
celkem ve výši 182.924,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve 
výši 96.000,- Kč a částka ve výši 86.924,- Kč bude doplatek kupní ceny, 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 předmětné nemovité věci 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 102.895,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 
uhrazena formou akontace ve výši 54.000,- Kč a částka ve výši 48.895,- Kč bude doplatek 
kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše dle důvodové zprávy. 

 

139. schvaluje 
- záměr prodat spoluvlastnický podíl o velikosti id. 61/100 k jednotce vymezené podle zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k jednotce č. 
434/2, byt, v domě č. p. 434, Topolová 7, na pozemku parc. č. 812/27 zastavěná plocha a 
nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných částech 
předmětné nemovité věci o velikosti id. 766/20235, manželům paní XXXXX a panu XXXXX, 
Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 337.632,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 
uhrazena formou akontace ve výši 227.394,- Kč a částka ve výši 110.238.,- Kč bude 
doplatek kupní ceny, a současně 

- záměr uzavřít budoucí kupní smlouvu ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 39/100 k 
jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, a to podíl k jednotce č. 434/2, byt, v domě č. p. 434, Topolová 7, na pozemku parc. 
č. 812/27 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se spoluvlastnickým 
podílem na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 766/20235, 
manželům paní XXXXX a panu XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti 
id. 766/20235 k pozemku parc. č. 812/27 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 225.088,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 
151.596,- Kč a částka ve výši 73.492,- Kč bude doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví 
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Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše dle důvodové zprávy. 

 

140. schvaluje 
- záměr prodat spoluvlastnický podíl o velikosti id. 61/100 k jednotce vymezené podle zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k jednotce č. 
434/3, byt, v domě č. p. 434, Topolová 7, na pozemku parc. č. 812/27 zastavěná plocha a 
nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných částech 
předmětné nemovité věci o velikosti id. 328/20235, paní XXXXX, Olomouc za kupní cenu 
celkem ve výši 124.700,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve 
výši 84.434,- Kč a částka ve výši 40.266.,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

- záměr uzavřít budoucí kupní smlouvu ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 39/100 k 
jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, a to podíl k jednotce č. 434/3, byt, v domě č. p. 434, Topolová 7, na pozemku parc. 
č. 812/27 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se spoluvlastnickým 
podílem na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 328/20235, paní 
XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 328/20235 k pozemku parc. 
č. 812/27 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, paní XXXXX, 
Olomouc to vše za kupní cenu celkem ve výši 83.133,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 
uhrazena formou akontace ve výši 56.289,- Kč a částka ve výši 26.844,- Kč bude doplatek 
kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše dle důvodové zprávy. 

 

141. schvaluje 
- záměr prodat spoluvlastnický podíl o velikosti id. 61/100 k jednotce vymezené podle zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k jednotce č. 
434/4, byt, v domě č. p. 434, Topolová 7, na pozemku parc. č. 812/27 zastavěná plocha a 
nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných částech 
předmětné nemovité věci o velikosti id. 260/20235, panu XXXXX, Olomouc za kupní cenu 
celkem ve výši 181.471,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve 
výši 146.100,- Kč a částka ve výši 35.371,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

- záměr uzavřít budoucí kupní smlouvu ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 39/100 k 
jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, a to podíl k jednotce č. 434/4, byt, v domě č. p. 434, Topolová 7, na pozemku parc. 
č. 812/27 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se spoluvlastnickým 
podílem na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 260/20235, panu 
XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 260/20235 k pozemku parc. 
č. 812/27 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, panu XXXXX, 
Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 120.981,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 
uhrazena formou akontace ve výši 97.400,- Kč a částka ve výši 23.581,- Kč bude doplatek 
kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše dle důvodové zprávy. 

 

142. schvaluje 
- záměr prodat spoluvlastnický podíl o velikosti id. 61/100 k jednotce vymezené podle zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k jednotce č. 
434/5, byt, v domě č. p. 434, Topolová 7, na pozemku parc. č. 812/27 zastavěná plocha a 
nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných částech 
předmětné nemovité věci o velikosti id. 391/20235, panu XXXXX, Olomouc za kupní cenu 
celkem ve výši 167.367,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve 
výši 102.000,- Kč a částka ve výši 65.367,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

- záměr uzavřít budoucí kupní smlouvu ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 39/100 k 
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jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, a to podíl k jednotce č. 434/5, byt, v domě č. p. 434, Topolová 7, na pozemku parc. 
č. 812/27 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se spoluvlastnickým 
podílem na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 391/20235, panu 
XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 391/20235 k pozemku parc. 
č. 812/27 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, panu XXXXX, 
Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 111.578,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 
uhrazena formou akontace ve výši 68.000,- Kč a částka ve výši 43.578,- Kč bude doplatek 
kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše dle důvodové zprávy. 

 

143. schvaluje 
- záměr prodat spoluvlastnický podíl o velikosti id. 61/100 k jednotce vymezené podle zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k jednotce č. 
434/6, byt, v domě č. p. 434, Topolová 7, na pozemku parc. č. 812/27 zastavěná plocha a 
nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných částech 
předmětné nemovité věci o velikosti id. 261/20235, paní XXXXX, Olomouc za kupní cenu 
celkem ve výši 117.235,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve 
výši 78.000,- Kč a částka ve výši 39.235,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

- záměr uzavřít budoucí kupní smlouvu ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 39/100 k 
jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, a to podíl k jednotce č. 434/6, byt, v domě č. p. 434, Topolová 7, na pozemku parc. 
č. 812/27 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se spoluvlastnickým 
podílem na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 261/20235, paní 
XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 261/20235 k pozemku parc. 
č. 812/27 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, paní XXXXX, 
Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 78.156,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 
uhrazena formou akontace ve výši 52.000,- Kč a částka ve výši 26.156,- Kč bude doplatek 
kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše dle důvodové zprávy. 

 

144. schvaluje 
- záměr prodat spoluvlastnický podíl o velikosti id. 61/100 k jednotce vymezené podle zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k jednotce č. 
434/8, byt, v domě č. p. 434, Topolová 7, na pozemku parc. č. 812/27 zastavěná plocha a 
nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných částech 
předmětné nemovité věci o velikosti id. 440/20235, manželům paní XXXXX a panu XXXXX, 
Olomouc, za kupní cenu celkem ve výši 322.474,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 
uhrazena formou akontace ve výši 259.620,- Kč a částka ve výši 62.854,- Kč bude doplatek 
kupní ceny, a současně 

- záměr uzavřít budoucí kupní smlouvu ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 39/100 k 
jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, a to podíl k jednotce č. 434/8, byt, v domě č. p. 434, Topolová 7, na pozemku parc. 
č. 812/27 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se spoluvlastnickým 
podílem na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 440/20235, 
manželům paní XXXXX a panu XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti 
id. 440/20235 k pozemku parc. č. 812/27 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 214.983,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 
173.080,- Kč a částka ve výši 41.903,- Kč bude doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví 
Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše dle důvodové zprávy. 
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145. schvaluje 
- záměr prodat spoluvlastnický podíl o velikosti id. 61/100 k jednotce vymezené podle zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k jednotce č. 
434/11, byt, v domě č. p. 434, Topolová 7, na pozemku parc. č. 812/27 zastavěná plocha a 
nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných částech 
předmětné nemovité věci o velikosti id. 663/20235, manželům paní XXXXX a panu XXXXX, 
Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 294.631,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 
uhrazena formou akontace ve výši 197.394,- Kč a částka ve výši 97.237,- Kč bude doplatek 
kupní ceny, a současně 

- záměr uzavřít budoucí kupní smlouvu ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 39/100 k 
jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, a to podíl k jednotce č. 434/11, byt, v domě č. p. 434, Topolová 7, na pozemku 
parc. č. 812/27 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se 
spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 
663/20235, manželům paní XXXXX a panu XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu 
o velikosti id. 663/20235 k pozemku parc. č. 812/27 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 196.421,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou 
akontace ve výši 131.596,- Kč a částka ve výši 64.825,- Kč bude doplatek kupní ceny, dosud 
ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše dle důvodové zprávy. 

 

146. schvaluje 
- záměr prodat spoluvlastnický podíl o velikosti id. 61/100 k jednotce vymezené podle zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k jednotce č. 
434/12, byt, v domě č. p. 434, Topolová 7, na pozemku parc. č. 812/27 zastavěná plocha a 
nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných částech 
předmětné nemovité věci o velikosti id. 338/20235, panu XXXXX, Olomouc za kupní cenu 
celkem ve výši 119.908,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve 
výši 78.000,- Kč a částka ve výši 41.908,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

- záměr uzavřít budoucí kupní smlouvu ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 39/100 k 
jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, a to podíl k jednotce č. 434/12, byt, v domě č. p. 434, Topolová 7, na pozemku 
parc. č. 812/27 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se 
spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 
338/20235, panu XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 338/20235 
k pozemku parc. č. 812/27 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, panu 
XXXXX, Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 79.938,- Kč, přičemž část kupní ceny 
byla již uhrazena formou akontace ve výši 52.000,- Kč a částka ve výši 27.938,- Kč bude 
doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše dle důvodové zprávy. 

 

147. schvaluje 
- záměr prodat spoluvlastnický podíl o velikosti id. 61/100 k jednotce vymezené podle zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k jednotce č. 
434/14, byt, v domě č. p. 434, Topolová 7, na pozemku parc. č. 812/27 zastavěná plocha a 
nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných částech 
předmětné nemovité věci o velikosti id. 453/20235, panu XXXXX, Olomouc za kupní cenu 
celkem ve výši 190.841,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve 
výši 132.330,- Kč a částka ve výši 58.511,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

- záměr uzavřít budoucí kupní smlouvu ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 39/100 k 
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jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, a to podíl k jednotce č. 434/14, byt, v domě č. p. 434, Topolová 7, na pozemku 
parc. č. 812/27 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se 
spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 
453/20235, panu XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 453/20235 
k pozemku parc. č. 812/27 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, panu 
XXXXX, Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 127.227,- Kč, přičemž část kupní 
ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 88.220,- Kč a částka ve výši 39.007,- Kč 
bude doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše dle důvodové zprávy. 

 

148. schvaluje 
- záměr prodat spoluvlastnický podíl o velikosti id. 61/100 k jednotce vymezené podle zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k jednotce č. 
434/15, byt, v domě č. p. 434, Topolová 7, na pozemku parc. č. 812/27 zastavěná plocha a 
nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných částech 
předmětné nemovité věci o velikosti id. 289/20235, paní XXXXX, Olomouc za kupní cenu 
celkem ve výši 122.595,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve 
výši 78.000,- Kč a částka ve výši 44.595,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

- záměr uzavřít budoucí kupní smlouvu ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 39/100 k 
jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, a to podíl k jednotce č. 434/15, byt, v domě č. p. 434, Topolová 7, na pozemku 
parc. č. 812/27 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se 
spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 
289/20235, paní XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 289/20235 k 
pozemku parc. č. 812/27 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, paní 
XXXXX, Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 81.730,- Kč, přičemž část kupní ceny 
byla již uhrazena formou akontace ve výši 52.000,- Kč a částka ve výši 29.730,- Kč bude 
doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše dle důvodové zprávy. 

 

149. schvaluje 
- záměr prodat spoluvlastnický podíl o velikosti id. 61/100 k jednotce vymezené podle zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k jednotce č. 
434/16, byt, v domě č. p. 434, Topolová 7, na pozemku parc. č. 812/27 zastavěná plocha a 
nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných částech 
předmětné nemovité věci o velikosti id. 261/20235, manželům paní XXXXX a panu XXXXX 
za kupní cenu celkem ve výši 117.612,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena 
formou akontace ve výši 78.000,- Kč a částka ve výši 39.612,- Kč bude doplatek kupní ceny, 
a současně 

- záměr uzavřít budoucí kupní smlouvu ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 39/100 k 
jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, a to podíl k jednotce č. 434/16, byt, v domě č. p. 434, Topolová 7, na pozemku 
parc. č. 812/27 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se 
spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 
261/20235, manželům paní XXXXX a panu XXXXX, a ke spoluvlastnickému podílu o 
velikosti id. 261/20235 k pozemku parc. č. 812/27 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. 
Slavonín, obec Olomouc, manželům paní XXXXX a panu XXXXX, to vše za kupní cenu 
celkem ve výši 78.408,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve 
výši 52.000,- Kč a částka ve výši 26.408,- Kč bude doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví 
Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše dle důvodové zprávy. 
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150. schvaluje 
- záměr prodat spoluvlastnický podíl o velikosti id. 61/100 k jednotce vymezené podle zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k jednotce č. 
434/17, byt, v domě č. p. 434, Topolová 7, na pozemku parc. č. 812/27 zastavěná plocha a 
nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných částech 
předmětné nemovité věci o velikosti id. 414/20235, manželům paní XXXXX a panu XXXXX 
za kupní cenu celkem ve výši 164.607,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena 
formou akontace ve výši 102.000,- Kč a částka ve výši 62.607,- Kč bude doplatek kupní 
ceny, a současně 

- záměr uzavřít budoucí kupní smlouvu ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 39/100 k 
jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, a to podíl k jednotce č. 434/17, byt, v domě č. p. 434, Topolová 7, na pozemku 
parc. č. 812/27 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se 
spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 
414/20235, manželům paní XXXXX a panu XXXXX, a ke spoluvlastnickému podílu o 
velikosti id. 414/20235 k pozemku parc. č. 812/27 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. 
Slavonín, obec Olomouc, manželům paní XXXXX a panu XXXXX, to vše za kupní cenu 
celkem ve výši 109.738,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve 
výši 68.000,- Kč a částka ve výši 41.738,- Kč bude doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví 
Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše dle důvodové zprávy. 

 

151. schvaluje 
- záměr prodat spoluvlastnický podíl o velikosti id. 61/100 k jednotce vymezené podle zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k jednotce č. 
434/18, byt, v domě č. p. 434, Topolová 7, na pozemku parc. č. 812/27 zastavěná plocha a 
nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných částech 
předmětné nemovité věci o velikosti id. 416/20235, manželům paní XXXXX a panu XXXXX, 
Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 164.810,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 
uhrazena formou akontace ve výši 102.000,- Kč a částka ve výši 62.810,- Kč bude doplatek 
kupní ceny, a současně 

- záměr uzavřít budoucí kupní smlouvu ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 39/100 k 
jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, a to podíl k jednotce č. 434/18, byt, v domě č. p. 434, Topolová 7, na pozemku 
parc. č. 812/27 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se 
spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 
416/20235, manželům paní XXXXX a panu XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu 
o velikosti id. 416/20235 k pozemku parc. č. 812/27 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 109.874,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou 
akontace ve výši 68.000,- Kč a částka ve výši 41.874,- Kč bude doplatek kupní ceny, dosud 
ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše dle důvodové zprávy. 

 

152. schvaluje 
- záměr prodat spoluvlastnický podíl o velikosti id. 61/100 k jednotce vymezené podle zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k jednotce č. 
434/19, byt, v domě č. p. 434, Topolová 7, na pozemku parc. č. 812/27 zastavěná plocha a 
nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných částech 
předmětné nemovité věci o velikosti id. 325/20235, paní XXXXX, Olomouc za kupní cenu 
celkem ve výši 121.389,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve 
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výši 78.000,- Kč a částka ve výši 43.389,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

- záměr uzavřít budoucí kupní smlouvu ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 39/100 k 
jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, a to podíl k jednotce č. 434/19, byt, v domě č. p. 434, Topolová 7, na pozemku 
parc. č. 812/27 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se 
spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 
325/20235, paní XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 325/20235 k 
pozemku parc. č. 812/27 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, paní 
XXXXX, Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 80.926,- Kč, přičemž část kupní ceny 
byla již uhrazena formou akontace ve výši 52.000,- Kč a částka ve výši 28.926,- Kč bude 
doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše dle důvodové zprávy. 

 

153. schvaluje 
- záměr prodat spoluvlastnický podíl o velikosti id. 61/100 k jednotce vymezené podle zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k jednotce č. 
434/20, byt, v domě č. p. 434, Topolová 7, na pozemku parc. č. 812/27 zastavěná plocha a 
nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných částech 
předmětné nemovité věci o velikosti id. 637/20235, manželům paní XXXXX a panu XXXXX, 
Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 275.262,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 
uhrazena formou akontace ve výši 180.000,- Kč a částka ve výši 95.262,- Kč bude doplatek 
kupní ceny, a současně 

- záměr uzavřít budoucí kupní smlouvu ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 39/100 k 
jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, a to podíl k jednotce č. 434/20, byt, v domě č. p. 434, Topolová 7, na pozemku 
parc. č. 812/27 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se 
spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 
637/20235, manželům paní XXXXX a panu XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu 
o velikosti id. 637/20235 k pozemku parc. č. 812/27 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 183.508,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou 
akontace ve výši 120.000,- Kč a částka ve výši 63.508,- Kč bude doplatek kupní ceny, dosud 
ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše dle důvodové zprávy. 

 

154. schvaluje 
- záměr prodat spoluvlastnický podíl o velikosti id. 61/100 k jednotce vymezené podle zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k jednotce č. 
434/21, byt, v domě č. p. 434, Topolová 7, na pozemku parc. č. 812/27 zastavěná plocha a 
nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných částech 
předmětné nemovité věci o velikosti id. 640/20235, manželům paní XXXXX a panu XXXXX, 
Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 498.838,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 
uhrazena formou akontace ve výši 405.000,- Kč a částka ve výši 93.838,- Kč bude doplatek 
kupní ceny, a současně 

- záměr uzavřít budoucí kupní smlouvu ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 39/100 k 
jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, a to podíl k jednotce č. 434/21, byt, v domě č. p. 434, Topolová 7, na pozemku 
parc. č. 812/27 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se 
spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 
640/20235, manželům paní XXXXX a panu XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu 
o velikosti id. 640/20235 k pozemku parc. č. 812/27 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. 
Slavonín, obec Olomouc, manželům paní XXXXX a panu XXXXX, Olomouc, to vše za kupní 
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cenu celkem ve výši 332.559,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou 
akontace ve výši 270.000,- Kč a částka ve výši 62.559,- Kč bude doplatek kupní ceny, dosud 
ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše dle důvodové zprávy. 

 

155. schvaluje 
- záměr prodat spoluvlastnický podíl o velikosti id. 61/100 k jednotce vymezené podle zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k jednotce č. 
434/22, byt, v domě č. p. 434, Topolová 7, na pozemku parc. č. 812/27 zastavěná plocha a 
nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných částech 
předmětné nemovité věci o velikosti id. 338/20235, panu XXXXX, Olomouc za kupní cenu 
celkem ve výši 121.331,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve 
výši 78.000,- Kč a částka ve výši 43.331,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

- záměr uzavřít budoucí kupní smlouvu ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 39/100 k 
jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, a to podíl k jednotce č. 434/22, byt, v domě č. p. 434, Topolová 7, na pozemku 
parc. č. 812/27 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se 
spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 
338/20235, panu XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 338/20235 
k pozemku parc. č. 812/27 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, panu 
XXXXX, Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 80.887,- Kč, přičemž část kupní ceny 
byla již uhrazena formou akontace ve výši 52.000,- Kč a částka ve výši 28.887,- Kč bude 
doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše dle důvodové zprávy. 

 

156. schvaluje 
- záměr prodat spoluvlastnický podíl o velikosti id. 61/100 k jednotce vymezené podle zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k jednotce č. 
434/23, byt, v domě č. p. 434, Topolová 7, na pozemku parc. č. 812/27 zastavěná plocha a 
nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných částech 
předmětné nemovité věci o velikosti id. 413/20235, panu XXXXX, Olomouc za kupní cenu 
celkem ve výši 172.015,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve 
výši 102.000,- Kč a částka ve výši 70.015,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

- záměr uzavřít budoucí kupní smlouvu ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 39/100 k 
jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, a to podíl k jednotce č. 434/23, byt, v domě č. p. 434, Topolová 7, na pozemku 
parc. č. 812/27 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se 
spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 
413/20235, panu XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 413/20235 
k pozemku parc. č. 812/27 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, panu 
XXXXX, Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 114.667,- Kč, přičemž část kupní 
ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 68.000,- Kč a částka ve výši 46.677,- Kč 
bude doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše dle důvodové zprávy. 

 

157. schvaluje 
- záměr prodat spoluvlastnický podíl o velikosti id. 61/100 k jednotce vymezené podle zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k jednotce č. 
434/24, byt, v domě č. p. 434, Topolová 7, na pozemku parc. č. 812/27 zastavěná plocha a 
nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných částech 
předmětné nemovité věci o velikosti id. 432/20235, manželům paní XXXXX a panu XXXXX, 
Olomouc, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 321.913,- Kč, přičemž část kupní ceny byla 
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již uhrazena formou akontace ve výši 255.660,- Kč a částka ve výši 66.253,- Kč bude 
doplatek kupní ceny, a současně 

- záměr uzavřít budoucí kupní smlouvu ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 39/100 k 
jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, a to podíl k jednotce č. 434/24, byt, v domě č. p. 434, Topolová 7, na pozemku 
parc. č. 812/27 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se 
spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 
432/20235, manželům paní XXXXX a panu XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu 
o velikosti id. 432/20235 k pozemku parc. č. 812/27 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 214.609,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou 
akontace ve výši 170.440,- Kč a částka ve výši 44.169,- Kč bude doplatek kupní ceny, dosud 
ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše dle důvodové zprávy. 

 

158. schvaluje 
- záměr prodat spoluvlastnický podíl o velikosti id. 61/100 k jednotce vymezené podle zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k jednotce č. 
434/25, byt, v domě č. p. 434, Topolová 7, na pozemku parc. č. 812/27 zastavěná plocha a 
nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných částech 
předmětné nemovité věci o velikosti id. 261/20235, paní XXXXX, Olomouc za kupní cenu 
celkem ve výši 117.046,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve 
výši 78.000,- Kč a částka ve výši 39.046,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

- záměr uzavřít budoucí kupní smlouvu ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 39/100 k 
jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, a to podíl k jednotce č. 434/25, byt, v domě č. p. 434, Topolová 7, na pozemku 
parc. č. 812/27 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se 
spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 
261/20235, paní XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 261/20235 k 
pozemku parc. č. 812/27 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, paní 
XXXXX, Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 78.031,- Kč, přičemž část kupní ceny 
byla již uhrazena formou akontace ve výši 52.000,- Kč a částka ve výši 26.031,- Kč bude 
doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše dle důvodové zprávy. 

 

159. schvaluje 
- záměr prodat spoluvlastnický podíl o velikosti id. 61/100 k jednotce vymezené podle zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k jednotce č. 
434/26, byt, v domě č. p. 434, Topolová 7, na pozemku parc. č. 812/27 zastavěná plocha a 
nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných částech 
předmětné nemovité věci o velikosti id. 261/20235, paní XXXXX, Olomouc za kupní cenu 
celkem ve výši 117.046,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve 
výši 78.000,- Kč a částka ve výši 39.046,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

- záměr uzavřít budoucí kupní smlouvu ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 39/100 k 
jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, a to podíl k jednotce č. 434/26, byt, v domě č. p. 434, Topolová 7, na pozemku 
parc. č. 812/27 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se 
spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 
261/20235, paní XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 261/20235 k 
pozemku parc. č. 812/27 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, paní 
XXXXX, Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 78.031,- Kč, přičemž část kupní ceny 
byla již uhrazena formou akontace ve výši 52.000,- Kč a částka ve výši 26.031,- Kč bude 
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doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše dle důvodové zprávy. 

 

160. schvaluje 
- záměr prodat spoluvlastnický podíl o velikosti id. 61/100 k jednotce vymezené podle zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k jednotce č. 
434/27, byt, v domě č. p. 434, Topolová 7, na pozemku parc. č. 812/27 zastavěná plocha a 
nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných částech 
předmětné nemovité věci o velikosti id. 436/20235, manželům paní XXXXX a panu XXXXX, 
Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 336.112,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 
uhrazena formou akontace ve výši 270.600,- Kč a částka ve výši 65.512,- Kč bude doplatek 
kupní ceny, a současně 

- záměr uzavřít budoucí kupní smlouvu ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 39/100 k 
jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, a to podíl k jednotce č. 434/27, byt, v domě č. p. 434, Topolová 7, na pozemku 
parc. č. 812/27 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se 
spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 
436/20235, manželům paní XXXXX a panu XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu 
o velikosti id. 436/20235 k pozemku parc. č. 812/27 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 224.075,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou 
akontace ve výši 180.400,- Kč a částka ve výši 43.675,- Kč bude doplatek kupní ceny, dosud 
ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše dle důvodové zprávy. 

 

161. schvaluje 
- záměr prodat spoluvlastnický podíl o velikosti id. 61/100 k jednotce vymezené podle zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k jednotce č. 
434/28, byt, v domě č. p. 434, Topolová 7, na pozemku parc. č. 812/27 zastavěná plocha a 
nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných částech 
předmětné nemovité věci o velikosti id. 390/20235, paní XXXXX, Olomouc za kupní cenu 
celkem ve výši 159.886,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve 
výši 102.000,- Kč a částka ve výši 57.886,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

- záměr uzavřít budoucí kupní smlouvu ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 39/100 k 
jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, a to podíl k jednotce č. 434/28, byt, v domě č. p. 434, Topolová 7, na pozemku 
parc. č. 812/27 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se 
spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 
390/20235, paní XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 390/20235 k 
pozemku parc. č. 812/27 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, paní 
XXXXX, Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 106.591,- Kč, přičemž část kupní 
ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 68.000,- Kč a částka ve výši 38.591,- Kč 
bude doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše dle důvodové zprávy. 

 

162. schvaluje 
- záměr prodat spoluvlastnický podíl o velikosti id. 61/100 k jednotce vymezené podle zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k jednotce č. 
434/29, byt, v domě č. p. 434, Topolová 7, na pozemku parc. č. 812/27 zastavěná plocha a 
nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných částech 
předmětné nemovité věci o velikosti id. 302/20235, manželům paní XXXXX a panu XXXXX, 
Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 124.774,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 
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uhrazena formou akontace ve výši 78.000,- Kč a částka ve výši 46.774,- Kč bude doplatek 
kupní ceny, a současně 

- záměr uzavřít budoucí kupní smlouvu ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 39/100 k 
jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, a to podíl k jednotce č. 434/29, byt, v domě č. p. 434, Topolová 7, na pozemku 
parc. č. 812/27 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se 
spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 
302/20235, manželům paní XXXXX a panu XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu 
o velikosti id. 302/20235 k pozemku parc. č. 812/27 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 83.182,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace 
ve výši 52.000,- Kč a částka ve výši 31.182,- Kč bude doplatek kupní ceny, dosud ve 
vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše dle důvodové zprávy. 

 

163. schvaluje 
- záměr prodat spoluvlastnický podíl o velikosti id. 61/100 k jednotce vymezené podle zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k jednotce č. 
434/30, byt, v domě č. p. 434, Topolová 7, na pozemku parc. č. 812/27 zastavěná plocha a 
nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných částech 
předmětné nemovité věci o velikosti id. 644/20235, manželům paní XXXXX a panu XXXXX, 
Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 279.924,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 
uhrazena formou akontace ve výši 180.000,- Kč a částka ve výši 99.924,- Kč bude doplatek 
kupní ceny, a současně 

- záměr uzavřít budoucí kupní smlouvu ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 39/100 k 
jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, a to podíl k jednotce č. 434/30, byt, v domě č. p. 434, Topolová 7, na pozemku 
parc. č. 812/27 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se 
spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 
644/20235, manželům paní XXXXX a panu XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu 
o velikosti id. 644/20235 k pozemku parc. č. 812/27 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 186.616,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou 
akontace ve výši 120.000,- Kč a částka ve výši 66.616,- Kč bude doplatek kupní ceny, dosud 
ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše dle důvodové zprávy. 

 

164. schvaluje 
- záměr prodat spoluvlastnický podíl o velikosti id. 61/100 k jednotce vymezené podle zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k jednotce č. 
434/31, byt, v domě č. p. 434, Topolová 7, na pozemku parc. č. 812/27 zastavěná plocha a 
nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných částech 
předmětné nemovité věci o velikosti id. 682/20235, panu XXXXX, Olomouc za kupní cenu 
celkem ve výši 334.717,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve 
výši 241.068,- Kč a částka ve výši 93.649,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

- záměr uzavřít budoucí kupní smlouvu ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 39/100 k 
jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, a to podíl k jednotce č. 434/31, byt, v domě č. p. 434, Topolová 7, na pozemku 
parc. č. 812/27 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se 
spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 
682/20235, panu XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 682/20235 
k pozemku parc. č. 812/27 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, panu 
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XXXXX, Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 223.145,- Kč, přičemž část kupní 
ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 160.712,- Kč a částka ve výši 62.433,- Kč 
bude doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše dle důvodové zprávy. 

 

165. schvaluje 
- záměr prodat spoluvlastnický podíl o velikosti id. 61/100 k jednotce vymezené podle zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k jednotce č. 
434/32, byt, v domě č. p. 434, Topolová 7, na pozemku parc. č. 812/27 zastavěná plocha a 
nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných částech 
předmětné nemovité věci o velikosti id. 297/20235, paní XXXXX Olomouc za kupní cenu 
celkem ve výši 124.774,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve 
výši 78.000,- Kč a částka ve výši 46.774,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

- záměr uzavřít budoucí kupní smlouvu ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 39/100 k 
jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, a to podíl k jednotce č. 434/32, byt, v domě č. p. 434, Topolová 7, na pozemku 
parc. č. 812/27 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se 
spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 
297/20235, paní XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 297/20235 k 
pozemku parc. č. 812/27 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, paní 
XXXXX, Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 83.182,- Kč, přičemž část kupní ceny 
byla již uhrazena formou akontace ve výši 52.000,- Kč a částka ve výši 31.182,- Kč bude 
doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše dle důvodové zprávy. 

 

166. schvaluje 
- záměr prodat spoluvlastnický podíl o velikosti id. 61/100 k jednotce vymezené podle zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k jednotce č. 
434/33, byt, v domě č. p. 434, Topolová 7, na pozemku parc. č. 812/27 zastavěná plocha a 
nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných částech 
předmětné nemovité věci o velikosti id. 410/20235, paní XXXXX, Olomouc za kupní cenu 
celkem ve výši 313.754,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve 
výši 252.600,- Kč a částka ve výši 61.154,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

- záměr uzavřít budoucí kupní smlouvu ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 39/100 k 
jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, a to podíl k jednotce č. 434/33, byt, v domě č. p. 434, Topolová 7, na pozemku 
parc. č. 812/27 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se 
spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 
410/20235, paní XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 410/20235 k 
pozemku parc. č. 812/27 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, paní 
XXXXX, Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 209.170,- Kč, přičemž část kupní 
ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 168.400,- Kč a částka ve výši 40.770,- Kč 
bude doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše dle důvodové zprávy. 

 

167. schvaluje 
- záměr prodat spoluvlastnický podíl o velikosti id. 61/100 k jednotce vymezené podle zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k jednotce č. 
434/35, byt, v domě č. p. 434, Topolová 7, na pozemku parc. č. 812/27 zastavěná plocha a 
nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných částech 
předmětné nemovité věci o velikosti id. 307/20235, paní XXXXX, Olomouc za kupní cenu 
celkem ve výši 230.807,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve 
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výši 185.820,- Kč a částka ve výši 44.987,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

- záměr uzavřít budoucí kupní smlouvu ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 39/100 k 
jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, a to podíl k jednotce č. 434/35, byt, v domě č. p. 434, Topolová 7, na pozemku 
parc. č. 812/27 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se 
spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 
307/20235, paní XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 307/20235 k 
pozemku parc. č. 812/27 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, paní 
XXXXX, Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 153.871,- Kč, přičemž část kupní 
ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 123.880,- Kč a částka ve výši 29.991,- Kč 
bude doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše dle důvodové zprávy. 

 

168. schvaluje 
- záměr prodat spoluvlastnický podíl o velikosti id. 61/100 k jednotce vymezené podle zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k jednotce č. 
434/36, byt, v domě č. p. 434, Topolová 7, na pozemku parc. č. 812/27 zastavěná plocha a 
nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných částech 
předmětné nemovité věci o velikosti id. 309/20235, paní XXXXX, Olomouc za kupní cenu 
celkem ve výši 124.294,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve 
výši 78.000,- Kč a částka ve výši 46.294,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

- záměr uzavřít budoucí kupní smlouvu ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 39/100 k 
jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, a to podíl k jednotce č. 434/36, byt, v domě č. p. 434, Topolová 7, na pozemku 
parc. č. 812/27 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se 
spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 
309/20235, paní XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 309/20235 k 
pozemku parc. č. 812/27 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, paní 
XXXXX, Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 82.863,- Kč, přičemž část kupní ceny 
byla již uhrazena formou akontace ve výši 52.000,- Kč a částka ve výši 30.863,- Kč bude 
doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše dle důvodové zprávy. 

 

169. schvaluje 
- záměr prodat spoluvlastnický podíl o velikosti id. 61/100 k jednotce vymezené podle zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k jednotce č. 
434/37, byt, v domě č. p. 434, Topolová 7, na pozemku parc. č. 812/27 zastavěná plocha a 
nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných částech 
předmětné nemovité věci o velikosti id. 436/20235, a to podíl o velikosti id. 1/2 ze 
spoluvlastnického podílu o velikosti id. 61/100 k jednotce paní XXXXX, Olomouc a podíl o 
velikosti id. 1/2 ze spoluvlastnického podílu o velikosti id. 61/100 k jednotce panu XXXXX, 
Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 164.258,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 
uhrazena formou akontace ve výši 102.000,- Kč a částka ve výši 62.258,- Kč bude doplatek 
kupní ceny, a současně 

- záměr uzavřít budoucí kupní smlouvu ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 39/100 k 
jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, a to podíl k jednotce č. 434/37, byt, v domě č. p. 434, Topolová 7, na pozemku 
parc. č. 812/27 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se 
spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 
436/20235, a to podíl o velikosti id. 1/2 ze spoluvlastnického podílu o velikosti id. 39/100 k 
jednotce paní XXXXX, Olomouc a podíl o velikosti id. 1/2 ze spoluvlastnického podílu o 
velikosti id. 39/100 k jednotce panu XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o 
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velikosti id. 436/20235 k pozemku parc. č. 812/27 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. 
Slavonín, obec Olomouc, a to podíl o velikosti id. 1/2 ze spoluvlastnického podílu o velikosti 
id. 436/20235 k pozemku paní XXXXX, Olomouc a podíl o velikosti id. 1/2 ze 
spoluvlastnického podílu o velikosti id. 436/20235 k pozemku panu XXXXX, Olomouc, to vše 
za kupní cenu celkem ve výši 109.506,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena 
formou akontace ve výši 68.000,- Kč a částka ve výši 41.506,- Kč bude doplatek kupní ceny, 
dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše dle důvodové zprávy. 

 

170. schvaluje 
- záměr prodat spoluvlastnický podíl o velikosti id. 61/100 k jednotce vymezené podle zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k jednotce č. 
434/38, byt, v domě č. p. 434, Topolová 7, na pozemku parc. č. 812/27 zastavěná plocha a 
nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných částech 
předmětné nemovité věci o velikosti id. 459/20235, paní XXXXX, Olomouc za kupní cenu 
celkem ve výši 167.730,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve 
výši 102.000,- Kč a částka ve výši 65.730,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

- záměr uzavřít budoucí kupní smlouvu ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 39/100 k 
jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, a to podíl k jednotce č. 434/38, byt, v domě č. p. 434, Topolová 7, na pozemku 
parc. č. 812/27 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se 
spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 
459/20235, paní XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 459/20235 k 
pozemku parc. č. 812/27 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, paní 
XXXXX, Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 111.820,- Kč, přičemž část kupní 
ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 68.000,- Kč a částka ve výši 43.820,- Kč 
bude doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše dle důvodové zprávy. 

 

171. schvaluje 
- záměr prodat spoluvlastnický podíl o velikosti id. 61/100 k jednotce vymezené podle zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k jednotce č. 
434/39, byt, v domě č. p. 434, Topolová 7, na pozemku parc. č. 812/27 zastavěná plocha a 
nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných částech 
předmětné nemovité věci o velikosti id. 326/20235, panu XXXXX, Olomouc za kupní cenu 
celkem ve výši 115.143,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve 
výši 68.369.,- Kč a částka ve výši 46.774,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

- záměr uzavřít budoucí kupní smlouvu ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 39/100 k 
jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, a to podíl k jednotce č. 434/39, byt, v domě č. p. 434, Topolová 7, na pozemku 
parc. č. 812/27 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se 
spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 
326/20235, panu XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 326/20235 
k pozemku parc. č. 812/27 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, panu 
XXXXX, Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 76.761,- Kč, přičemž část kupní ceny 
byla již uhrazena formou akontace ve výši 45.579,- Kč a částka ve výši 31.182,- Kč bude 
doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše dle důvodové zprávy. 

 

172. schvaluje 
- záměr prodat spoluvlastnický podíl o velikosti id. 70/100 k jednotce vymezené podle zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k jednotce č. 
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424/1, byt, v domě č. p. 424, Topolová 9, na pozemku parc. č. 812/24 zastavěná plocha a 
nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných částech 
předmětné nemovité věci o velikosti id. 577/20231, manželům paní XXXXX a panu XXXXX 
za kupní cenu celkem ve výši 547.371,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena 
formou akontace ve výši 450.984,- Kč a částka ve výši 96.387,- Kč bude doplatek kupní 
ceny, a současně 

- záměr uzavřít budoucí kupní smlouvu ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 30/100 k 
jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, a to podíl k jednotce č. 424/1, byt, v domě č. p. 424, Topolová 9, na pozemku parc. 
č. 812/24 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se spoluvlastnickým 
podílem na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 577/20231, 
manželům paní XXXXX a panu XXXXX, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 
577/20231 k pozemku parc. č. 812/24 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec 
Olomouc, manželům paní XXXXX a panu XXXXX, to vše za kupní cenu celkem ve výši 
245.920,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 202.616,- 
Kč a částka ve výši 43.304,- Kč bude doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva 
Olomouc, Jižní, 

a to vše dle důvodové zprávy. 

 

173. schvaluje 
- záměr prodat spoluvlastnický podíl o velikosti id. 70/100 k jednotce vymezené podle zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k jednotce č. 
424/2, byt, v domě č. p. 424, Topolová 9, na pozemku parc. č. 812/24 zastavěná plocha a 
nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných částech 
předmětné nemovité věci o velikosti id. 782/20231, a to podíl o velikosti id. 1/2 ze 
spoluvlastnického podílu o velikosti id. 70/100 k jednotce paní XXXXX, Olomouc a podíl o 
velikosti id. 1/2 ze spoluvlastnického podílu o velikosti id. 70/100 k jednotce panu XXXXX, 
Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 392.832,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 
uhrazena formou akontace ve výši 262.200,- Kč a částka ve výši 130.632,- Kč bude doplatek 
kupní ceny, a současně 

- záměr uzavřít budoucí kupní smlouvu ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 30/100 k 
jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, a to podíl k jednotce č. 424/2, byt, v domě č. p. 424, Topolová 9, na pozemku parc. 
č. 812/24 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se spoluvlastnickým 
podílem na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 782/20231, a to podíl 
o velikosti id. 1/2 ze spoluvlastnického podílu o velikosti id. 30/100 k jednotce paní XXXXX, 
Olomouc a podíl o velikosti id. 1/2 ze spoluvlastnického podílu o velikosti id. 30/100 k 
jednotce panu XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 782/20231 k 
pozemku parc. č. 812/24 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, a to 
podíl o velikosti id. 1/2 ze spoluvlastnického podílu o velikosti id. 782/20231 k pozemku paní 
XXXXX, Olomouc a podíl o velikosti id. 1/2 ze spoluvlastnického podílu o velikosti id. 
782/20231 k pozemku panu XXXXX, Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 
176.490,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 117.800,- 
Kč a částka ve výši 58.690,- Kč bude doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva 
Olomouc, Jižní, 

a to vše dle důvodové zprávy. 

 

174. schvaluje 
- záměr prodat spoluvlastnický podíl o velikosti id. 70/100 k jednotce vymezené podle zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k jednotce č. 
424/3, byt, v domě č. p. 424, Topolová 9, na pozemku parc. č. 812/24 zastavěná plocha a 
nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných částech 
předmětné nemovité věci o velikosti id. 257/20231, panu XXXXX, Olomouc za kupní cenu 
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celkem ve výši 118.832,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve 
výši 75.900,- Kč a částka ve výši 42.932,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

- záměr uzavřít budoucí kupní smlouvu ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 30/100 k 
jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, a to podíl k jednotce č. 424/3, byt, v domě č. p. 424, Topolová 9, na pozemku parc. 
č. 812/24 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se spoluvlastnickým 
podílem na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 257/20231, panu 
XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 257/20231 k pozemku parc. 
č. 812/24 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, panu XXXXX, 
Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 53.388,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 
uhrazena formou akontace ve výši 34.100,- Kč a částka ve výši 19.288,- Kč bude doplatek 
kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše dle důvodové zprávy. 

 

175. schvaluje 
- záměr prodat spoluvlastnický podíl o velikosti id. 70/100 k jednotce vymezené podle zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k jednotce č. 
424/4, byt, v domě č. p. 424, Topolová 9, na pozemku parc. č. 812/24 zastavěná plocha a 
nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných částech 
předmětné nemovité věci o velikosti id. 641/20231, panu XXXXX, Olomouc za kupní cenu 
celkem ve výši 581.798,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve 
výši 474.720,- Kč a částka ve výši 107.078,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

- záměr uzavřít budoucí kupní smlouvu ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 30/100 k 
jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, a to podíl k jednotce č. 424/4, byt, v domě č. p. 424, Topolová 9, na pozemku parc. 
č. 812/24 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se spoluvlastnickým 
podílem na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 641/20231, panu 
XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 641/20231 k pozemku parc. 
č. 812/24 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, panu XXXXX, 
Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 261.388,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 
uhrazena formou akontace ve výši 213.280,- Kč a částka ve výši 48.108,- Kč bude doplatek 
kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše dle důvodové zprávy. 

 

176. schvaluje 
- záměr prodat spoluvlastnický podíl o velikosti id. 70/100 k jednotce vymezené podle zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k jednotce č. 
424/5, byt, v domě č. p. 424, Topolová 9, na pozemku parc. č. 812/24 zastavěná plocha a 
nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných částech 
předmětné nemovité věci o velikosti id. 305/20231, paní XXXXX, Olomouc za kupní cenu 
celkem ve výši 304.870,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve 
výši 253.920,- Kč a částka ve výši 50.950,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

- záměr uzavřít budoucí kupní smlouvu ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 30/100 k 
jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, a to podíl k jednotce č. 424/5, byt, v domě č. p. 424, Topolová 9, na pozemku parc. 
č. 812/24 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se spoluvlastnickým 
podílem na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 305/20231, paní 
XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 305/20231 k pozemku parc. 
č. 812/24 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, paní XXXXX, 
Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 136.971,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 
uhrazena formou akontace ve výši 114.080,- Kč a částka ve výši 22.891,- Kč bude doplatek 
kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 
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a to vše dle důvodové zprávy. 

 

177. schvaluje 
- záměr prodat spoluvlastnický podíl o velikosti id. 70/100 k jednotce vymezené podle zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k jednotce č. 
424/6, byt, v domě č. p. 424, Topolová 9, na pozemku parc. č. 812/24 zastavěná plocha a 
nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných částech 
předmětné nemovité věci o velikosti id. 589/20231, manželům paní XXXXX a panu XXXXX, 
Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 303.908,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 
uhrazena formou akontace ve výši 205.516,- Kč a částka ve výši 98.392,- Kč bude doplatek 
kupní ceny, a současně 

- záměr uzavřít budoucí kupní smlouvu ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 30/100 k 
jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, a to podíl k jednotce č. 424/6, byt, v domě č. p. 424, Topolová 9, na pozemku parc. 
č. 812/24 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se spoluvlastnickým 
podílem na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 589/20231, 
manželům paní XXXXX a panu XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti 
id. 589/20231 k pozemku parc. č. 812/24 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 136.539,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 
92.334,- Kč a částka ve výši 44.205,- Kč bude doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví 
Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše dle důvodové zprávy. 

 

178. schvaluje 
- záměr prodat spoluvlastnický podíl o velikosti id. 70/100 k jednotce vymezené podle zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k jednotce č. 
424/7, byt, v domě č. p. 424, Topolová 9, na pozemku parc. č. 812/24 zastavěná plocha a 
nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných částech 
předmětné nemovité věci o velikosti id. 257/20231, panu XXXXX, Olomouc za kupní cenu 
celkem ve výši 118.832,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve 
výši 75.900,- Kč a částka ve výši 42.932,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

- záměr uzavřít budoucí kupní smlouvu ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 30/100 k 
jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, a to podíl k jednotce č. 424/7, byt, v domě č. p. 424, Topolová 9, na pozemku parc. 
č. 812/24 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se spoluvlastnickým 
podílem na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 257/20231, panu 
XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 257/20231 k pozemku parc. 
č. 812/24 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, panu XXXXX, 
Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 53.388,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 
uhrazena formou akontace ve výši 34.100,- Kč a částka ve výši 19.288,- Kč bude doplatek 
kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše dle důvodové zprávy. 

 

179. schvaluje 
- záměr prodat spoluvlastnický podíl o velikosti id. 70/100 k jednotce vymezené podle zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k jednotce č. 
424/8, byt, v domě č. p. 424, Topolová 9, na pozemku parc. č. 812/24 zastavěná plocha a 
nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných částech 
předmětné nemovité věci o velikosti id. 438/20231, panu XXXXX, Olomouc za kupní cenu 
celkem ve výši 190.467,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve 
výši 117.300,- Kč a částka ve výši 73.167,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 
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- záměr uzavřít budoucí kupní smlouvu ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 30/100 k 
jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, a to podíl k jednotce č. 424/8, byt, v domě č. p. 424, Topolová 9, na pozemku parc. 
č. 812/24 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se spoluvlastnickým 
podílem na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 438/20231, panu 
XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 438/20231 k pozemku parc. 
č. 812/24 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, panu XXXXX, 
Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 85.572,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 
uhrazena formou akontace ve výši 52.700,- Kč a částka ve výši 32.872,- Kč bude doplatek 
kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše dle důvodové zprávy. 

 

180. schvaluje 
- záměr prodat spoluvlastnický podíl o velikosti id. 70/100 k jednotce vymezené podle zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k jednotce č. 
424/10, byt, v domě č. p. 424, Topolová 9, na pozemku parc. č. 812/24 zastavěná plocha a 
nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných částech 
předmětné nemovité věci o velikosti id. 652/20231, manželům paní XXXXX a panu XXXXX 
za kupní cenu celkem ve výši 603.646,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena 
formou akontace ve výši 494.730,- Kč a částka ve výši 108.916,- Kč bude doplatek kupní 
ceny, a současně 

- záměr uzavřít budoucí kupní smlouvu ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 30/100 k 
jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, a to podíl k jednotce č. 424/10, byt, v domě č. p. 424, Topolová 9, na pozemku 
parc. č. 812/24 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se 
spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 
652/20231, manželům paní XXXXX a panu XXXXX, a ke spoluvlastnickému podílu o 
velikosti id. 652/20231 k pozemku parc. č. 812/24 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. 
Slavonín, obec Olomouc, manželům paní XXXXX a panu XXXXX, to vše za kupní cenu 
celkem ve výši 271.203,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve 
výši 222.270,- Kč a částka ve výši 48.933,- Kč bude doplatek kupní ceny, dosud ve 
vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše dle důvodové zprávy. 

 

181. schvaluje 
- záměr prodat spoluvlastnický podíl o velikosti id. 70/100 k jednotce vymezené podle zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k jednotce č. 
424/11, byt, v domě č. p. 424, Topolová 9, na pozemku parc. č. 812/24 zastavěná plocha a 
nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných částech 
předmětné nemovité věci o velikosti id. 475/20231, paní XXXXX, Olomouc za kupní cenu 
celkem ve výši 222.178,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve 
výši 142.830,- Kč a částka ve výši 79.348,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

- záměr uzavřít budoucí kupní smlouvu ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 30/100 k 
jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, a to podíl k jednotce č. 424/11, byt, v domě č. p. 424, Topolová 9, na pozemku 
parc. č. 812/24 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se 
spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 
475/20231, paní XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 475/20231 k 
pozemku parc. č. 812/24 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, paní 
XXXXX, Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 99.819,- Kč, přičemž část kupní ceny 
byla již uhrazena formou akontace ve výši 64.170,- Kč a částka ve výši 35.649,- Kč bude 
doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 
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a to vše dle důvodové zprávy. 

 

182. schvaluje 
- záměr prodat spoluvlastnický podíl o velikosti id. 70/100 k jednotce vymezené podle zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k jednotce č. 
424/13, byt, v domě č. p. 424, Topolová 9, na pozemku parc. č. 812/24 zastavěná plocha a 
nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných částech 
předmětné nemovité věci o velikosti id. 613/20231, paní XXXXX, Olomouc za kupní cenu 
celkem ve výši 299.741,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve 
výši 197.340,- Kč a částka ve výši 102.401,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

- záměr uzavřít budoucí kupní smlouvu ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 30/100 k 
jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, a to podíl k jednotce č. 424/13, byt, v domě č. p. 424, Topolová 9, na pozemku 
parc. č. 812/24 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se 
spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 
613/20231, paní XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 613/20231 k 
pozemku parc. č. 812/24 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, paní 
XXXXX, Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 134.666,- Kč, přičemž část kupní 
ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 88.660,- Kč a částka ve výši 46.006,- Kč 
bude doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše dle důvodové zprávy. 

 

183. schvaluje 
- záměr prodat spoluvlastnický podíl o velikosti id. 70/100 k jednotce vymezené podle zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k jednotce č. 
424/15, byt, v domě č. p. 424, Topolová 9, na pozemku parc. č. 812/24 zastavěná plocha a 
nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných částech 
předmětné nemovité věci o velikosti id. 597/20231, panu XXXXX, Olomouc za kupní cenu 
celkem ve výši 554.438,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve 
výši 454.710,- Kč a částka ve výši 99.728,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

- záměr uzavřít budoucí kupní smlouvu ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 30/100 k 
jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, a to podíl k jednotce č. 424/15, byt, v domě č. p. 424, Topolová 9, na pozemku 
parc. č. 812/24 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se 
spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 
597/20231, panu XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 597/20231 
k pozemku parc. č. 812/24 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, panu 
XXXXX, Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 249.095,- Kč, přičemž část kupní 
ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 204.290,- Kč a částka ve výši 44.805,- Kč 
bude doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše dle důvodové zprávy. 

 

184. schvaluje 
- záměr prodat spoluvlastnický podíl o velikosti id. 70/100 k jednotce vymezené podle zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k jednotce č. 
424/16, byt, v domě č. p. 424, Topolová 9, na pozemku parc. č. 812/24 zastavěná plocha a 
nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných částech 
předmětné nemovité věci o velikosti id. 286/20231, paní XXXXX, Olomouc za kupní cenu 
celkem ve výši 157.693,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve 
výši 109.917,- Kč a částka ve výši 47.776,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

- záměr uzavřít budoucí kupní smlouvu ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 30/100 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. 424/16, byt, v domě č. p. 424, Topolová 9, na pozemku 
parc. č. 812/24 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se 
spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 
286/20231, paní XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 286/20231 k 
pozemku parc. č. 812/24 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, paní 
XXXXX, Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 70.848,- Kč, přičemž část kupní ceny 
byla již uhrazena formou akontace ve výši 49.383,- Kč a částka ve výši 21.465,- Kč bude 
doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše dle důvodové zprávy. 

 

185. schvaluje 
- záměr prodat spoluvlastnický podíl o velikosti id. 70/100 k jednotce vymezené podle zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k jednotce č. 
424/17, byt, v domě č. p. 424, Topolová 9, na pozemku parc. č. 812/24 zastavěná plocha a 
nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných částech 
předmětné nemovité věci o velikosti id. 460/20231, paní XXXXX, Olomouc za kupní cenu 
celkem ve výši 194.143,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve 
výši 117.300,- Kč a částka ve výši 76.843,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

- záměr uzavřít budoucí kupní smlouvu ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 30/100 k 
jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, a to podíl k jednotce č. 424/17, byt, v domě č. p. 424, Topolová 9, na pozemku 
parc. č. 812/24 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se 
spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 
460/20231, paní XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 460/20231 k 
pozemku parc. č. 812/24 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, paní 
XXXXX, Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 87.223,- Kč, přičemž část kupní ceny 
byla již uhrazena formou akontace ve výši 52.700,- Kč a částka ve výši 34.523,- Kč bude 
doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše dle důvodové zprávy. 

 

186. schvaluje 
- záměr prodat spoluvlastnický podíl o velikosti id. 70/100 k jednotce vymezené podle zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k jednotce č. 
424/19, byt, v domě č. p. 424, Topolová 9, na pozemku parc. č. 812/24 zastavěná plocha a 
nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných částech 
předmětné nemovité věci o velikosti id. 681/20231, panu XXXXX, Olomouc za kupní cenu 
celkem ve výši 334.560.,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve 
výši 220.800,- Kč a částka ve výši 113.760,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

- záměr uzavřít budoucí kupní smlouvu ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 30/100 k 
jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, a to podíl k jednotce č. 424/19, byt, v domě č. p. 424, Topolová 9, na pozemku 
parc. č. 812/24 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se 
spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 
681/20231, panu XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 681/20231 
k pozemku parc. č. 812/24 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, panu 
XXXXX, Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 150.310,- Kč, přičemž část kupní 
ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 99.200,- Kč a částka ve výši 51.110,- Kč 
bude doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše dle důvodové zprávy. 

 

187. schvaluje 
- záměr prodat spoluvlastnický podíl o velikosti id. 70/100 k jednotce vymezené podle zákona 
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č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k jednotce č. 
424/20, byt, v domě č. p. 424, Topolová 9, na pozemku parc. č. 812/24 zastavěná plocha a 
nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných částech 
předmětné nemovité věci o velikosti id. 460/20231, paní XXXXX, Olomouc za kupní cenu 
celkem ve výši 220.156,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve 
výši 143.313,- Kč a částka ve výši 76.843,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

- záměr uzavřít budoucí kupní smlouvu ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 30/100 k 
jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, a to podíl k jednotce č. 424/20, byt, v domě č. p. 424, Topolová 9, na pozemku 
parc. č. 812/24 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se 
spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 
460/20231, paní XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 460/20231 k 
pozemku parc. č. 812/24 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, paní 
XXXXX, Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 98.910,- Kč, přičemž část kupní ceny 
byla již uhrazena formou akontace ve výši 64.387,- Kč a částka ve výši 34.523,- Kč bude 
doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše dle důvodové zprávy. 

 

188. schvaluje 
- záměr prodat spoluvlastnický podíl o velikosti id. 70/100 k jednotce vymezené podle zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k jednotce č. 
424/21, byt, v domě č. p. 424, Topolová 9, na pozemku parc. č. 812/24 zastavěná plocha a 
nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných částech 
předmětné nemovité věci o velikosti id. 303/20231, manželům paní XXXXX a panu XXXXX 
za kupní cenu celkem ve výši 158.256,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena 
formou akontace ve výši 107.640,- Kč a částka ve výši 50.616,- Kč bude doplatek kupní 
ceny, a současně 

- záměr uzavřít budoucí kupní smlouvu ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 30/100 k 
jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, a to podíl k jednotce č. 424/21, byt, v domě č. p. 424, Topolová 9, na pozemku 
parc. č. 812/24 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se 
spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 
303/20231, manželům paní XXXXX a panu XXXXX, a ke spoluvlastnickému podílu o 
velikosti id. 303/20231 k pozemku parc. č. 812/24 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. 
Slavonín, obec Olomouc, manželům paní XXXXX a panu XXXXX, to vše za kupní cenu 
celkem ve výši 71.100,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve 
výši 48.360,- Kč a částka ve výši 22.740,- Kč bude doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví 
Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše dle důvodové zprávy. 

 

189. schvaluje 
- záměr prodat spoluvlastnický podíl o velikosti id. 70/100 k jednotce vymezené podle zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k jednotce č. 
424/22, byt, v domě č. p. 424, Topolová 9, na pozemku parc. č. 812/24 zastavěná plocha a 
nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných částech 
předmětné nemovité věci o velikosti id. 630/20231, panu XXXXX, Olomouc za kupní cenu 
celkem ve výši 302.581,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve 
výši 197.340,- Kč a částka ve výši 105.241,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

- záměr uzavřít budoucí kupní smlouvu ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 30/100 k 
jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, a to podíl k jednotce č. 424/22, byt, v domě č. p. 424, Topolová 9, na pozemku 
parc. č. 812/24 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se 
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spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 
630/20231, panu XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 630/20231 
k pozemku parc. č. 812/24 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, panu 
XXXXX, Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 135.942,- Kč, přičemž část kupní 
ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 88.660,- Kč a částka ve výši 47.282,- Kč 
bude doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše dle důvodové zprávy. 

  
190.    schvaluje  
- záměr prodat spoluvlastnický podíl o velikosti id. 70/100 k jednotce vymezené podle zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k jednotce č. 
424/23, byt, v domě č. p. 424, Topolová 9, na pozemku parc. č. 812/24 zastavěná plocha a 
nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných částech 
předmětné nemovité věci o velikosti id. 334/20231, panu XXXXX, Olomouc za kupní cenu 
celkem ve výši 131.694,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve 
výši 75.900,- Kč a částka ve výši 55.794,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

- záměr uzavřít budoucí kupní smlouvu ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 30/100 k 
jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, a to podíl k jednotce č. 424/23, byt, v domě č. p. 424, Topolová 9, na pozemku 
parc. č. 812/24 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se 
spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 
334/20231, panu XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 334/20231 
k pozemku parc. č. 812/24 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, panu 
XXXXX, Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 59.167,- Kč, přičemž část kupní ceny 
byla již uhrazena formou akontace ve výši 34.100,- Kč a částka ve výši 25.067,- Kč bude 
doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše dle důvodové zprávy. 

 

 

191. schvaluje 
- záměr prodat spoluvlastnický podíl o velikosti id. 70/100 k jednotce vymezené podle zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k jednotce č. 
424/24, byt, v domě č. p. 424, Topolová 9, na pozemku parc. č. 812/24 zastavěná plocha a 
nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných částech 
předmětné nemovité věci o velikosti id. 603/20231, manželům paní XXXXX a panu XXXXX, 
Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 559.581,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 
uhrazena formou akontace ve výši 458.850,- Kč a částka ve výši 100.731,- Kč bude doplatek 
kupní ceny, a současně 

- záměr uzavřít budoucí kupní smlouvu ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 30/100 k 
jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, a to podíl k jednotce č. 424/24, byt, v domě č. p. 424, Topolová 9, na pozemku 
parc. č. 812/24 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se 
spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 
603/20231, manželům paní XXXXX a panu XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu 
o velikosti id. 603/20231 k pozemku parc. č. 812/24 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 251.406,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou 
akontace ve výši 206.150,- Kč a částka ve výši 45.256,- Kč bude doplatek kupní ceny, dosud 
ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše dle důvodové zprávy. 

 

192. schvaluje 
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- záměr prodat spoluvlastnický podíl o velikosti id. 70/100 k jednotce vymezené podle zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k jednotce č. 
424/26, byt, v domě č. p. 424, Topolová 9, na pozemku parc. č. 812/24 zastavěná plocha a 
nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných částech 
předmětné nemovité věci o velikosti id. 479/20231, panu XXXXX, Olomouc za kupní cenu 
celkem ve výši 197.316,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve 
výši 117.300,- Kč a částka ve výši 80.016,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

- záměr uzavřít budoucí kupní smlouvu ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 30/100 k 
jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, a to podíl k jednotce č. 424/26, byt, v domě č. p. 424, Topolová 9, na pozemku 
parc. č. 812/24 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se 
spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 
479/20231, panu XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 479/20231 
k pozemku parc. č. 812/24 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, panu 
XXXXX, Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 88.649,- Kč, přičemž část kupní ceny 
byla již uhrazena formou akontace ve výši 52.700,- Kč a částka ve výši 35.949,- Kč bude 
doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše dle důvodové zprávy. 

 

193. schvaluje 
- záměr prodat spoluvlastnický podíl o velikosti id. 70/100 k jednotce vymezené podle zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k jednotce č. 
424/27, byt, v domě č. p. 424, Topolová 9, na pozemku parc. č. 812/24 zastavěná plocha a 
nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných částech 
předmětné nemovité věci o velikosti id. 547/20231, manželům paní XXXXX a panu XXXXX, 
Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 229.376,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 
uhrazena formou akontace ve výši 138.000,- Kč a částka ve výši 91.376,- Kč bude doplatek 
kupní ceny, a současně 

- záměr uzavřít budoucí kupní smlouvu ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 30/100 k 
jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, a to podíl k jednotce č. 424/27, byt, v domě č. p. 424, Topolová 9, na pozemku 
parc. č. 812/24 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se 
spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 
547/20231, manželům paní XXXXX a panu XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu 
o velikosti id. 547/20231 k pozemku parc. č. 812/24 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 103.053,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou 
akontace ve výši 62.000,- Kč a částka ve výši 41.053,- Kč bude doplatek kupní ceny, dosud 
ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše dle důvodové zprávy. 

 

194. schvaluje 
- záměr prodat spoluvlastnický podíl o velikosti id. 70/100 k jednotce vymezené podle zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k jednotce č. 
424/28, byt, v domě č. p. 424, Topolová 9, na pozemku parc. č. 812/24 zastavěná plocha a 
nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných částech 
předmětné nemovité věci o velikosti id. 662/20231, paní XXXXX, Olomouc za kupní cenu 
celkem ve výši 363.126,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve 
výši 252.540,- Kč a částka ve výši 110.586,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

- záměr uzavřít budoucí kupní smlouvu ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 30/100 k 
jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, a to podíl k jednotce č. 424/28, byt, v domě č. p. 424, Topolová 9, na pozemku 
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parc. č. 812/24 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se 
spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 
662/20231, paní XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 662/20231 k 
pozemku parc. č. 812/24 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, paní 
XXXXX, Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 163.144,- Kč, přičemž část kupní 
ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 113.460,- Kč a částka ve výši 49.684,- Kč 
bude doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše dle důvodové zprávy. 

 

195. schvaluje 
- záměr prodat spoluvlastnický podíl o velikosti id. 70/100 k jednotce vymezené podle zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k jednotce č. 
424/29, byt, v domě č. p. 424, Topolová 9, na pozemku parc. č. 812/24 zastavěná plocha a 
nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných částech 
předmětné nemovité věci o velikosti id. 474/20231, paní XXXXX, Olomouc za kupní cenu 
celkem ve výši 238.560,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve 
výši 159.379,- Kč a částka ve výši 79.181,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

- záměr uzavřít budoucí kupní smlouvu ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 30/100 k 
jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, a to podíl k jednotce č. 424/29, byt, v domě č. p. 424, Topolová 9, na pozemku 
parc. č. 812/24 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se 
spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 
474/20231, paní XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 47420231 k 
pozemku parc. č. 812/24 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, paní 
XXXXX, Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 107.179,- Kč, přičemž část kupní 
ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 71.605,- Kč a částka ve výši 35.574,- Kč 
bude doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše dle důvodové zprávy. 

 

196. schvaluje 
- záměr prodat spoluvlastnický podíl o velikosti id. 70/100 k jednotce vymezené podle zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k jednotce č. 
424/30, byt, v domě č. p. 424, Topolová 9, na pozemku parc. č. 812/24 zastavěná plocha a 
nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných částech 
předmětné nemovité věci o velikosti id. 257/20231, panu XXXXX, Olomouc za kupní cenu 
celkem ve výši 118.832,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve 
výši 75.900,- Kč a částka ve výši 42.932,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

- záměr uzavřít budoucí kupní smlouvu ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 30/100 k 
jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, a to podíl k jednotce č. 424/30, byt, v domě č. p. 424, Topolová 9, na pozemku 
parc. č. 812/24 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se 
spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 
257/20231, panu XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 257/20231 
k pozemku parc. č. 812/24 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, panu 
XXXXX, Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 53.388,- Kč, přičemž část kupní ceny 
byla již uhrazena formou akontace ve výši 34.100,- Kč a částka ve výši 19.288.,- Kč bude 
doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše dle důvodové zprávy. 

 

197. schvaluje 
- záměr prodat spoluvlastnický podíl o velikosti id. 70/100 k jednotce vymezené podle zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k jednotce č. 
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424/31, byt, v domě č. p. 424, Topolová 9, na pozemku parc. č. 812/24 zastavěná plocha a 
nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných částech 
předmětné nemovité věci o velikosti id. 623/20231, paní XXXXX za kupní cenu celkem ve 
výši 264.228,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 
160.156,- Kč a částka ve výši 104.072,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

- záměr uzavřít budoucí kupní smlouvu ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 30/100 k 
jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, a to podíl k jednotce č. 424/31, byt, v domě č. p. 424, Topolová 9, na pozemku 
parc. č. 812/24 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se 
spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 
623/20231, paní XXXXX, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 623/20231 k pozemku 
parc. č. 812/24 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, paní XXXXX, to 
vše za kupní cenu celkem ve výši 118.711,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena 
formou akontace ve výši 71.954,- Kč a částka ve výši 46.757,- Kč bude doplatek kupní ceny, 
dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše dle důvodové zprávy. 

 

198. schvaluje 
- záměr prodat spoluvlastnický podíl o velikosti id. 70/100 k jednotce vymezené podle zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k jednotce č. 
424/32, byt, v domě č. p. 424, Topolová 9, na pozemku parc. č. 812/24 zastavěná plocha a 
nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných částech 
předmětné nemovité věci o velikosti id. 305/20231, paní XXXXX, Olomouc za kupní cenu 
celkem ve výši 126.850,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve 
výši 75.900,- Kč a částka ve výši 50.950,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

- záměr uzavřít budoucí kupní smlouvu ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 30/100 k 
jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, a to podíl k jednotce č. 424/32, byt, v domě č. p. 424, Topolová 9, na pozemku 
parc. č. 812/24 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se 
spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 
305/20231, paní XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 305/20231 k 
pozemku parc. č. 812/24 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, paní 
XXXXX, Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 56.991,- Kč, přičemž část kupní ceny 
byla již uhrazena formou akontace ve výši 34.100,- Kč a částka ve výši 22.891,- Kč bude 
doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše dle důvodové zprávy. 

 

199. schvaluje 
- záměr prodat spoluvlastnický podíl o velikosti id. 70/100 k jednotce vymezené podle zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k jednotce č. 
424/34, byt, v domě č. p. 424, Topolová 9, na pozemku parc. č. 812/24 zastavěná plocha a 
nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných částech 
předmětné nemovité věci o velikosti id. 293/20231, paní XXXXX, Olomouc za kupní cenu 
celkem ve výši 149.685,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve 
výši 100.740,- Kč a částka ve výši 48.945,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

- záměr uzavřít budoucí kupní smlouvu ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 30/100 k 
jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, a to podíl k jednotce č. 424/34, byt, v domě č. p. 424, Topolová 9, na pozemku 
parc. č. 812/24 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se 
spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 
293/20231, paní XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 293/20231 k 
pozemku parc. č. 812/24 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, paní 
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XXXXX, Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 67.250,- Kč, přičemž část kupní ceny 
byla již uhrazena formou akontace ve výši 45.260,- Kč a částka ve výši 21.990,- Kč bude 
doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše dle důvodové zprávy. 

 

200. schvaluje 
- záměr prodat spoluvlastnický podíl o velikosti id. 70/100 k jednotce vymezené podle zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k jednotce č. 
424/35, byt, v domě č. p. 424, Topolová 9, na pozemku parc. č. 812/24 zastavěná plocha a 
nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných částech 
předmětné nemovité věci o velikosti id. 474/20231, paní XXXXX, Olomouc za kupní cenu 
celkem ve výši 221.321,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve 
výši 142.140,- Kč a částka ve výši 79.181,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

- záměr uzavřít budoucí kupní smlouvu ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 30/100 k 
jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, a to podíl k jednotce č. 424/35, byt, v domě č. p. 424, Topolová 9, na pozemku 
parc. č. 812/24 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se 
spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 
474/20231, paní XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 474/20231 k 
pozemku parc. č. 812/24 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, paní 
XXXXX, Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 99.434,- Kč, přičemž část kupní ceny 
byla již uhrazena formou akontace ve výši 63.860,- Kč a částka ve výši 35.574,- Kč bude 
doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše dle důvodové zprávy. 

 

201. schvaluje 
- záměr prodat spoluvlastnický podíl o velikosti id. 68/100 k jednotce vymezené podle zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k jednotce č. 
789/2, byt, v domě č. p. 789, Rumunská 11, na pozemku parc. č. st. 1376 zastavěná plocha 
a nádvoří v k. ú. Neředín, obec Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných 
částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 487/48380, paní XXXXX, Olomouc za kupní 
cenu celkem ve výši 219.657,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou 
akontace ve výši 140.662,- Kč a částka ve výši 78.995,- Kč bude doplatek kupní ceny, a 
současně 

- záměr uzavřít budoucí kupní smlouvu ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 32/100 k 
jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, a to podíl k jednotce č. 789/2, byt, v domě č. p. 789, Rumunská 11, na pozemku 
parc. č. st. 1376 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Neředín, obec Olomouc se 
spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 
487/48380, paní XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 487/48380 k 
pozemku parc. č. st. 1376 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Neředín, obec Olomouc, paní 
XXXXX, Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 108.189,- Kč, přičemž část kupní 
ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 69.281- Kč a částka ve výši 38.908,- Kč 
bude doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše dle důvodové zprávy. 

 

202. schvaluje 
- záměr prodat spoluvlastnický podíl o velikosti id. 68/100 k jednotce vymezené podle zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k jednotce č. 
789/3, byt, v domě č. p. 789, Rumunská 11, na pozemku parc. č. st. 1376 zastavěná plocha 
a nádvoří v k. ú. Neředín, obec Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných 
částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 529/48380, paní XXXXX Olomouc, za kupní 
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cenu celkem ve výši 470.388,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou 
akontace ve výši 384.580,- Kč a částka ve výši 85.808,- Kč bude doplatek kupní ceny, a 
současně 

- záměr uzavřít budoucí kupní smlouvu ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 32/100 k 
jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, a to podíl k jednotce č. 789/3, byt, v domě č. p. 789, Rumunská 11, na pozemku 
parc. č. st. 1376 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Neředín, obec Olomouc se 
spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 
529/48380, paní XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 529/48380 k 
pozemku parc. č. st. 1376 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Neředín, obec Olomouc, paní 
XXXXX, Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 231.683,- Kč, přičemž část kupní 
ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 189.420,- Kč a částka ve výši 42.263,- Kč 
bude doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše dle důvodové zprávy. 

 

203. schvaluje 
- záměr prodat spoluvlastnický podíl o velikosti id. 68/100 k jednotce vymezené podle zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k jednotce č. 
789/4, byt, v domě č. p. 789, Rumunská 11, na pozemku parc. č. st. 1376 zastavěná plocha 
a nádvoří v k. ú. Neředín, obec Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných 
částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 362/48380, paní XXXXX, Olomouc za kupní 
cenu celkem ve výši 150.441,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou 
akontace ve výši 91.722,- Kč a částka ve výši 58.719,- Kč bude doplatek kupní ceny, a 
současně 

- záměr uzavřít budoucí kupní smlouvu ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 32/100 k 
jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, a to podíl k jednotce č. 789/4, byt, v domě č. p. 789, Rumunská 11, na pozemku 
parc. č. st. 1376 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Neředín, obec Olomouc se 
spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 
362/48380, paní XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 362/48380 k 
pozemku parc. č. st. 1376 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Neředín, obec Olomouc, paní 
XXXXX, Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 74.097,- Kč, přičemž část kupní ceny 
byla již uhrazena formou akontace ve výši 45.176,- Kč a částka ve výši 28.921,- Kč bude 
doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše dle důvodové zprávy. 

 

204. schvaluje 
- záměr prodat spoluvlastnický podíl o velikosti id. 68/100 k jednotce vymezené podle zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k jednotce č. 
789/6, byt, v domě č. p. 789, Rumunská 11, na pozemku parc. č. st. 1376 zastavěná plocha 
a nádvoří v k. ú. Neředín, obec Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných 
částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 535/48380, manželům paní XXXXX a panu 
XXXXX, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 225.403,- Kč, přičemž část kupní ceny byla 
již uhrazena formou akontace ve výši 138.622,- Kč a částka ve výši 86.781,- Kč bude 
doplatek kupní ceny, a současně 

- záměr uzavřít budoucí kupní smlouvu ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 32/100 k 
jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, a to podíl k jednotce č. 789/6, byt, v domě č. p. 789, Rumunská 11, na pozemku 
parc. č. st. 1376 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Neředín, obec Olomouc se 
spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 
535/48380, manželům paní XXXXX a panu XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu 
o velikosti id. 535/48380 k pozemku parc. č. st. 1376 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. 
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Neředín, obec Olomouc, manželům paní XXXXX a panu XXXXX, Olomouc, to vše za kupní 
cenu celkem ve výši 111.019,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou 
akontace ve výši 68.276,- Kč a částka ve výši 42.743,- Kč bude doplatek kupní ceny, dosud 
ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše dle důvodové zprávy. 

 

205. schvaluje 
- záměr prodat spoluvlastnický podíl o velikosti id. 68/100 k jednotce vymezené podle zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k jednotce č. 
789/7, byt, v domě č. p. 789, Rumunská 11, na pozemku parc. č. st. 1376 zastavěná plocha 
a nádvoří v k. ú. Neředín, obec Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných 
částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 678/48380, panu XXXXX, Olomouc za kupní 
cenu celkem ve výši 567.184,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou 
akontace ve výši 457.208,- Kč a částka ve výši 109.976,- Kč bude doplatek kupní ceny, a 
současně 

- záměr uzavřít budoucí kupní smlouvu ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 32/100 k 
jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, a to podíl k jednotce č. 789/7, byt, v domě č. p. 789, Rumunská 11, na pozemku 
parc. č. st. 1376 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Neředín, obec Olomouc se 
spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 
678/48380, panu XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 678/48380 
k pozemku parc. č. st. 1376 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Neředín, obec Olomouc, 
panu XXXXX, Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 279.359,- Kč, přičemž část 
kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 225.192,- Kč a částka ve výši 54.167,- 
Kč bude doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše dle důvodové zprávy. 

 

206. schvaluje 
- záměr prodat spoluvlastnický podíl o velikosti id. 68/100 k jednotce vymezené podle zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k jednotce č. 
789/8, byt, v domě č. p. 789, Rumunská 11, na pozemku parc. č. st. 1376 zastavěná plocha 
a nádvoří v k. ú. Neředín, obec Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných 
částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 849/48380, panu XXXXX, za kupní cenu 
celkem ve výši 512.973,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve 
výši 375.259,- Kč a částka ve výši 137.714,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

- záměr uzavřít budoucí kupní smlouvu ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 32/100 k 
jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, a to podíl k jednotce č. 789/8, byt, v domě č. p. 789, Rumunská 11, na pozemku 
parc. č. st. 1376 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Neředín, obec Olomouc se 
spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 
849/48380, panu XXXXX, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 849/48380 k pozemku 
parc. č. st. 1376 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Neředín, obec Olomouc, panu XXXXX, to 
vše za kupní cenu celkem ve výši 252.658,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena 
formou akontace ve výši 184.829,- Kč a částka ve výši 67.829,- Kč bude doplatek kupní 
ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše dle důvodové zprávy. 

 

207. schvaluje 
- záměr prodat spoluvlastnický podíl o velikosti id. 68/100 k jednotce vymezené podle zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k jednotce č. 
789/9, byt, v domě č. p. 789, Rumunská 11, na pozemku parc. č. st. 1376 zastavěná plocha 
a nádvoří v k. ú. Neředín, obec Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných 
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částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 794/48380, panu XXXXX, Olomouc za kupní 
cenu celkem ve výši 388.704,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou 
akontace ve výši 259.912,- Kč a částka ve výši 128.792,- Kč bude doplatek kupní ceny, a 
současně 

- záměr uzavřít budoucí kupní smlouvu ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 32/100 k 
jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, a to podíl k jednotce č. 789/9, byt, v domě č. p. 789, Rumunská 11, na pozemku 
parc. č. st. 1376 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Neředín, obec Olomouc se 
spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 
794/48380, panu XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 794/48380 
k pozemku parc. č. st. 1376 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Neředín, obec Olomouc, 
panu XXXXX, Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 191.451,- Kč, přičemž část 
kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 128.016,- Kč a částka ve výši 63.435,- 
Kč bude doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše dle důvodové zprávy. 

 

208. schvaluje 
- záměr prodat spoluvlastnický podíl o velikosti id. 68/100 k jednotce vymezené podle zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k jednotce č. 
789/10, byt, v domě č. p. 789, Rumunská 11, na pozemku parc. č. st. 1376 zastavěná plocha 
a nádvoří v k. ú. Neředín, obec Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných 
částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 561/48380, panu XXXXX, Olomouc za kupní 
cenu celkem ve výši 373.637,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou 
akontace ve výši 282.639,- Kč a částka ve výši 90.998,- Kč bude doplatek kupní ceny, a 
současně 

- záměr uzavřít budoucí kupní smlouvu ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 32/100 k 
jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, a to podíl k jednotce č. 789/10, byt, v domě č. p. 789, Rumunská 11, na pozemku 
parc. č. st. 1376 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Neředín, obec Olomouc se 
spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 
561/48380, panu XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 561/48380 
k pozemku parc. č. st. 1376 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Neředín, obec Olomouc, 
panu XXXXX, Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 184.031,- Kč, přičemž část 
kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 139.211,- Kč a částka ve výši 44.820,- 
Kč bude doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše dle důvodové zprávy. 

 

209. schvaluje 
- záměr prodat spoluvlastnický podíl o velikosti id. 68/100 k jednotce vymezené podle zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k jednotce č. 
789/11, byt, v domě č. p. 789, Rumunská 11, na pozemku parc. č. st. 1376 zastavěná plocha 
a nádvoří v k. ú. Neředín, obec Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných 
částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 868/48380, paní XXXXX, Olomouc za kupní 
cenu celkem ve výši 641.606,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou 
akontace ve výši 500.810,- Kč a částka ve výši 140.796,- Kč bude doplatek kupní ceny, a 
současně 

- záměr uzavřít budoucí kupní smlouvu ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 32/100 k 
jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, a to podíl k jednotce č. 789/11, byt, v domě č. p. 789, Rumunská 11, na pozemku 
parc. č. st. 1376 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Neředín, obec Olomouc se 
spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 
868/48380, paní XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 868/48380 k 
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pozemku parc. č. st. 1376 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Neředín, obec Olomouc, paní 
XXXXX, Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 316.014,- Kč, přičemž část kupní 
ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 246.667,- Kč a částka ve výši 69.347,- Kč 
bude doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše dle důvodové zprávy. 

 

210. schvaluje 
- záměr prodat spoluvlastnický podíl o velikosti id. 68/100 k jednotce vymezené podle zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k jednotce č. 
789/12, byt, v domě č. p. 789, Rumunská 11, na pozemku parc. č. st. 1376 zastavěná plocha 
a nádvoří v k. ú. Neředín, obec Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných 
částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 473/48380, panu XXXXX, Olomouc za kupní 
cenu celkem ve výši 427.536,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou 
akontace ve výši 350.812,- Kč a částka ve výši 76.724,- Kč bude doplatek kupní ceny, a 
současně 

- záměr uzavřít budoucí kupní smlouvu ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 32/100 k 
jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, a to podíl k jednotce č. 789/12, byt, v domě č. p. 789, Rumunská 11, na pozemku 
parc. č. st. 1376 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Neředín, obec Olomouc se 
spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 
473/48380, panu XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 473/48380 
k pozemku parc. č. st. 1376 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Neředín, obec Olomouc, 
panu XXXXX, Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 210.577,- Kč, přičemž část 
kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 172.788,- Kč a částka ve výši 37.789,- 
Kč bude doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše dle důvodové zprávy. 

 

211. schvaluje 
- záměr prodat spoluvlastnický podíl o velikosti id. 68/100 k jednotce vymezené podle zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k jednotce č. 
789/13, byt, v domě č. p. 789, Rumunská 11, na pozemku parc. č. st. 1376 zastavěná plocha 
a nádvoří v k. ú. Neředín, obec Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných 
částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 544/48380, panu XXXXX, Olomouc za kupní 
cenu celkem ve výši 265.657,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou 
akontace ve výši 177.416,- Kč a částka ve výši 88.241,- Kč bude doplatek kupní ceny, a 
současně 

- záměr uzavřít budoucí kupní smlouvu ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 32/100 k 
jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, a to podíl k jednotce č. 789/13, byt, v domě č. p. 789, Rumunská 11, na pozemku 
parc. č. st. 1376 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Neředín, obec Olomouc se 
spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 
544/48380, panu XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 544/48380 
k pozemku parc. č. st. 1376 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Neředín, obec Olomouc, 
panu XXXXX, Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 130.846,- Kč, přičemž část 
kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 87.384,- Kč a částka ve výši 43.462,- 
Kč bude doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše dle důvodové zprávy. 

 

212. schvaluje 
- záměr prodat spoluvlastnický podíl o velikosti id. 68/100 k jednotce vymezené podle zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k jednotce č. 
789/14, byt, v domě č. p. 789, Rumunská 11, na pozemku parc. č. st. 1376 zastavěná plocha 
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a nádvoří v k. ú. Neředín, obec Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných 
částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 317/48380, manželům paní XXXXX a panu 
XXXXX, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 299.856,- Kč, přičemž část kupní ceny byla 
již uhrazena formou akontace ve výši 248.436,- Kč a částka ve výši 51.420,- Kč bude 
doplatek kupní ceny, a současně 

- záměr uzavřít budoucí kupní smlouvu ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 32/100 k 
jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, a to podíl k jednotce č. 789/14, byt, v domě č. p. 789, Rumunská 11, na pozemku 
parc. č. st. 1376 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Neředín, obec Olomouc se 
spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 
317/48380, manželům paní XXXXX a panu XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu 
o velikosti id. 317/48380 k pozemku parc. č. st. 1376 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. 
Neředín, obec Olomouc, manželům paní XXXXX a panu XXXXX, Olomouc, to vše za kupní 
cenu celkem ve výši 147.690,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou 
akontace ve výši 122.364,- Kč a částka ve výši 25.326,- Kč bude doplatek kupní ceny, dosud 
ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše dle důvodové zprávy. 

 

213. schvaluje 
- záměr prodat spoluvlastnický podíl o velikosti id. 68/100 k jednotce vymezené podle zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k jednotce č. 
789/15, byt, v domě č. p. 789, Rumunská 11, na pozemku parc. č. st. 1376 zastavěná plocha 
a nádvoří v k. ú. Neředín, obec Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných 
částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 692/48380, manželům paní XXXXX a panu 
XXXXX, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 351.708,- Kč, přičemž část kupní ceny byla 
již uhrazena formou akontace ve výši 239.461,- Kč a částka ve výši 112.247,- Kč bude 
doplatek kupní ceny, a současně 

- záměr uzavřít budoucí kupní smlouvu ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 32/100 k 
jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, a to podíl k jednotce č. 789/15, byt, v domě č. p. 789, Rumunská 11, na pozemku 
parc. č. st. 1376 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Neředín, obec Olomouc se 
spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 
692/48380, manželům paní XXXXX a panu XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu 
o velikosti id. 692/48380 k pozemku parc. č. st. 1376 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. 
Neředín, obec Olomouc, manželům paní XXXXX a panu XXXXX, Olomouc, to vše za kupní 
cenu celkem ve výši 173.230,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou 
akontace ve výši 117.944,- Kč a částka ve výši 55.286,- Kč bude doplatek kupní ceny, dosud 
ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše dle důvodové zprávy. 

 

214. schvaluje 
- záměr prodat spoluvlastnický podíl o velikosti id. 68/100 k jednotce vymezené podle zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k jednotce č. 
789/16, byt, v domě č. p. 789, Rumunská 11, na pozemku parc. č. st. 1376 zastavěná plocha 
a nádvoří v k. ú. Neředín, obec Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných 
částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 1123/48380, manželům paní XXXXX a panu 
XXXXX, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 842.062,- Kč, přičemž část kupní ceny byla 
již uhrazena formou akontace ve výši 659.904,- Kč a částka ve výši 182.158,- Kč bude 
doplatek kupní ceny, a současně 

- záměr uzavřít budoucí kupní smlouvu ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 32/100 k 
jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, a to podíl k jednotce č. 789/16, byt, v domě č. p. 789, Rumunská 11, na pozemku 
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parc. č. st. 1376 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Neředín, obec Olomouc se 
spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 
1123/48380, manželům paní XXXXX a panu XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému 
podílu o velikosti id. 1123/48380 k pozemku parc. č. st. 1376 zastavěná plocha a nádvoří v k. 
ú. Neředín, obec Olomouc, manželům paní XXXXX a panu XXXXX, Olomouc, to vše za 
kupní cenu celkem ve výši 414.748,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou 
akontace ve výši 325.028,- Kč a částka ve výši 89.720,- Kč bude doplatek kupní ceny, dosud 
ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše dle důvodové zprávy. 

 

215. schvaluje 
- záměr prodat spoluvlastnický podíl o velikosti id. 68/100 k jednotce vymezené podle zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k jednotce č. 
789/17, byt, v domě č. p. 789, Rumunská 11, na pozemku parc. č. st. 1376 zastavěná plocha 
a nádvoří v k. ú. Neředín, obec Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných 
částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 586/48380, panu XXXXX, Olomouc za kupní 
cenu celkem ve výši 305.134,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou 
akontace ve výši 210.081,- Kč a částka ve výši 95.053,- Kč bude doplatek kupní ceny, a 
současně 

- záměr uzavřít budoucí kupní smlouvu ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 32/100 k 
jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, a to podíl k jednotce č. 789/17, byt, v domě č. p. 789, Rumunská 11, na pozemku 
parc. č. st. 1376 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Neředín, obec Olomouc se 
spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 
586/48380, panu XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 586/48380 
k pozemku parc. č. st. 1376 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Neředín, obec Olomouc, 
panu XXXXX, Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 150.289,- Kč, přičemž část 
kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 103.472,- Kč a částka ve výši 46.817,- 
Kč bude doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše dle důvodové zprávy. 

 

216. schvaluje 
- záměr prodat spoluvlastnický podíl o velikosti id. 68/100 k jednotce vymezené podle zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k jednotce č. 
789/18, byt, v domě č. p. 789, Rumunská 11, na pozemku parc. č. st. 1376 zastavěná plocha 
a nádvoří v k. ú. Neředín, obec Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných 
částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 690/48380, manželům paní XXXXX a panu 
XXXXX, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 640.017,- Kč, přičemž část kupní ceny byla 
již uhrazena formou akontace ve výši 528.094,- Kč a částka ve výši 111.923,- Kč bude 
doplatek kupní ceny, a současně 

- záměr uzavřít budoucí kupní smlouvu ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 32/100 k 
jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, a to podíl k jednotce č. 789/18, byt, v domě č. p. 789, Rumunská 11, na pozemku 
parc. č. st. 1376 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Neředín, obec Olomouc se 
spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 
690/48380, manželům paní XXXXX a panu XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu 
o velikosti id. 690/48380 k pozemku parc. č. st. 1376 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. 
Neředín, obec Olomouc, manželům paní XXXXX a panu XXXXX, Olomouc, to vše za kupní 
cenu celkem ve výši 315.232,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou 
akontace ve výši 260.106,- Kč a částka ve výši 55.126,- Kč bude doplatek kupní ceny, dosud 
ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše dle důvodové zprávy. 
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217. schvaluje 
- záměr prodat spoluvlastnický podíl o velikosti id. 68/100 k jednotce vymezené podle zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k jednotce č. 
789/19, byt, v domě č. p. 789, Rumunská 11, na pozemku parc. č. st. 1376 zastavěná plocha 
a nádvoří v k. ú. Neředín, obec Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných 
částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 390/48380, manželům paní XXXXX a panu 
XXXXX, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 216.212,- Kč, přičemž část kupní ceny byla 
již uhrazena formou akontace ve výši 152.951,- Kč a částka ve výši 63.261,- Kč bude 
doplatek kupní ceny, a současně 

- záměr uzavřít budoucí kupní smlouvu ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 32/100 k 
jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, a to podíl k jednotce č. 789/19, byt, v domě č. p. 789, Rumunská 11, na pozemku 
parc. č. st. 1376 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Neředín, obec Olomouc se 
spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 
390/48380, manželům paní XXXXX a panu XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu 
o velikosti id. 390/48380 k pozemku parc. č. st. 1376 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. 
Neředín, obec Olomouc, manželům paní XXXXX a panu XXXXX, Olomouc, to vše za kupní 
cenu celkem ve výši 106.492,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou 
akontace ve výši 75.334,- Kč a částka ve výši 31.158,- Kč bude doplatek kupní ceny, dosud 
ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše dle důvodové zprávy. 

 

218. schvaluje 
- záměr prodat spoluvlastnický podíl o velikosti id. 68/100 k jednotce vymezené podle zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k jednotce č. 
789/20, byt, v domě č. p. 789, Rumunská 11, na pozemku parc. č. st. 1376 zastavěná plocha 
a nádvoří v k. ú. Neředín, obec Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných 
částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 364/48380, paní XXXXX, Olomouc za kupní 
cenu celkem ve výši 143.624,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou 
akontace ve výši 84.581,- Kč a částka ve výši 59.043,- Kč bude doplatek kupní ceny, a 
současně 

- záměr uzavřít budoucí kupní smlouvu ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 32/100 k 
jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, a to podíl k jednotce č. 789/20, byt, v domě č. p. 789, Rumunská 11, na pozemku 
parc. č. st. 1376 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Neředín, obec Olomouc se 
spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 
364/48380, paní XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 364/48380 k 
pozemku parc. č. st. 1376 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Neředín, obec Olomouc, paní 
XXXXX, Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 70.740,- Kč, přičemž část kupní ceny 
byla již uhrazena formou akontace ve výši 41.659,- Kč a částka ve výši 29.081,- Kč bude 
doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše dle důvodové zprávy. 

 

219. schvaluje 
- záměr prodat spoluvlastnický podíl o velikosti id. 68/100 k jednotce vymezené podle zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k jednotce č. 
789/21, byt, v domě č. p. 789, Rumunská 11, na pozemku parc. č. st. 1376 zastavěná plocha 
a nádvoří v k. ú. Neředín, obec Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných 
částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 572/48380, manželům paní XXXXX a panu 
XXXXX, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 264.904,- Kč, přičemž část kupní ceny byla 
již uhrazena formou akontace ve výši 172.122,- Kč a částka ve výši 92.782,- Kč bude 
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doplatek kupní ceny, a současně 

- záměr uzavřít budoucí kupní smlouvu ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 32/100 k 
jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, a to podíl k jednotce č. 789/21, byt, v domě č. p. 789, Rumunská 11, na pozemku 
parc. č. st. 1376 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Neředín, obec Olomouc se 
spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 
572/48380, manželům paní XXXXX a panu XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu 
o velikosti id. 572/48380 k pozemku parc. č. st. 1376 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. 
Neředín, obec Olomouc, manželům paní XXXXX a panu XXXXX, Olomouc, to vše za kupní 
cenu celkem ve výši 130.475,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou 
akontace ve výši 84.776,- Kč a částka ve výši 45.699,- Kč bude doplatek kupní ceny, dosud 
ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše dle důvodové zprávy. 

 

220. schvaluje 
- záměr prodat spoluvlastnický podíl o velikosti id. 68/100 k jednotce vymezené podle zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k jednotce č. 
789/22, byt, v domě č. p. 789, Rumunská 11, na pozemku parc. č. st. 1376 zastavěná plocha 
a nádvoří v k. ú. Neředín, obec Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných 
částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 726/48380, paní XXXXX, za kupní cenu 
celkem ve výši 666.894,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve 
výši 549.132,- Kč a částka ve výši 117.762,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

- záměr uzavřít budoucí kupní smlouvu ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 32/100 k 
jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, a to podíl k jednotce č. 789/22, byt, v domě č. p. 789, Rumunská 11, na pozemku 
parc. č. st. 1376 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Neředín, obec Olomouc se 
spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 
726/48380, paní XXXXX, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 726/48380 k pozemku 
parc. č. st. 1376 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Neředín, obec Olomouc, paní XXXXX, to 
vše za kupní cenu celkem ve výši 328.470,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena 
formou akontace ve výši 270.468,- Kč a částka ve výši 58.002,- Kč bude doplatek kupní 
ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše dle důvodové zprávy. 

 

221. schvaluje 
- záměr prodat spoluvlastnický podíl o velikosti id. 68/100 k jednotce vymezené podle zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k jednotce č. 
789/23, byt, v domě č. p. 789, Rumunská 11, na pozemku parc. č. st. 1376 zastavěná plocha 
a nádvoří v k. ú. Neředín, obec Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných 
částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 864/48380, paní XXXXX, Olomouc za kupní 
cenu celkem ve výši 780.667,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou 
akontace ve výši 640.520,- Kč a částka ve výši 140.147,- Kč bude doplatek kupní ceny, a 
současně 

- záměr uzavřít budoucí kupní smlouvu ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 32/100 k 
jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, a to podíl k jednotce č. 789/23, byt, v domě č. p. 789, Rumunská 11, na pozemku 
parc. č. st. 1376 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Neředín, obec Olomouc se 
spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 
864/48380, paní XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 864/48380 k 
pozemku parc. č. st. 1376 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Neředín, obec Olomouc, paní 
XXXXX, Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 384.508,- Kč, přičemž část kupní 
ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 315.480,- Kč a částka ve výši 69.028,- Kč 
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bude doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše dle důvodové zprávy. 

 

222. schvaluje 
- záměr prodat spoluvlastnický podíl o velikosti id. 68/100 k jednotce vymezené podle zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k jednotce č. 
789/24, byt, v domě č. p. 789, Rumunská 11, na pozemku parc. č. st. 1376 zastavěná plocha 
a nádvoří v k. ú. Neředín, obec Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných 
částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 741/48380, panu XXXXX, Olomouc za kupní 
cenu celkem ve výši 360.628,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou 
akontace ve výši 240.433,- Kč a částka ve výši 120.195,- Kč bude doplatek kupní ceny, a 
současně 

- záměr uzavřít budoucí kupní smlouvu ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 32/100 k 
jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, a to podíl k jednotce č. 789/24, byt, v domě č. p. 789, Rumunská 11, na pozemku 
parc. č. st. 1376 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Neředín, obec Olomouc se 
spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 
741/48380, panu XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 741/48380 
k pozemku parc. č. st. 1376 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Neředín, obec Olomouc, 
panu XXXXX, Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 177.623,- Kč, přičemž část 
kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 118.422,- Kč a částka ve výši 59.201,- 
Kč bude doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše dle důvodové zprávy. 

 

223. schvaluje 
- záměr prodat spoluvlastnický podíl o velikosti id. 68/100 k jednotce vymezené podle zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k jednotce č. 
789/25, byt, v domě č. p. 789, Rumunská 11, na pozemku parc. č. st. 1376 zastavěná plocha 
a nádvoří v k. ú. Neředín, obec Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných 
částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 741/48380, manželům paní XXXXX a panu 
XXXXX, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 352.176,- Kč, přičemž část kupní ceny byla 
již uhrazena formou akontace ve výši 231.981,- Kč a částka ve výši 120.195,- Kč bude 
doplatek kupní ceny, a současně 

- záměr uzavřít budoucí kupní smlouvu ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 32/100 k 
jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, a to podíl k jednotce č. 789/25, byt, v domě č. p. 789, Rumunská 11, na pozemku 
parc. č. st. 1376 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Neředín, obec Olomouc se 
spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 
741/48380, manželům paní XXXXX a panu XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu 
o velikosti id. 741/48380 k pozemku parc. č. st. 1376 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. 
Neředín, obec Olomouc, manželům paní XXXXX a panu XXXXX, Olomouc, to vše za kupní 
cenu celkem ve výši 173.460,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou 
akontace ve výši 114.259,- Kč a částka ve výši 59.201,- Kč bude doplatek kupní ceny, dosud 
ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše dle důvodové zprávy. 

 

224. schvaluje 
- záměr prodat spoluvlastnický podíl o velikosti id. 68/100 k jednotce vymezené podle zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k jednotce č. 
789/26, byt, v domě č. p. 789, Rumunská 11, na pozemku parc. č. st. 1376 zastavěná plocha 
a nádvoří v k. ú. Neředín, obec Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných 
částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 885/48380, paní XXXXX, Olomouc za kupní 
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cenu celkem ve výši 464.198,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou 
akontace ve výši 320.645,- Kč a částka ve výši 143.553,- Kč bude doplatek kupní ceny, a 
současně 

- záměr uzavřít budoucí kupní smlouvu ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 32/100 k 
jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, a to podíl k jednotce č. 789/26, byt, v domě č. p. 789, Rumunská 11, na pozemku 
parc. č. st. 1376 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Neředín, obec Olomouc se 
spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 
885/48380, paní XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 885/48380 k 
pozemku parc. č. st. 1376 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Neředín, obec Olomouc, paní 
XXXXX, Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 228.635,- Kč, přičemž část kupní 
ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 157.930,- Kč a částka ve výši 70.705,- Kč 
bude doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše dle důvodové zprávy. 

 

225. schvaluje 
- záměr prodat spoluvlastnický podíl o velikosti id. 68/100 k jednotce vymezené podle zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k jednotce č. 
789/27, byt, v domě č. p. 789, Rumunská 11, na pozemku parc. č. st. 1376 zastavěná plocha 
a nádvoří v k. ú. Neředín, obec Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných 
částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 473/48380, panu XXXXX, Olomouc za kupní 
cenu celkem ve výši 216.123,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou 
akontace ve výši 139.399,- Kč a částka ve výši 76.724,- Kč bude doplatek kupní ceny, a 
současně 

- záměr uzavřít budoucí kupní smlouvu ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 32/100 k 
jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, a to podíl k jednotce č. 789/27, byt, v domě č. p. 789, Rumunská 11, na pozemku 
parc. č. st. 1376 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Neředín, obec Olomouc se 
spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 
473/48380, panu XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 473/48380 
k pozemku parc. č. st. 1376 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Neředín, obec Olomouc, 
panu XXXXX, Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 106.448,- Kč, přičemž část 
kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 68.659,- Kč a částka ve výši 37.789,- 
Kč bude doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše dle důvodové zprávy. 

 

226. schvaluje 
- záměr prodat spoluvlastnický podíl o velikosti id. 68/100 k jednotce vymezené podle zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k jednotce č. 
789/28, byt, v domě č. p. 789, Rumunská 11, na pozemku parc. č. st. 1376 zastavěná plocha 
a nádvoří v k. ú. Neředín, obec Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných 
částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 512/48380, manželům paní XXXXX a panu 
XXXXX, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 255.172,- Kč, přičemž část kupní ceny byla 
již uhrazena formou akontace ve výši 172.122,- Kč a částka ve výši 83.050,- Kč bude 
doplatek kupní ceny, a současně 

- záměr uzavřít budoucí kupní smlouvu ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 32/100 k 
jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, a to podíl k jednotce č. 789/28, byt, v domě č. p. 789, Rumunská 11, na pozemku 
parc. č. st. 1376 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Neředín, obec Olomouc se 
spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 
512/48380, manželům paní XXXXX a panu XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu 
o velikosti id. 512/48380 k pozemku parc. č. st. 1376 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. 
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Neředín, obec Olomouc, manželům paní XXXXX a panu XXXXX, Olomouc, to vše za kupní 
cenu celkem ve výši 125.681,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou 
akontace ve výši 84.776,- Kč a částka ve výši 40.905,- Kč bude doplatek kupní ceny, dosud 
ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše dle důvodové zprávy. 

 

227. schvaluje 
- záměr prodat spoluvlastnický podíl o velikosti id. 68/100 k jednotce vymezené podle zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k jednotce č. 
789/29, byt, v domě č. p. 789, Rumunská 11, na pozemku parc. č. st. 1376 zastavěná plocha 
a nádvoří v k. ú. Neředín, obec Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných 
částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 486/48380, paní XXXXX, Olomouc za kupní 
cenu celkem ve výši 219.301,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou 
akontace ve výši 140.468,- Kč a částka ve výši 78.833,- Kč bude doplatek kupní ceny, a 
současně 

- záměr uzavřít budoucí kupní smlouvu ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 32/100 k 
jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, a to podíl k jednotce č. 789/29, byt, v domě č. p. 789, Rumunská 11, na pozemku 
parc. č. st. 1376 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Neředín, obec Olomouc se 
spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 
486/48380, paní XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 486/48380 k 
pozemku parc. č. st. 1376 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Neředín, obec Olomouc, paní 
XXXXX, Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 108.013,- Kč, přičemž část kupní 
ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 69.185,- Kč a částka ve výši 38.828,- Kč 
bude doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše dle důvodové zprávy. 

 

228. schvaluje 
- záměr prodat spoluvlastnický podíl o velikosti id. 68/100 k jednotce vymezené podle zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k jednotce č. 
789/30, byt, v domě č. p. 789, Rumunská 11, na pozemku parc. č. st. 1376 zastavěná plocha 
a nádvoří v k. ú. Neředín, obec Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných 
částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 701/48380, manželům paní XXXXX a panu 
XXXXX, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 355.306,- Kč, přičemž část kupní ceny byla 
již uhrazena formou akontace ve výši 241.599,- Kč a částka ve výši 113.707,- Kč bude 
doplatek kupní ceny, a současně 

- záměr uzavřít budoucí kupní smlouvu ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 32/100 k 
jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, a to podíl k jednotce č. 789/30, byt, v domě č. p. 789, Rumunská 11, na pozemku 
parc. č. st. 1376 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Neředín, obec Olomouc se 
spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 
701/48380, manželům paní XXXXX a panu XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu 
o velikosti id. 701/48380 k pozemku parc. č. st. 1376 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. 
Neředín, obec Olomouc, manželům paní XXXXX a panu XXXXX, Olomouc, to vše za kupní 
cenu celkem ve výši 175.001,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou 
akontace ve výši 118.996,- Kč a částka ve výši 56.005,- Kč bude doplatek kupní ceny, dosud 
ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše dle důvodové zprávy. 

 

229. schvaluje 
- záměr prodat spoluvlastnický podíl o velikosti id. 68/100 k jednotce vymezené podle zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k jednotce č. 
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789/31, byt, v domě č. p. 789, Rumunská 11, na pozemku parc. č. st. 1376 zastavěná plocha 
a nádvoří v k. ú. Neředín, obec Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných 
částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 1072/48380, panu XXXXX Olomouc za kupní 
cenu celkem ve výši 588.863,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou 
akontace ve výši 414.977,- Kč a částka ve výši 173.886,- Kč bude doplatek kupní ceny, a 
současně 

- záměr uzavřít budoucí kupní smlouvu ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 32/100 k 
jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, a to podíl k jednotce č. 789/31, byt, v domě č. p. 789, Rumunská 11, na pozemku 
parc. č. st. 1376 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Neředín, obec Olomouc se 
spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 
1072/48380, panu XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 
1072/48380 k pozemku parc. č. st. 1376 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Neředín, obec 
Olomouc, panu XXXXX, Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 290.036,- Kč, 
přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 204.391,- Kč a částka ve 
výši 85.645,- Kč bude doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše dle důvodové zprávy. 

 

230. schvaluje 
- záměr prodat spoluvlastnický podíl o velikosti id. 68/100 k jednotce vymezené podle zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k jednotce č. 
789/32, byt, v domě č. p. 789, Rumunská 11, na pozemku parc. č. st. 1376 zastavěná plocha 
a nádvoří v k. ú. Neředín, obec Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných 
částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 641/48380, manželům paní XXXXX a panu 
XXXXX, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 268.956,- Kč, přičemž část kupní ceny byla 
již uhrazena formou akontace ve výši 164.981,- Kč a částka ve výši 103.975,- Kč bude 
doplatek kupní ceny, a současně 

- záměr uzavřít budoucí kupní smlouvu ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 32/100 k 
jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, a to podíl k jednotce č. 789/32, byt, v domě č. p. 789, Rumunská 11, na pozemku 
parc. č. st. 1376 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Neředín, obec Olomouc se 
spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 
641/48380, manželům paní XXXXX a panu XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu 
o velikosti id. 641/48380 k pozemku parc. č. st. 1376 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. 
Neředín, obec Olomouc, manželům paní XXXXX a panu XXXXX, Olomouc, to vše za kupní 
cenu celkem ve výši 132.470,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou 
akontace ve výši 81.259,- Kč a částka ve výši 51.211,- Kč bude doplatek kupní ceny, dosud 
ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše dle důvodové zprávy. 

 

231. schvaluje 
- záměr prodat spoluvlastnický podíl o velikosti id. 68/100 k jednotce vymezené podle zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k jednotce č. 
789/33, byt, v domě č. p. 789, Rumunská 11, na pozemku parc. č. st. 1376 zastavěná plocha 
a nádvoří v k. ú. Neředín, obec Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných 
částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 688/48380, panu XXXXX, Olomouc za kupní 
cenu celkem ve výši 351.497,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou 
akontace ve výši 239.899,- Kč a částka ve výši 111.598,- Kč bude doplatek kupní ceny, a 
současně 

- záměr uzavřít budoucí kupní smlouvu ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 32/100 k 
jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, a to podíl k jednotce č. 789/33, byt, v domě č. p. 789, Rumunská 11, na pozemku 
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parc. č. st. 1376 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Neředín, obec Olomouc se 
spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 
688/48380, panu XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 688/48380 
k pozemku parc. č. st. 1376 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Neředín, obec Olomouc, 
panu XXXXX, Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 173.125,- Kč, přičemž část 
kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 118.159,- Kč a částka ve výši 54.966,- 
Kč bude doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše dle důvodové zprávy. 

 

232. schvaluje 
- záměr prodat spoluvlastnický podíl o velikosti id. 68/100 k jednotce vymezené podle zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k jednotce č. 
789/35, byt, v domě č. p. 789, Rumunská 11, na pozemku parc. č. st. 1376 zastavěná plocha 
a nádvoří v k. ú. Neředín, obec Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných 
částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 371/48380, paní XXXXX, Olomouc za kupní 
cenu celkem ve výši 238.429,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou 
akontace ve výši 178.250,- Kč a částka ve výši 60.179,- Kč bude doplatek kupní ceny, a 
současně 

- záměr uzavřít budoucí kupní smlouvu ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 32/100 k 
jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, a to podíl k jednotce č. 789/35, byt, v domě č. p. 789, Rumunská 11, na pozemku 
parc. č. st. 1376 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Neředín, obec Olomouc se 
spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 
371/48380, paní XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 371/48380 k 
pozemku parc. č. st. 1376 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Neředín, obec Olomouc, paní 
XXXXX, Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 117.435,- Kč, přičemž část kupní 
ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 87.795,- Kč a částka ve výši 29.640,- Kč 
bude doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše dle důvodové zprávy. 

 

233. schvaluje 
- záměr prodat spoluvlastnický podíl o velikosti id. 68/100 k jednotce vymezené podle zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k jednotce č. 
789/36, byt, v domě č. p. 789, Rumunská 11, na pozemku parc. č. st. 1376 zastavěná plocha 
a nádvoří v k. ú. Neředín, obec Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných 
částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 542/48380, paní XXXXX, Olomouc za kupní 
cenu celkem ve výši 287.575,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou 
akontace ve výši 199.659,- Kč a částka ve výši 87.916,- Kč bude doplatek kupní ceny, a 
současně 

- záměr uzavřít budoucí kupní smlouvu ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 32/100 k 
jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, a to podíl k jednotce č. 789/36, byt, v domě č. p. 789, Rumunská 11, na pozemku 
parc. č. st. 1376 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Neředín, obec Olomouc se 
spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 
542/48380, paní XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 542/48380 k 
pozemku parc. č. st. 1376 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Neředín, obec Olomouc, paní 
XXXXX, Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 141.641,- Kč, přičemž část kupní 
ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 98.339,- Kč a částka ve výši 43.302,- Kč 
bude doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše dle důvodové zprávy. 
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234. schvaluje 
- záměr prodat spoluvlastnický podíl o velikosti id. 68/100 k jednotce vymezené podle zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k jednotce č. 
789/37, byt, v domě č. p. 789, Rumunská 11, na pozemku parc. č. st. 1376 zastavěná plocha 
a nádvoří v k. ú. Neředín, obec Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných 
částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 692/48380, manželům paní XXXXX a panu 
XXXXX, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 353.506,- Kč, přičemž část kupní ceny byla 
již uhrazena formou akontace ve výši 241.259,- Kč a částka ve výši 112.247,- Kč bude 
doplatek kupní ceny, a současně 

- záměr uzavřít budoucí kupní smlouvu ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 32/100 k 
jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, a to podíl k jednotce č. 789/37, byt, v domě č. p. 789, Rumunská 11, na pozemku 
parc. č. st. 1376 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Neředín, obec Olomouc se 
spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 
692/48380, manželům paní XXXXX a panu XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu 
o velikosti id. 692/48380 k pozemku parc. č. st. 1376 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. 
Neředín, obec Olomouc, manželům paní XXXXX a panu XXXXX, Olomouc, to vše za kupní 
cenu celkem ve výši 174.115,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou 
akontace ve výši 118.829,- Kč a částka ve výši 55.286,- Kč bude doplatek kupní ceny, dosud 
ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše dle důvodové zprávy. 

 

235. schvaluje 
- záměr prodat spoluvlastnický podíl o velikosti id. 68/100 k jednotce vymezené podle zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k jednotce č. 
789/38, byt, v domě č. p. 789, Rumunská 11, na pozemku parc. č. st. 1376 zastavěná plocha 
a nádvoří v k. ú. Neředín, obec Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných 
částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 864/48380, paní XXXXX, Olomouc za kupní 
cenu celkem ve výši 517.835,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou 
akontace ve výši 377.688,- Kč a částka ve výši 140.147,- Kč bude doplatek kupní ceny, a 
současně 

- záměr uzavřít budoucí kupní smlouvu ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 32/100 k 
jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, a to podíl k jednotce č. 789/38, byt, v domě č. p. 789, Rumunská 11, na pozemku 
parc. č. st. 1376 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Neředín, obec Olomouc se 
spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 
864/48380, paní XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 864/48380 k 
pozemku parc. č. st. 1376 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Neředín, obec Olomouc, paní 
XXXXX, Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 255.053,- Kč, přičemž část kupní 
ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 186.025,- Kč a částka ve výši 69.028,- Kč 
bude doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše dle důvodové zprávy. 

 

236. schvaluje 
- záměr prodat spoluvlastnický podíl o velikosti id. 68/100 k jednotce vymezené podle zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k jednotce č. 
789/39, byt, v domě č. p. 789, Rumunská 11, na pozemku parc. č. st. 1376 zastavěná plocha 
a nádvoří v k. ú. Neředín, obec Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných 
částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 776/48380, manželům paní XXXXX a panu 
XXXXX, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 366.306,- Kč, přičemž část kupní ceny byla 
již uhrazena formou akontace ve výši 240.433.,- Kč a částka ve výši 125.873,- Kč bude 
doplatek kupní ceny, a současně 



 102 

- záměr uzavřít budoucí kupní smlouvu ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 32/100 k 
jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, a to podíl k jednotce č. 789/39, byt, v domě č. p. 789, Rumunská 11, na pozemku 
parc. č. st. 1376 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Neředín, obec Olomouc se 
spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 
776/48380, manželům paní XXXXX a panu XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu 
o velikosti id. 776/48380 k pozemku parc. č. st. 1376 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. 
Neředín, obec Olomouc, manželům paní XXXXX a panu XXXXX, Olomouc, to vše za kupní 
cenu celkem ve výši 180.419,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou 
akontace ve výši 118.422,- Kč a částka ve výši 61.997,- Kč bude doplatek kupní ceny, dosud 
ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše dle důvodové zprávy. 

 

237. schvaluje 
- záměr prodat spoluvlastnický podíl o velikosti id. 68/100 k jednotce vymezené podle zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k jednotce č. 
789/40, byt, v domě č. p. 789, Rumunská 11, na pozemku parc. č. st. 1376 zastavěná plocha 
a nádvoří v k. ú. Neředín, obec Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných 
částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 766/48380, paní XXXXX, Olomouc za kupní 
cenu celkem ve výši 408.909,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou 
akontace ve výši 284.658,- Kč a částka ve výši 124.251,- Kč bude doplatek kupní ceny, a 
současně 

- záměr uzavřít budoucí kupní smlouvu ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 32/100 k 
jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, a to podíl k jednotce č. 789/40, byt, v domě č. p. 789, Rumunská 11, na pozemku 
parc. č. st. 1376 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Neředín, obec Olomouc se 
spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 
766/48380, paní XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 766/48380 k 
pozemku parc. č. st. 1376 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Neředín, obec Olomouc, paní 
XXXXX, Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 201.403,- Kč, přičemž část kupní 
ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 140.205,- Kč a částka ve výši 61.198,- Kč 
bude doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše dle důvodové zprávy. 

 

238. schvaluje 
- záměr prodat spoluvlastnický podíl o velikosti id. 68/100 k jednotce vymezené podle zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k jednotce č. 
789/41, byt, v domě č. p. 789, Rumunská 11, na pozemku parc. č. st. 1376 zastavěná plocha 
a nádvoří v k. ú. Neředín, obec Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných 
částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 850/48380, paní XXXXX, Olomouc za kupní 
cenu celkem ve výši 464.933,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou 
akontace ve výši 327.057,- Kč a částka ve výši 137.876,- Kč bude doplatek kupní ceny, a 
současně 

- záměr uzavřít budoucí kupní smlouvu ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 32/100 k 
jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, a to podíl k jednotce č. 789/41, byt, v domě č. p. 789, Rumunská 11, na pozemku 
parc. č. st. 1376 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Neředín, obec Olomouc se 
spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 
850/48380, paní XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 850/48380 k 
pozemku parc. č. st. 1376 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Neředín, obec Olomouc, paní 
XXXXX, Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 228.997,- Kč, přičemž část kupní 
ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 161.088,- Kč a částka ve výši 67.909,- Kč 
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bude doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše dle důvodové zprávy. 

 

239. schvaluje 
- záměr prodat spoluvlastnický podíl o velikosti id. 68/100 k jednotce vymezené podle zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k jednotce č. 
789/42, byt, v domě č. p. 789, Rumunská 11, na pozemku parc. č. st. 1376 zastavěná plocha 
a nádvoří v k. ú. Neředín, obec Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných 
částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 470/48380, paní XXXXX, Olomouc za kupní 
cenu celkem ve výši 214.130,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou 
akontace ve výši 137.893,- Kč a částka ve výši 76.237,- Kč bude doplatek kupní ceny, a 
současně 

- záměr uzavřít budoucí kupní smlouvu ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 32/100 k 
jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, a to podíl k jednotce č. 789/42, byt, v domě č. p. 789, Rumunská 11, na pozemku 
parc. č. st. 1376 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Neředín, obec Olomouc se 
spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 
470/48380, paní XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 470/48380 k 
pozemku parc. č. st. 1376 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Neředín, obec Olomouc, paní 
XXXXX, Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 105.467,- Kč, přičemž část kupní 
ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 67.917,- Kč a částka ve výši 37.550,- Kč 
bude doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše dle důvodové zprávy. 

 

240. schvaluje 
- záměr prodat spoluvlastnický podíl o velikosti id. 68/100 k jednotce vymezené podle zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k jednotce č. 
789/43, byt, v domě č. p. 789, Rumunská 11, na pozemku parc. č. st. 1376 zastavěná plocha 
a nádvoří v k. ú. Neředín, obec Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných 
částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 512/48380, manželům paní XXXXX a panu 
XXXXX, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 338.340,- Kč, přičemž část kupní ceny byla 
již uhrazena formou akontace ve výši 255.290- Kč a částka ve výši 83.050,- Kč bude 
doplatek kupní ceny, a současně 

- záměr uzavřít budoucí kupní smlouvu ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 32/100 k 
jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, a to podíl k jednotce č. 789/43, byt, v domě č. p. 789, Rumunská 11, na pozemku 
parc. č. st. 1376 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Neředín, obec Olomouc se 
spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 
512/48380, manželům paní XXXXX a panu XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu 
o velikosti id. 512/48380 k pozemku parc. č. st. 1376 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. 
Neředín, obec Olomouc, manželům paní XXXXX a panu XXXXX, Olomouc, to vše za kupní 
cenu celkem ve výši 166.645,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou 
akontace ve výši 125.740,- Kč a částka ve výši 40.905,- Kč bude doplatek kupní ceny, dosud 
ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše dle důvodové zprávy. 

 

241. schvaluje 
- záměr prodat spoluvlastnický podíl o velikosti id. 68/100 k jednotce vymezené podle zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k jednotce č. 
789/44, byt, v domě č. p. 789, Rumunská 11, na pozemku parc. č. st. 1376 zastavěná plocha 
a nádvoří v k. ú. Neředín, obec Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných 
částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 486/48380, paní XXXXX, Olomouc za kupní 
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cenu celkem ve výši 219.301,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou 
akontace ve výši 140.468,- Kč a částka ve výši 78.833,- Kč bude doplatek kupní ceny, a 
současně 

- záměr uzavřít budoucí kupní smlouvu ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 32/100 k 
jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, a to podíl k jednotce č. 789/44, byt, v domě č. p. 789, Rumunská 11, na pozemku 
parc. č. st. 1376 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Neředín, obec Olomouc se 
spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 
486/48380, paní XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 486/48380 k 
pozemku parc. č. st. 1376 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Neředín, obec Olomouc, paní 
XXXXX Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 108.013,- Kč, přičemž část kupní 
ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 69.185,- Kč a částka ve výši 38.828,- Kč 
bude doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše dle důvodové zprávy. 

 

242. schvaluje 
- záměr prodat spoluvlastnický podíl o velikosti id. 68/100 k jednotce vymezené podle zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k jednotce č. 
789/45, byt, v domě č. p. 789, Rumunská 11, na pozemku parc. č. st. 1376 zastavěná plocha 
a nádvoří v k. ú. Neředín, obec Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných 
částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 701/48380, paní XXXXX, Olomouc za kupní 
cenu celkem ve výši 355.306,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou 
akontace ve výši 241.599,- Kč a částka ve výši 113.707,- Kč bude doplatek kupní ceny, a 
současně 

- záměr uzavřít budoucí kupní smlouvu ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 32/100 k 
jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, a to podíl k jednotce č. 789/45, byt, v domě č. p. 789, Rumunská 11, na pozemku 
parc. č. st. 1376 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Neředín, obec Olomouc se 
spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 
701/48380, paní XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 701/48380 k 
pozemku parc. č. st. 1376 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Neředín, obec Olomouc, paní 
XXXXX, Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 175.001,- Kč, přičemž část kupní 
ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 118.996,- Kč a částka ve výši 56.005,- Kč 
bude doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše dle důvodové zprávy. 

 

243. schvaluje 
- záměr prodat spoluvlastnický podíl o velikosti id. 68/100 k jednotce vymezené podle zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k jednotce č. 
789/46, byt, v domě č. p. 789, Rumunská 11, na pozemku parc. č. st. 1376 zastavěná plocha 
a nádvoří v k. ú. Neředín, obec Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných 
částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 1146/48380, manželům paní XXXXX a panu 
XXXXX, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 574.489,- Kč, přičemž část kupní ceny byla 
již uhrazena formou akontace ve výši 388.600,- Kč a částka ve výši 185.889,- Kč bude 
doplatek kupní ceny, a současně 

- záměr uzavřít budoucí kupní smlouvu ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 32/100 k 
jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, a to podíl k jednotce č. 789/46, byt, v domě č. p. 789, Rumunská 11, na pozemku 
parc. č. st. 1376 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Neředín, obec Olomouc se 
spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 
1146/48380, manželům paní XXXXX a panu XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému 
podílu o velikosti id. 1146/48380 k pozemku parc. č. st. 1376 zastavěná plocha a nádvoří v k. 
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ú. Neředín, obec Olomouc, manželům paní XXXXX a panu XXXXX, Olomouc, to vše za 
kupní cenu celkem ve výši 282.957,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou 
akontace ve výši 191.400,- Kč a částka ve výši 91.557,- Kč bude doplatek kupní ceny, dosud 
ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše dle důvodové zprávy. 

 

244. schvaluje 
- záměr prodat spoluvlastnický podíl o velikosti id. 68/100 k jednotce vymezené podle zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k jednotce č. 
789/47, byt, v domě č. p. 789, Rumunská 11, na pozemku parc. č. st. 1376 zastavěná plocha 
a nádvoří v k. ú. Neředín, obec Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných 
částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 572/48380, panu XXXXX, za kupní cenu 
celkem ve výši 295.489,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve 
výši 202.707,- Kč a částka ve výši 92.782,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

- záměr uzavřít budoucí kupní smlouvu ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 32/100 k 
jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, a to podíl k jednotce č. 789/47, byt, v domě č. p. 789, Rumunská 11, na pozemku 
parc. č. st. 1376 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Neředín, obec Olomouc se 
spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 
572/48380, panu XXXXX, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 572/48380 k pozemku 
parc. č. st. 1376 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Neředín, obec Olomouc, panu XXXXX, to 
vše za kupní cenu celkem ve výši 145.540,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena 
formou akontace ve výši 99.841,- Kč a částka ve výši 45.699,- Kč bude doplatek kupní ceny, 
dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše dle důvodové zprávy. 

 

245. schvaluje 
- záměr prodat spoluvlastnický podíl o velikosti id. 68/100 k jednotce vymezené podle zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k jednotce č. 
789/48, byt, v domě č. p. 789, Rumunská 11, na pozemku parc. č. st. 1376 zastavěná plocha 
a nádvoří v k. ú. Neředín, obec Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných 
částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 685/48380, paní XXXXX, Olomouc za kupní 
cenu celkem ve výši 349.505,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou 
akontace ve výši 238.393,- Kč a částka ve výši 111.112,- Kč bude doplatek kupní ceny, a 
současně 

- záměr uzavřít budoucí kupní smlouvu ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 32/100 k 
jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, a to podíl k jednotce č. 789/48, byt, v domě č. p. 789, Rumunská 11, na pozemku 
parc. č. st. 1376 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Neředín, obec Olomouc se 
spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 
685/48380, paní XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 685/48380 k 
pozemku parc. č. st. 1376 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Neředín, obec Olomouc, paní 
XXXXX, Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 172.144,- Kč, přičemž část kupní 
ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 117.417,- Kč a částka ve výši 54.727,- Kč 
bude doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše dle důvodové zprávy. 

 

246. schvaluje 
- záměr prodat spoluvlastnický podíl o velikosti id. 68/100 k jednotce vymezené podle zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k jednotce č. 
789/49, byt, v domě č. p. 789, Rumunská 11, na pozemku parc. č. st. 1376 zastavěná plocha 
a nádvoří v k. ú. Neředín, obec Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných 
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částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 426/48380, panu XXXXX, Olomouc za kupní 
cenu celkem ve výši 205.973,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou 
akontace ve výši 136.873,- Kč a částka ve výši 69.100,- Kč bude doplatek kupní ceny, a 
současně 

- záměr uzavřít budoucí kupní smlouvu ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 32/100 k 
jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, a to podíl k jednotce č. 789/49, byt, v domě č. p. 789, Rumunská 11, na pozemku 
parc. č. st. 1376 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Neředín, obec Olomouc se 
spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 
426/48380, panu XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 426/48380 
k pozemku parc. č. st. 1376 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Neředín, obec Olomouc, 
panu XXXXX, Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 101.449,- Kč, přičemž část 
kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 67.415,- Kč a částka ve výši 34.034,- 
Kč bude doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše dle důvodové zprávy. 

 

247. schvaluje 
- záměr prodat spoluvlastnický podíl o velikosti id. 68/100 k jednotce vymezené podle zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k jednotce č. 
789/50, byt, v domě č. p. 789, Rumunská 11, na pozemku parc. č. st. 1376 zastavěná plocha 
a nádvoří v k. ú. Neředín, obec Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných 
částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 371/48380, paní XXXXX, Olomouc za kupní 
cenu celkem ve výši 151.901,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou 
akontace ve výši 91.722,- Kč a částka ve výši 60.179,- Kč bude doplatek kupní ceny, a 
současně 

- záměr uzavřít budoucí kupní smlouvu ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 32/100 k 
jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, a to podíl k jednotce č. 789/50, byt, v domě č. p. 789, Rumunská 11, na pozemku 
parc. č. st. 1376 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Neředín, obec Olomouc se 
spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 
371/48380, paní XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 371/48380 k 
pozemku parc. č. st. 1376 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Neředín, obec Olomouc, paní 
XXXXX, Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 74.816,- Kč, přičemž část kupní ceny 
byla již uhrazena formou akontace ve výši 45.176,- Kč a částka ve výši 29.640,- Kč bude 
doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše dle důvodové zprávy. 

 

248. schvaluje 
- záměr prodat spoluvlastnický podíl o velikosti id. 68/100 k jednotce vymezené podle zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k jednotce č. 
789/51, byt, v domě č. p. 789, Rumunská 11, na pozemku parc. č. st. 1376 zastavěná plocha 
a nádvoří v k. ú. Neředín, obec Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných 
částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 542/48380, paní XXXXX, Olomouc za kupní 
cenu celkem ve výši 509.882,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou 
akontace ve výši 421.966,- Kč a částka ve výši 87.916,- Kč bude doplatek kupní ceny, a 
současně 

- záměr uzavřít budoucí kupní smlouvu ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 32/100 k 
jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, a to podíl k jednotce č. 789/51, byt, v domě č. p. 789, Rumunská 11, na pozemku 
parc. č. st. 1376 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Neředín, obec Olomouc se 
spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 
542/48380, paní XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 542/48380 k 
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pozemku parc. č. st. 1376 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Neředín, obec Olomouc, paní 
XXXXX, Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 251.136,- Kč, přičemž část kupní 
ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 207.834,- Kč a částka ve výši 43.302,- Kč 
bude doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše dle důvodové zprávy. 

 

249. schvaluje 
- záměr prodat spoluvlastnický podíl o velikosti id. 68/100 k jednotce vymezené podle zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k jednotce č. 
789/52, byt, v domě č. p. 789, Rumunská 11, na pozemku parc. č. st. 1376 zastavěná plocha 
a nádvoří v k. ú. Neředín, obec Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných 
částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 795/48380, paní XXXXX, Olomouc za kupní 
cenu celkem ve výši 691.886,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou 
akontace ve výši 562.931,- Kč a částka ve výši 128.955,- Kč bude doplatek kupní ceny, a 
současně 

- záměr uzavřít budoucí kupní smlouvu ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 32/100 k 
jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, a to podíl k jednotce č. 789/52, byt, v domě č. p. 789, Rumunská 11, na pozemku 
parc. č. st. 1376 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Neředín, obec Olomouc se 
spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 
795/48380, paní XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 795/48380 k 
pozemku parc. č. st. 1376 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Neředín, obec Olomouc, paní 
XXXXX, Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 340.779,- Kč, přičemž část kupní 
ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 277.264,- Kč a částka ve výši 63.515,- Kč 
bude doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše dle důvodové zprávy. 

 

250. schvaluje 
- záměr prodat spoluvlastnický podíl o velikosti id. 68/100 k jednotce vymezené podle zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k jednotce č. 
789/53, byt, v domě č. p. 789, Rumunská 11, na pozemku parc. č. st. 1376 zastavěná plocha 
a nádvoří v k. ú. Neředín, obec Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných 
částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 959/48380, manželům paní XXXXX a panu 
XXXXX, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 533.245,- Kč, přičemž část kupní ceny byla 
již uhrazena formou akontace ve výši 377.688,- Kč a částka ve výši 155.557,- Kč bude 
doplatek kupní ceny, a současně 

- záměr uzavřít budoucí kupní smlouvu ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 32/100 k 
jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, a to podíl k jednotce č. 789/53, byt, v domě č. p. 789, Rumunská 11, na pozemku 
parc. č. st. 1376 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Neředín, obec Olomouc se 
spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 
959/48380, manželům paní XXXXX a panu XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu 
o velikosti id. 959/48380 k pozemku parc. č. st. 1376 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. 
Neředín, obec Olomouc, manželům paní XXXXX a panu XXXXX, Olomouc, to vše za kupní 
cenu celkem ve výši 262.642,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou 
akontace ve výši 186.025,- Kč a částka ve výši 76.617,- Kč bude doplatek kupní ceny, dosud 
ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše dle důvodové zprávy. 

 

251. schvaluje 
- záměr prodat spoluvlastnický podíl o velikosti id. 68/100 k jednotce vymezené podle zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k jednotce č. 
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789/55, byt, v domě č. p. 789, Rumunská 11, na pozemku parc. č. st. 1376 zastavěná plocha 
a nádvoří v k. ú. Neředín, obec Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných 
částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 752/48380, paní XXXXX, Olomouc za kupní 
cenu celkem ve výši 364.842,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou 
akontace ve výši 242.862,- Kč a částka ve výši 121.980,- Kč bude doplatek kupní ceny, a 
současně 

- záměr uzavřít budoucí kupní smlouvu ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 32/100 k 
jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, a to podíl k jednotce č. 789/55, byt, v domě č. p. 789, Rumunská 11, na pozemku 
parc. č. st. 1376 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Neředín, obec Olomouc se 
spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 
752/48380, paní XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 752/48380 k 
pozemku parc. č. st. 1376 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Neředín, obec Olomouc, paní 
XXXXX, Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 179.698,- Kč, přičemž část kupní 
ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 119.618,- Kč a částka ve výši 60.080,- Kč 
bude doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše dle důvodové zprávy. 

 

252. schvaluje 
- záměr prodat spoluvlastnický podíl o velikosti id. 68/100 k jednotce vymezené podle zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k jednotce č. 
789/56, byt, v domě č. p. 789, Rumunská 11, na pozemku parc. č. st. 1376 zastavěná plocha 
a nádvoří v k. ú. Neředín, obec Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných 
částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 900/48380, paní XXXXX, Olomouc za kupní 
cenu celkem ve výši 746.038,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou 
akontace ve výši 600.052,- Kč a částka ve výši 145.986,- Kč bude doplatek kupní ceny, a 
současně 

- záměr uzavřít budoucí kupní smlouvu ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 32/100 k 
jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, a to podíl k jednotce č. 789/56, byt, v domě č. p. 789, Rumunská 11, na pozemku 
parc. č. st. 1376 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Neředín, obec Olomouc se 
spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 
900/48380, paní XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 900/48380 k 
pozemku parc. č. st. 1376 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Neředín, obec Olomouc, paní 
XXXXX, Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 367.452,- Kč, přičemž část kupní 
ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 295.548,- Kč a částka ve výši 71.904,- Kč 
bude doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše dle důvodové zprávy. 

 

253. schvaluje 
- záměr prodat spoluvlastnický podíl o velikosti id. 68/100 k jednotce vymezené podle zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k jednotce č. 
789/57, byt, v domě č. p. 789, Rumunská 11, na pozemku parc. č. st. 1376 zastavěná plocha 
a nádvoří v k. ú. Neředín, obec Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných 
částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 473/48380, paní XXXXX, Olomouc za kupní 
cenu celkem ve výši 216.123,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou 
akontace ve výši 139.399,- Kč a částka ve výši 76.724,- Kč bude doplatek kupní ceny, a 
současně 

- záměr uzavřít budoucí kupní smlouvu ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 32/100 k 
jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, a to podíl k jednotce č. 789/57, byt, v domě č. p. 789, Rumunská 11, na pozemku 
parc. č. st. 1376 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Neředín, obec Olomouc se 
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spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 
473/48380, paní XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 473/48380 k 
pozemku parc. č. st. 1376 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Neředín, obec Olomouc, paní 
XXXXX, Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 106.448,- Kč, přičemž část kupní 
ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 68.659,- Kč a částka ve výši 37.789,- Kč 
bude doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše dle důvodové zprávy. 

 

254. schvaluje 
- záměr prodat spoluvlastnický podíl o velikosti id. 68/100 k jednotce vymezené podle zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k jednotce č. 
789/58, byt, v domě č. p. 789, Rumunská 11, na pozemku parc. č. st. 1376 zastavěná plocha 
a nádvoří v k. ú. Neředín, obec Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných 
částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 514/48380, manželům paní XXXXX a panu 
XXXXX za kupní cenu celkem ve výši 255.496,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 
uhrazena formou akontace ve výši 172.122,- Kč a částka ve výši 83.374,- Kč bude doplatek 
kupní ceny, a současně 

- záměr uzavřít budoucí kupní smlouvu ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 32/100 k 
jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, a to podíl k jednotce č. 789/58, byt, v domě č. p. 789, Rumunská 11, na pozemku 
parc. č. st. 1376 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Neředín, obec Olomouc se 
spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 
514/48380, manželům paní XXXXX a panu XXXXX, a ke spoluvlastnickému podílu o 
velikosti id. 514/48380 k pozemku parc. č. st. 1376 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. 
Neředín, obec Olomouc, manželům paní XXXXX a panu XXXXX, to vše za kupní cenu 
celkem ve výši 125.841,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve 
výši 84.776,- Kč a částka ve výši 41.065,- Kč bude doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví 
Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše dle důvodové zprávy. 

 

255. schvaluje 
- záměr prodat spoluvlastnický podíl o velikosti id. 68/100 k jednotce vymezené podle zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k jednotce č. 
789/59, byt, v domě č. p. 789, Rumunská 11, na pozemku parc. č. st. 1376 zastavěná plocha 
a nádvoří v k. ú. Neředín, obec Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných 
částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 532/48380, paní XXXXX, Olomouc za kupní 
cenu celkem ve výši 227.393,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou 
akontace ve výši 141.099,- Kč a částka ve výši 86.294,- Kč bude doplatek kupní ceny, a 
současně 

- záměr uzavřít budoucí kupní smlouvu ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 32/100 k 
jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, a to podíl k jednotce č. 789/59, byt, v domě č. p. 789, Rumunská 11, na pozemku 
parc. č. st. 1376 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Neředín, obec Olomouc se 
spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 
532/48380, paní XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 532/48380 k 
pozemku parc. č. st. 1376 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Neředín, obec Olomouc, paní 
XXXXX, Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 111.999,- Kč, přičemž část kupní 
ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 69.496,- Kč a částka ve výši 42.503,- Kč 
bude doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše dle důvodové zprávy. 

 

256. schvaluje 
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- záměr prodat spoluvlastnický podíl o velikosti id. 68/100 k jednotce vymezené podle zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl k jednotce č. 
789/60, byt, v domě č. p. 789, Rumunská 11, na pozemku parc. č. st. 1376 zastavěná plocha 
a nádvoří v k. ú. Neředín, obec Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných 
částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 698/48380, paní XXXXX, Olomouc za kupní 
cenu celkem ve výši 354.188,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou 
akontace ve výši 240.968,- Kč a částka ve výši 113.220,- Kč bude doplatek kupní ceny, a 
současně 

- záměr uzavřít budoucí kupní smlouvu ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 32/100 k 
jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, a to podíl k jednotce č. 789/60, byt, v domě č. p. 789, Rumunská 11, na pozemku 
parc. č. st. 1376 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Neředín, obec Olomouc se 
spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 
698/48380, paní XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 698/48380 k 
pozemku parc. č. st. 1376 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Neředín, obec Olomouc, paní 
XXXXX, Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 174.450,- Kč, přičemž část kupní 
ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 118.685,- Kč a částka ve výši 55.765,- Kč 
bude doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše dle důvodové zprávy. 

 

257. schvaluje 
zřízení věcného břemene umístění a provozování energetického zařízení, jeho přívodů, 
rozvodů a obslužných zařízení včetně koncových topných a regulačních zařízení zdroje 
tepla, popřípadě tepla a elektrické energie a komunikačních zařízení, jako součásti tohoto 
zdroje a výhrady práva stroje k jednotce č. 419/1, byt, se spoluvlastnickým podílem na 
společných částech nemovité věci o velikosti id. 580/22821, jednotce č. 419/2, byt, se 
spoluvlastnickým podílem na společných částech nemovité věci o velikosti id. 663/22821, 
jednotce č. 419/3, byt, se spoluvlastnickým podílem na společných částech nemovité věci o 
velikosti id. 756/22821, jednotce č. 419/4, byt, se spoluvlastnickým podílem na společných 
částech nemovité věci o velikosti id. 460/22821, jednotce č. 419/5, byt, se spoluvlastnickým 
podílem na společných částech nemovité věci o velikosti id. 333/22821, jednotce č. 419/6, 
byt, se spoluvlastnickým podílem na společných částech nemovité věci o velikosti id. 
300/22821, jednotce č. 419/7, byt, se spoluvlastnickým podílem na společných částech 
nemovité věci o velikosti id. 506/22821, jednotce č. 419/8, byt, se spoluvlastnickým podílem 
na společných částech nemovité věci o velikosti id. 597/22821, jednotce č. 419/9, byt, se 
spoluvlastnickým podílem na společných částech nemovité věci o velikosti id. 576/22821, 
jednotce č. 419/10, byt, se spoluvlastnickým podílem na společných částech nemovité věci o 
velikosti id. 428/22821, jednotce č. 419/11, byt, se spoluvlastnickým podílem na společných 
částech nemovité věci o velikosti id. 313/22821, jednotce č. 419/12, byt, se spoluvlastnickým 
podílem na společných částech nemovité věci o velikosti id. 350/22821, jednotce č. 419/13, 
byt, se spoluvlastnickým podílem na společných částech nemovité věci o velikosti id. 
565/22821, jednotce č. 419/14, byt, se spoluvlastnickým podílem na společných částech 
nemovité věci o velikosti id. 635/22821, jednotce č. 419/15, byt, se spoluvlastnickým podílem 
na společných částech nemovité věci o velikosti id. 815/22821, jednotce č. 419/16, byt, se 
spoluvlastnickým podílem na společných částech nemovité věci o velikosti id. 459/22821, 
jednotce č. 419/17, byt, se spoluvlastnickým podílem na společných částech nemovité věci o 
velikosti id. 300/22821, jednotce č. 419/18, byt, se spoluvlastnickým podílem na společných 
částech nemovité věci o velikosti id. 352/22821, jednotce č. 419/19, byt, se spoluvlastnickým 
podílem na společných částech nemovité věci o velikosti id. 453/22821, jednotce č. 419/20, 
byt, se spoluvlastnickým podílem na společných částech nemovité věci o velikosti id. 
572/22821, jednotce č. 419/21, byt, se spoluvlastnickým podílem na společných částech 
nemovité věci o velikosti id. 549/22821, jednotce č. 419/22, byt, se spoluvlastnickým podílem 
na společných částech nemovité věci o velikosti id. 440/22821, jednotce č. 419/23, byt, se 
spoluvlastnickým podílem na společných částech nemovité věci o velikosti id. 346/22821, 
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jednotce č. 419/24, byt, se spoluvlastnickým podílem na společných částech nemovité věci o 
velikosti id. 527/22821, jednotce č. 419/25, byt, se spoluvlastnickým podílem na společných 
částech nemovité věci o velikosti id. 578/22821, jednotce č. 419/26, byt, se spoluvlastnickým 
podílem na společných částech nemovité věci o velikosti id. 609/22821, jednotce č. 419/27, 
byt, se spoluvlastnickým podílem na společných částech nemovité věci o velikosti id. 
780/22821, jednotce č. 419/28, byt, se spoluvlastnickým podílem na společných částech 
nemovité věci o velikosti id. 430/22821, jednotce č. 419/29, byt, se spoluvlastnickým podílem 
na společných částech nemovité věci o velikosti id. 355/22821, jednotce č. 419/30, byt, se 
spoluvlastnickým podílem na společných částech nemovité věci o velikosti id. 327/22821, 
jednotce č. 419/31, byt, se spoluvlastnickým podílem na společných částech nemovité věci o 
velikosti id. 447/22821, jednotce č. 419/32, byt, se spoluvlastnickým podílem na společných 
částech nemovité věci o velikosti id. 558/22821, jednotce č. 419/33, byt, se spoluvlastnickým 
podílem na společných částech nemovité věci o velikosti id. 569/22821, jednotce č. 419/34, 
byt, se spoluvlastnickým podílem na společných částech nemovité věci o velikosti id. 
451/22821, jednotce č. 419/35, byt, se spoluvlastnickým podílem na společných částech 
nemovité věci o velikosti id. 380/22821, jednotce č. 419/36, byt, se spoluvlastnickým podílem 
na společných částech nemovité věci o velikosti id. 573/22821 a jednotce č. 419/101, garáž, 
se spoluvlastnickým podílem na společných částech nemovité věci o velikosti id. 
4889/22821, vše v domě č. p. 419, Topolová 1, vše na pozemku parc. č. 812/20 zastavěná 
plocha a nádvoří, vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, vše ve prospěch společnosti OLTERM 
& TD Olomouc, a.s. dle důvodové zprávy. 

 

258. schvaluje 
zřízení věcného břemene umístění a provozování energetického zařízení, jeho přívodů, 
rozvodů a obslužných zařízení včetně koncových topných a regulačních zařízení zdroje 
tepla, popřípadě tepla a elektrické energie a komunikačních zařízení, jako součásti tohoto 
zdroje a výhrady práva stroje k jednotce č. 422/1, byt, se spoluvlastnickým podílem na 
společných částech nemovité věci o velikosti id. 539/20447, jednotce č. 422/2, byt, se 
spoluvlastnickým podílem na společných částech nemovité věci o velikosti id. 662/20447, 
jednotce č. 422/3, byt, se spoluvlastnickým podílem na společných částech nemovité věci o 
velikosti id. 551/20447, jednotce č. 422/4, byt, se spoluvlastnickým podílem na společných 
částech nemovité věci o velikosti id. 299/20447, jednotce č. 422/5, byt, se spoluvlastnickým 
podílem na společných částech nemovité věci o velikosti id. 555/20447, jednotce č. 422/6, 
byt, se spoluvlastnickým podílem na společných částech nemovité věci o velikosti id. 
699/20447, jednotce č. 422/7, byt, se spoluvlastnickým podílem na společných částech 
nemovité věci o velikosti id. 261/20447, jednotce č. 422/8, byt, se spoluvlastnickým podílem 
na společných částech nemovité věci o velikosti id. 441/20447, jednotce č. 422/9, byt, se 
spoluvlastnickým podílem na společných částech nemovité věci o velikosti id. 550/20447, 
jednotce č. 422/10, byt, se spoluvlastnickým podílem na společných částech nemovité věci o 
velikosti id. 652/20447, jednotce č. 422/11, byt, se spoluvlastnickým podílem na společných 
částech nemovité věci o velikosti id. 503/20447, jednotce č. 422/12, byt, se spoluvlastnickým 
podílem na společných částech nemovité věci o velikosti id. 261/20447, jednotce č. 422/13, 
byt, se spoluvlastnickým podílem na společných částech nemovité věci o velikosti id. 
605/20447, jednotce č. 422/14, byt, se spoluvlastnickým podílem na společných částech 
nemovité věci o velikosti id. 338/20447, jednotce č. 422/15, byt, se spoluvlastnickým podílem 
na společných částech nemovité věci o velikosti id. 616/20447, jednotce č. 422/16, byt, se 
spoluvlastnickým podílem na společných částech nemovité věci o velikosti id. 261/20447, 
jednotce č. 422/17, byt, se spoluvlastnickým podílem na společných částech nemovité věci o 
velikosti id. 477/20447, jednotce č. 422/18, byt, se spoluvlastnickým podílem na společných 
částech nemovité věci o velikosti id. 550/20447, jednotce č. 422/19, byt, se spoluvlastnickým 
podílem na společných částech nemovité věci o velikosti id. 652/20447, jednotce č. 422/20, 
byt, se spoluvlastnickým podílem na společných částech nemovité věci o velikosti id. 
441/20447, jednotce č. 422/21, byt, se spoluvlastnickým podílem na společných částech 
nemovité věci o velikosti id. 261/20447, jednotce č. 422/22, byt, se spoluvlastnickým podílem 
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na společných částech nemovité věci o velikosti id. 602/20447, jednotce č. 422/23, byt, se 
spoluvlastnickým podílem na společných částech nemovité věci o velikosti id. 375/20447, 
jednotce č. 422/24, byt, se spoluvlastnickým podílem na společných částech nemovité věci o 
velikosti id. 600/20447, jednotce č. 422/25, byt, se spoluvlastnickým podílem na společných 
částech nemovité věci o velikosti id. 303/20447, jednotce č. 422/26, byt, se spoluvlastnickým 
podílem na společných částech nemovité věci o velikosti id. 503/20447, jednotce č. 422/27, 
byt, se spoluvlastnickým podílem na společných částech nemovité věci o velikosti id. 
566/20447, jednotce č. 422/28, byt, se spoluvlastnickým podílem na společných částech 
nemovité věci o velikosti id. 678/20447, jednotce č. 422/29, byt, se spoluvlastnickým podílem 
na společných částech nemovité věci o velikosti id. 487/20447, jednotce č. 422/30, byt, se 
spoluvlastnickým podílem na společných částech nemovité věci o velikosti id. 261/20447, 
jednotce č. 422/31, byt, se spoluvlastnickým podílem na společných částech nemovité věci o 
velikosti id. 637/20447, jednotce č. 422/32, byt, se spoluvlastnickým podílem na společných 
částech nemovité věci o velikosti id. 341/20447, jednotce č. 422/33, byt, se spoluvlastnickým 
podílem na společných částech nemovité věci o velikosti id. 600/20447, jednotce č. 422/34, 
byt, se spoluvlastnickým podílem na společných částech nemovité věci o velikosti id. 
295/20447, jednotce č. 422/35, byt, se spoluvlastnickým podílem na společných částech 
nemovité věci o velikosti id. 487/20447, a jednotce č. 422/101, garáž, se spoluvlastnickým 
podílem na společných částech nemovité věci o velikosti id. 3538/20447, vše v domě č. p. 
422, Topolová 2, vše na pozemku parc. č. 812/21 zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. 
Slavonín, obec Olomouc, vše ve prospěch společnosti OLTERM & TD Olomouc, a.s. dle 
důvodové zprávy. 

 

259. schvaluje 
zřízení věcného břemene umístění a provozování energetického zařízení, jeho přívodů, 
rozvodů a obslužných zařízení včetně koncových topných a regulačních zařízení zdroje 
tepla, popřípadě tepla a elektrické energie a komunikačních zařízení, jako součásti tohoto 
zdroje a výhrady práva stroje k jednotce č. 421/1, byt, se spoluvlastnickým podílem na 
společných částech nemovité věci o velikosti id. 750/20226, jednotce č. 421/2, byt, se 
spoluvlastnickým podílem na společných částech nemovité věci o velikosti id. 287/20226, 
jednotce č. 421/3, byt, se spoluvlastnickým podílem na společných částech nemovité věci o 
velikosti id. 366/20226, jednotce č. 421/4, byt, se spoluvlastnickým podílem na společných 
částech nemovité věci o velikosti id. 258/20226, jednotce č. 421/5, byt, se spoluvlastnickým 
podílem na společných částech nemovité věci o velikosti id. 284/20226, jednotce č. 421/6, 
byt, se spoluvlastnickým podílem na společných částech nemovité věci o velikosti id. 
431/20226, jednotce č. 421/7, byt, se spoluvlastnickým podílem na společných částech 
nemovité věci o velikosti id. 410/20226, jednotce č. 421/8, byt, se spoluvlastnickým podílem 
na společných částech nemovité věci o velikosti id. 320/20226, jednotce č. 421/9, byt, se 
spoluvlastnickým podílem na společných částech nemovité věci o velikosti id. 653/20226, 
jednotce č. 421/10, byt, se spoluvlastnickým podílem na společných částech nemovité věci o 
velikosti id. 661/20226, jednotce č. 421/11, byt, se spoluvlastnickým podílem na společných 
částech nemovité věci o velikosti id. 346/20226, jednotce č. 421/12, byt, se spoluvlastnickým 
podílem na společných částech nemovité věci o velikosti id. 410/20226, jednotce č. 421/13, 
byt, se spoluvlastnickým podílem na společných částech nemovité věci o velikosti id. 
431/20226, jednotce č. 421/14, byt, se spoluvlastnickým podílem na společných částech 
nemovité věci o velikosti id. 281/20226, jednotce č. 421/15, byt, se spoluvlastnickým podílem 
na společných částech nemovité věci o velikosti id. 281/20226, jednotce č. 421/16, byt, se 
spoluvlastnickým podílem na společných částech nemovité věci o velikosti id. 434/20226, 
jednotce č. 421/17, byt, se spoluvlastnickým podílem na společných částech nemovité věci o 
velikosti id. 413/20226, jednotce č. 421/18, byt, se spoluvlastnickým podílem na společných 
částech nemovité věci o velikosti id. 320/20226, jednotce č. 421/19, byt, se spoluvlastnickým 
podílem na společných částech nemovité věci o velikosti id. 653/20226, jednotce č. 421/20, 
byt, se spoluvlastnickým podílem na společných částech nemovité věci o velikosti id. 
612/20226, jednotce č. 421/21, byt, se spoluvlastnickým podílem na společných částech 
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nemovité věci o velikosti id. 323/20226, jednotce č. 421/22, byt, se spoluvlastnickým podílem 
na společných částech nemovité věci o velikosti id. 387/20226, jednotce č. 421/23, byt, se 
spoluvlastnickým podílem na společných částech nemovité věci o velikosti id. 464/20226, 
jednotce č. 421/24, byt, se spoluvlastnickým podílem na společných částech nemovité věci o 
velikosti id. 284/20226, jednotce č. 421/25, byt, se spoluvlastnickým podílem na společných 
částech nemovité věci o velikosti id. 258/20226, jednotce č. 421/26, byt, se spoluvlastnickým 
podílem na společných částech nemovité věci o velikosti id. 431/20226, jednotce č. 421/27, 
byt, se spoluvlastnickým podílem na společných částech nemovité věci o velikosti id. 
436/20226, jednotce č. 421/28, byt, se spoluvlastnickým podílem na společných částech 
nemovité věci o velikosti id. 297/20226, jednotce č. 421/29, byt, se spoluvlastnickým podílem 
na společných částech nemovité věci o velikosti id. 635/20226, jednotce č. 421/30, byt, se 
spoluvlastnickým podílem na společných částech nemovité věci o velikosti id. 655/20226, 
jednotce č. 421/31, byt, se spoluvlastnickým podílem na společných částech nemovité věci o 
velikosti id. 320/20226, jednotce č. 421/32, byt, se spoluvlastnickým podílem na společných 
částech nemovité věci o velikosti id. 436/20226, jednotce č. 421/33, byt, se spoluvlastnickým 
podílem na společných částech nemovité věci o velikosti id. 431/20226, jednotce č. 421/34, 
byt, se spoluvlastnickým podílem na společných částech nemovité věci o velikosti id. 
281/20226, jednotce č. 421/35, byt, se spoluvlastnickým podílem na společných částech 
nemovité věci o velikosti id. 288/20226, jednotce č. 421/36, byt, se spoluvlastnickým podílem 
na společných částech nemovité věci o velikosti id. 431/20226, jednotce č. 421/37, byt, se 
spoluvlastnickým podílem na společných částech nemovité věci o velikosti id. 410/20226, 
jednotce č. 421/38, byt, se spoluvlastnickým podílem na společných částech nemovité věci o 
velikosti id. 297/20226, jednotce č. 421/39, byt, se spoluvlastnickým podílem na společných 
částech nemovité věci o velikosti id. 661/20226 a jednotce č. 421/101, garáž, se 
spoluvlastnickým podílem na společných částech nemovité věci o velikosti id. 3900/20226, 
vše v domě č. p. 421, Topolová 4, vše na pozemku parc. č. 812/22 zastavěná plocha a 
nádvoří, vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, vše ve prospěch společnosti OLTERM & TD 
Olomouc, a.s. dle důvodové zprávy. 

 

260. schvaluje 
zřízení věcného břemene umístění a provozování energetického zařízení, jeho přívodů, 
rozvodů a obslužných zařízení včetně koncových topných a regulačních zařízení zdroje 
tepla, popřípadě tepla a elektrické energie a komunikačních zařízení, jako součásti tohoto 
zdroje a výhrady práva stroje k jednotce č. 420/1, byt, se spoluvlastnickým podílem na 
společných částech nemovité věci o velikosti id. 749/20248, jednotce č. 420/2, byt, se 
spoluvlastnickým podílem na společných částech nemovité věci o velikosti id. 259/20248, 
jednotce č. 420/3, byt, se spoluvlastnickým podílem na společných částech nemovité věci o 
velikosti id. 643/20248, jednotce č. 420/4, byt, se spoluvlastnickým podílem na společných 
částech nemovité věci o velikosti id. 306/20248, jednotce č. 420/5, byt, se spoluvlastnickým 
podílem na společných částech nemovité věci o velikosti id. 604/20248, jednotce č. 420/6, 
byt, se spoluvlastnickým podílem na společných částech nemovité věci o velikosti id. 
281/20248, jednotce č. 420/7, byt, se spoluvlastnickým podílem na společných částech 
nemovité věci o velikosti id. 467/20248, jednotce č. 420/8, byt, se spoluvlastnickým podílem 
na společných částech nemovité věci o velikosti id. 535/20248, jednotce č. 420/9, byt, se 
spoluvlastnickým podílem na společných částech nemovité věci o velikosti id. 651/20248, 
jednotce č. 420/10, byt, se spoluvlastnickým podílem na společných částech nemovité věci o 
velikosti id. 475/20248, jednotce č. 420/11, byt, se spoluvlastnickým podílem na společných 
částech nemovité věci o velikosti id. 301/20248, jednotce č. 420/12, byt, se spoluvlastnickým 
podílem na společných částech nemovité věci o velikosti id. 620/20248, jednotce č. 420/13, 
byt, se spoluvlastnickým podílem na společných částech nemovité věci o velikosti id. 
306/20248, jednotce č. 420/14, byt, se spoluvlastnickým podílem na společných částech 
nemovité věci o velikosti id. 598/20248, jednotce č. 420/15, byt, se spoluvlastnickým podílem 
na společných částech nemovité věci o velikosti id. 259/20248, jednotce č. 420/16, byt, se 
spoluvlastnickým podílem na společných částech nemovité věci o velikosti id. 461/20248, 



 114 

jednotce č. 420/17, byt, se spoluvlastnickým podílem na společných částech nemovité věci o 
velikosti id. 561/20248, jednotce č. 420/18, byt, se spoluvlastnickým podílem na společných 
částech nemovité věci o velikosti id. 673/20248, jednotce č. 420/19, byt, se spoluvlastnickým 
podílem na společných částech nemovité věci o velikosti id. 475/20248, jednotce č. 420/20, 
byt, se spoluvlastnickým podílem na společných částech nemovité věci o velikosti id. 
287/20248, jednotce č. 420/21, byt, se spoluvlastnickým podílem na společných částech 
nemovité věci o velikosti id. 625/20248, jednotce č. 420/22, byt, se spoluvlastnickým podílem 
na společných částech nemovité věci o velikosti id. 342/20248, jednotce č. 420/23, byt, se 
spoluvlastnickým podílem na společných částech nemovité věci o velikosti id. 598/20248, 
jednotce č. 420/24, byt, se spoluvlastnickým podílem na společných částech nemovité věci o 
velikosti id. 323/20248, jednotce č. 420/25, byt, se spoluvlastnickým podílem na společných 
částech nemovité věci o velikosti id. 461/20248, jednotce č. 420/26, byt, se spoluvlastnickým 
podílem na společných částech nemovité věci o velikosti id. 525/20248, jednotce č. 420/27, 
byt, se spoluvlastnickým podílem na společných částech nemovité věci o velikosti id. 
657/20248, jednotce č. 420/28, byt, se spoluvlastnickým podílem na společných částech 
nemovité věci o velikosti id. 475/20248, jednotce č. 420/29, byt, se spoluvlastnickým podílem 
na společných částech nemovité věci o velikosti id. 305/20248, jednotce č. 420/30, byt, se 
spoluvlastnickým podílem na společných částech nemovité věci o velikosti id. 651/20248, 
jednotce č. 420/31, byt, se spoluvlastnickým podílem na společných částech nemovité věci o 
velikosti id. 335/20248, jednotce č. 420/32, byt, se spoluvlastnickým podílem na společných 
částech nemovité věci o velikosti id. 608/20248, jednotce č. 420/33, byt, se spoluvlastnickým 
podílem na společných částech nemovité věci o velikosti id. 295/20248, jednotce č. 420/34, 
byt, se spoluvlastnickým podílem na společných částech nemovité věci o velikosti id. 
439/20248, jednotce č. 420/35, byt, se spoluvlastnickým podílem na společných částech 
nemovité věci o velikosti id. 561/20248 a jednotce č. 420/101, garáž, se spoluvlastnickým 
podílem na společných částech nemovité věci o velikosti id. 3537/20248, vše v domě č. p. 
420, Topolová 6, vše na pozemku parc. č. 812/23 zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. 
Slavonín, obec Olomouc, vše ve prospěch společnosti OLTERM & TD Olomouc, a.s. dle 
důvodové zprávy. 

 

261. schvaluje 
zřízení věcného břemene umístění a provozování energetického zařízení, jeho přívodů, 
rozvodů a obslužných zařízení včetně koncových topných a regulačních zařízení zdroje 
tepla, popřípadě tepla a elektrické energie a komunikačních zařízení, jako součásti tohoto 
zdroje a výhrady práva stroje k jednotce č. 424/1, byt, se spoluvlastnickým podílem na 
společných částech nemovité věci o velikosti id. 577/20231, jednotce č. 424/2, byt, se 
spoluvlastnickým podílem na společných částech nemovité věci o velikosti id. 782/20231, 
jednotce č. 424/3, byt, se spoluvlastnickým podílem na společných částech nemovité věci o 
velikosti id. 257/20231, jednotce č. 424/4, byt, se spoluvlastnickým podílem na společných 
částech nemovité věci o velikosti id. 641/20231, jednotce č. 424/5, byt, se spoluvlastnickým 
podílem na společných částech nemovité věci o velikosti id. 305/20231, jednotce č. 424/6, 
byt, se spoluvlastnickým podílem na společných částech nemovité věci o velikosti id. 
589/20231, jednotce č. 424/7, byt, se spoluvlastnickým podílem na společných částech 
nemovité věci o velikosti id. 257/20231, jednotce č. 424/8, byt, se spoluvlastnickým podílem 
na společných částech nemovité věci o velikosti id. 438/20231, jednotce č. 424/9, byt, se 
spoluvlastnickým podílem na společných částech nemovité věci o velikosti id. 547/20231, 
jednotce č. 424/10, byt, se spoluvlastnickým podílem na společných částech nemovité věci o 
velikosti id. 652/20231, jednotce č. 424/11, byt, se spoluvlastnickým podílem na společných 
částech nemovité věci o velikosti id. 475/20231, jednotce č. 424/12, byt, se spoluvlastnickým 
podílem na společných částech nemovité věci o velikosti id. 257/20231, jednotce č. 424/13, 
byt, se spoluvlastnickým podílem na společných částech nemovité věci o velikosti id. 
613/20231, jednotce č. 424/14, byt, se spoluvlastnickým podílem na společných částech 
nemovité věci o velikosti id. 334/20231, jednotce č. 424/15, byt, se spoluvlastnickým podílem 
na společných částech nemovité věci o velikosti id. 597/20231, jednotce č. 424/16, byt, se 
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spoluvlastnickým podílem na společných částech nemovité věci o velikosti id. 286/20231, 
jednotce č. 424/17, byt, se spoluvlastnickým podílem na společných částech nemovité věci o 
velikosti id. 460/20231, jednotce č. 424/18, byt, se spoluvlastnickým podílem na společných 
částech nemovité věci o velikosti id. 583/20231, jednotce č. 424/19, byt, se spoluvlastnickým 
podílem na společných částech nemovité věci o velikosti id. 681/20231, jednotce č. 424/20, 
byt, se spoluvlastnickým podílem na společných částech nemovité věci o velikosti id. 
460/20231, jednotce č. 424/21, byt, se spoluvlastnickým podílem na společných částech 
nemovité věci o velikosti id. 303/20231, jednotce č. 424/22, byt, se spoluvlastnickým podílem 
na společných částech nemovité věci o velikosti id. 630/20231, jednotce č. 424/23, byt, se 
spoluvlastnickým podílem na společných částech nemovité věci o velikosti id. 334/20231, 
jednotce č. 424/24, byt, se spoluvlastnickým podílem na společných částech nemovité věci o 
velikosti id. 603/20231, jednotce č. 424/25, byt, se spoluvlastnickým podílem na společných 
částech nemovité věci o velikosti id. 293/20231, jednotce č. 424/26, byt, se spoluvlastnickým 
podílem na společných částech nemovité věci o velikosti id. 479/20231, jednotce č. 424/27, 
byt, se spoluvlastnickým podílem na společných částech nemovité věci o velikosti id. 
547/20231, jednotce č. 424/28, byt, se spoluvlastnickým podílem na společných částech 
nemovité věci o velikosti id. 662/20231, jednotce č. 424/29, byt, se spoluvlastnickým podílem 
na společných částech nemovité věci o velikosti id. 474/20231, jednotce č. 424/30, byt, se 
spoluvlastnickým podílem na společných částech nemovité věci o velikosti id. 257/20231, 
jednotce č. 424/31, byt, se spoluvlastnickým podílem na společných částech nemovité věci o 
velikosti id. 623/20231, jednotce č. 424/32, byt, se spoluvlastnickým podílem na společných 
částech nemovité věci o velikosti id. 305/20231, jednotce č. 424/33, byt, se spoluvlastnickým 
podílem na společných částech nemovité věci o velikosti id. 626/20231, jednotce č. 424/34, 
byt, se spoluvlastnickým podílem na společných částech nemovité věci o velikosti id. 
293/20231, jednotce č. 424/35, byt, se spoluvlastnickým podílem na společných částech 
nemovité věci o velikosti id. 474/20231 a jednotce č. 424/101, garáž, se spoluvlastnickým 
podílem na společných částech nemovité věci o velikosti id. 3537/20231, vše v domě č. p. 
424, Topolová 9, vše na pozemku parc. č. 812/24 zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. 
Slavonín, obec Olomouc, vše ve prospěch společnosti OLTERM & TD Olomouc, a.s. dle 
důvodové zprávy. 

 

262. schvaluje 
zřízení věcného břemene umístění a provozování energetického zařízení, jeho přívodů, 
rozvodů a obslužných zařízení včetně koncových topných a regulačních zařízení zdroje 
tepla, popřípadě tepla a elektrické energie a komunikačních zařízení, jako součásti tohoto 
zdroje a výhrady práva stroje k jednotce č. 789/1, byt, se spoluvlastnickým podílem na 
společných částech nemovité věci o velikosti id. 773/48380, jednotce č. 789/2, byt, se 
spoluvlastnickým podílem na společných částech nemovité věci o velikosti id. 487/48380, 
jednotce č. 789/3, byt, se spoluvlastnickým podílem na společných částech nemovité věci o 
velikosti id. 529/48380, jednotce č. 789/4, byt, se spoluvlastnickým podílem na společných 
částech nemovité věci o velikosti id. 362/48380, jednotce č. 789/5, byt, se spoluvlastnickým 
podílem na společných částech nemovité věci o velikosti id. 321/48380, jednotce č. 789/6, 
byt, se spoluvlastnickým podílem na společných částech nemovité věci o velikosti id. 
535/48380, jednotce č. 789/7, byt, se spoluvlastnickým podílem na společných částech 
nemovité věci o velikosti id. 678/48380, jednotce č. 789/8, byt, se spoluvlastnickým podílem 
na společných částech nemovité věci o velikosti id. 849/48380, jednotce č. 789/9, byt, se 
spoluvlastnickým podílem na společných částech nemovité věci o velikosti id. 794/48380, 
jednotce č. 789/10, byt, se spoluvlastnickým podílem na společných částech nemovité věci o 
velikosti id. 561/48380, jednotce č. 789/11, byt, se spoluvlastnickým podílem na společných 
částech nemovité věci o velikosti id. 868/48380, jednotce č. 789/12, byt, se spoluvlastnickým 
podílem na společných částech nemovité věci o velikosti id. 473/48380, jednotce č. 789/13, 
byt, se spoluvlastnickým podílem na společných částech nemovité věci o velikosti id. 
544/48380, jednotce č. 789/14, byt, se spoluvlastnickým podílem na společných částech 
nemovité věci o velikosti id. 317/48380, jednotce č. 789/15, byt, se spoluvlastnickým podílem 
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na společných částech nemovité věci o velikosti id. 692/48380, jednotce č. 789/16, byt, se 
spoluvlastnickým podílem na společných částech nemovité věci o velikosti id. 1123/48380, 
jednotce č. 789/17, byt, se spoluvlastnickým podílem na společných částech nemovité věci o 
velikosti id. 586/48380, jednotce č. 789/18, byt, se spoluvlastnickým podílem na společných 
částech nemovité věci o velikosti id. 690/48380, jednotce č. 789/19, byt, se spoluvlastnickým 
podílem na společných částech nemovité věci o velikosti id. 390/48380, jednotce č. 789/20, 
byt, se spoluvlastnickým podílem na společných částech nemovité věci o velikosti id. 
364/48380, jednotce č. 789/21, byt, se spoluvlastnickým podílem na společných částech 
nemovité věci o velikosti id. 572/48380, jednotce č. 789/22, byt, se spoluvlastnickým podílem 
na společných částech nemovité věci o velikosti id. 726/48380, jednotce č. 789/23, byt, se 
spoluvlastnickým podílem na společných částech nemovité věci o velikosti id. 864/48380, 
jednotce č. 789/24, byt, se spoluvlastnickým podílem na společných částech nemovité věci o 
velikosti id. 741/48380, jednotce č. 789/25, byt, se spoluvlastnickým podílem na společných 
částech nemovité věci o velikosti id. 741/48380, jednotce č. 789/26, byt, se spoluvlastnickým 
podílem na společných částech nemovité věci o velikosti id. 885/48380, jednotce č. 789/27, 
byt, se spoluvlastnickým podílem na společných částech nemovité věci o velikosti id. 
473/48380, jednotce č. 789/28, byt, se spoluvlastnickým podílem na společných částech 
nemovité věci o velikosti id. 512/48380, jednotce č. 789/29, byt, se spoluvlastnickým podílem 
na společných částech nemovité věci o velikosti id. 486/48380, jednotce č. 789/30, byt, se 
spoluvlastnickým podílem na společných částech nemovité věci o velikosti id. 701/48380, 
jednotce č. 789/31, byt, se spoluvlastnickým podílem na společných částech nemovité věci o 
velikosti id. 1072/48380, jednotce č. 789/32, byt, se spoluvlastnickým podílem na společných 
částech nemovité věci o velikosti id. 641/48380, jednotce č. 789/33, byt, se spoluvlastnickým 
podílem na společných částech nemovité věci o velikosti id. 688/48380, jednotce č. 789/34, 
byt, se spoluvlastnickým podílem na společných částech nemovité věci o velikosti id. 
356/48380, jednotce č. 789/35, byt, se spoluvlastnickým podílem na společných částech 
nemovité věci o velikosti id. 371/48380, jednotce č. 789/36, byt, se spoluvlastnickým podílem 
na společných částech nemovité věci o velikosti id. 542/48380, jednotce č. 789/37, byt, se 
spoluvlastnickým podílem na společných částech nemovité věci o velikosti id. 692/48380, 
jednotce č. 789/38, byt, se spoluvlastnickým podílem na společných částech nemovité věci o 
velikosti id. 864/48380, jednotce č. 789/39, byt, se spoluvlastnickým podílem na společných 
částech nemovité věci o velikosti id. 776/48380, jednotce č. 789/40, byt, se spoluvlastnickým 
podílem na společných částech nemovité věci o velikosti id. 766/48380, jednotce č. 789/41, 
byt, se spoluvlastnickým podílem na společných částech nemovité věci o velikosti id. 
850/48380, jednotce č. 789/42, byt, se spoluvlastnickým podílem na společných částech 
nemovité věci o velikosti id. 470/48380, jednotce č. 789/43, byt, se spoluvlastnickým podílem 
na společných částech nemovité věci o velikosti id. 512/48380, jednotce č. 789/44, byt, se 
spoluvlastnickým podílem na společných částech nemovité věci o velikosti id. 486/48380, 
jednotce č. 789/45, byt, se spoluvlastnickým podílem na společných částech nemovité věci o 
velikosti id. 701/48380, jednotce č. 789/46, byt, se spoluvlastnickým podílem na společných 
částech nemovité věci o velikosti id. 1146/48380, jednotce č. 789/47, byt, se 
spoluvlastnickým podílem na společných částech nemovité věci o velikosti id. 572/48380, 
jednotce č. 789/48, byt, se spoluvlastnickým podílem na společných částech nemovité věci o 
velikosti id. 685/48380, jednotce č. 789/49, byt, se spoluvlastnickým podílem na společných 
částech nemovité věci o velikosti id. 426/48380, jednotce č. 789/50, byt, se spoluvlastnickým 
podílem na společných částech nemovité věci o velikosti id. 371/48380, jednotce č. 789/51, 
byt, se spoluvlastnickým podílem na společných částech nemovité věci o velikosti id. 
542/48380, jednotce č. 789/52, byt, se spoluvlastnickým podílem na společných částech 
nemovité věci o velikosti id. 795/48380, jednotce č. 789/53, byt, se spoluvlastnickým podílem 
na společných částech nemovité věci o velikosti id. 959/48380, jednotce č. 789/54, byt, se 
spoluvlastnickým podílem na společných částech nemovité věci o velikosti id. 837/48380, 
jednotce č. 789/55, byt, se spoluvlastnickým podílem na společných částech nemovité věci o 
velikosti id. 752/48380, jednotce č. 789/56, byt, se spoluvlastnickým podílem na společných 
částech nemovité věci o velikosti id. 900/48380, jednotce č. 789/57, byt, se spoluvlastnickým 
podílem na společných částech nemovité věci o velikosti id. 473/48380, jednotce č. 789/58, 
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byt, se spoluvlastnickým podílem na společných částech nemovité věci o velikosti id. 
514/48380, jednotce č. 789/59, byt, se spoluvlastnickým podílem na společných částech 
nemovité věci o velikosti id. 532/48380, jednotce č. 789/60, byt, se spoluvlastnickým podílem 
na společných částech nemovité věci o velikosti id. 698/48380 a jednotce č. 789/101, garáž, 
se spoluvlastnickým podílem na společných částech nemovité věci o velikosti id. 
9754/48380, vše v domě č. p. 789, Rumunská 11, vše na pozemku parc. č. st. 1376 
zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc, vše ve prospěch 
společnosti OLTERM & TD Olomouc, a.s. dle důvodové zprávy. 

 

Předložil: Rada města Olomouce 
Bod programu: 3. 
 

 

4 Zpráva společnosti MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. o 
provozování vodovodů a kanalizací za rok 2021 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
výtah základních informací ze zprávy společnosti MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ,a.s. 
o provozování vodovodů a kanalizací za rok 2021 dle důvodové zprávy 

 

Předložil: Pelikán Matouš, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 4. 
 

 

5 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. 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: 5. 
 

 

6 Dohoda o poskytování Cash - poolingu 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu včetně přílohy 
 

2. schvaluje 
uzavření Dohody o poskytování Cash dle doporučení v důvodové zprávě 
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3. ukládá 
náměstkovi primátora Ing. Bačákovi podepsat smluvní dokumentaci k Dohodě o poskytování 
Cash - poolingu 

T: 18. 7. 2022 
O: Bačák Otakar Štěpán, Ing., náměstek primátora 
 

Předložil: Bačák Otakar Štěpán, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 6. 
 

 

7 Majetkoprávní záležitosti odboru investic 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu, 

 

2. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na pozemku parc.č. 75/1 
ostatní plocha v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, dle situačního nákresu ve vlastnictví 
statutárního města Olomouc jakožto budoucí povinného ve prospěch budoucího 
oprávněného společnosti ČEZ Distribuce a.s., spočívající v uložení a provozování 
podzemního kabelového vedení NN a umístění a provozování kabelové skříně SS100 na 
dobu neurčitou a jednorázovou úhradu ve výši 100 Kč + DPH dle důvodové zprávy bod 1.1. 

 

3. schvaluje 
zřízení věcného břemene na pozemku parc.č. 75/1 ostatní plocha v k. ú. Olomouc-město, 
obec Olomouc, dle situačního nákresu ve vlastnictví statutárního města Olomouc jakožto 
budoucí povinného ve prospěch budoucího oprávněného společnosti ČEZ Distribuce a.s., 
spočívající v uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN a umístění a 
provozování kabelové skříně SS100 na dobu neurčitou a jednorázovou úhradu ve výši 100 
Kč + DPH dle důvodové zprávy bod 1.1. 

 

4. schvaluje 
zřízení věcného břemene na pozemcích parc. č. 124/7 a parc. č. 132/1, oba ostatní plocha v 
k. ú. Olomouc - město, obec Olomouc, v rozsahu dle situačního nákresu, ve vlastnictví 
statutárního města Olomouc, jakožto budoucího povinného, ve prospěch společnosti ČEZ 
Distribuce, a.s., jakožto budoucího oprávněného, spočívající v uložení a provozování 
podzemního kabelového vedení VN a NN, zahrnující vstup a vjezd na dotčené pozemky v 
souvislosti s uložením, provozováním, údržbou, opravou, úpravou a odstraněním kabelového 
vedení VN a NN na dobu neurčitou za jednorázovou úhradu ve výši 100,-Kč + DPH dle 
důvodové zprávy bod 1.2. 

 

5. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na pozemcích parc. č. 
124/7 a parc. č. 132/1, oba ostatní plocha v k. ú. Olomouc - město, obec Olomouc, v rozsahu 
dle situačního nákresu, ve vlastnictví statutárního města Olomouc, jakožto budoucího 
povinného, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., jakožto budoucího oprávněného, 
spočívající v uložení a provozování podzemního kabelového vedení VN a NN, zahrnující 
vstup a vjezd na dotčené pozemky v souvislosti s uložením, provozováním, údržbou, 
opravou, úpravou a odstraněním kabelového vedení VN a NN na dobu neurčitou za 
jednorázovou úhradu ve výši 100,-Kč + DPH dle důvodové zprávy bod 1.2. 
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Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 7. 
 

 

8 Dohoda o ukončení Rámcové smlouvy projektu Náměstí hrdinů 
koordinovaný tah   

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
uzavření Dohody o ukončení Rámcové smlouvy o financování projektu Náměstí Národních 
hrdinů - Havlíčkova - koordinovaný tah SSZ 

 

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

 

9 Čechovy sady – rekonstrukce sociálního zařízení 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
uzavřít smlouvu na realizaci akce dle Článku 4 VP k zadávání veřejných zakázek 
statutárního města Olomouce In house se společností Výstaviště Flora Olomouc a.s. a 
zařadit realizaci akce do rozpočtu roku 2022 s dokončením v roce 2023 

 

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

 

10 Veřejná zakázka č. 22074 - Knihovna - Trnkova ulice, 
projektová dokumentace - 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: 10. 
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11 Veřejná zakázka č. 22094 - Bytový dům a Domov pro rodiny s 
dětmi, projektová dokumentace - 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 
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/i. 

 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 10.1. 
 

 

12 Veřejná zakázka č. 22093 - Svatý Kopeček - parkování projekt 
IDS - zahájení, komise 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu, 

 

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

b) budoucí převzetí majetku 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/i. 
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Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 10.2. 
 

 

13 Veřejná zakázka č. 22068 - Politických vězňů 360/4 Olomouc - 
rekonstrukce elektroinstalace - zadání 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu, 

 

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

b) postup dle § 125 ZZV v případě, že vybraný dodavatel nesplní požadavky na 
doložení dokladů v souladu s § 122 ZZVZ. 

 

Předložil: Pelikán Matouš, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 10.4. 
 

 

14 Bytové záležitosti 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

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

a) Přichystalova 62, Olomouc, č.b. 5, o velikosti 0+1 s XXXXX dle důvodové zprávy bod 1a) 

b) Černá cesta 12, Olomouc, č.b. 5, o velikosti 2+1 s XXXXX dle důvodové zprávy bod 1b) 

c) Holická 51, Olomouc, č.b. 8, o velikosti 1+kk s XXXXX dle důvodové zprávy bod 1c) 

d) Jiráskova 10A, Olomouc, č.b. 4, o velikosti 1+kk s XXXXX dle důvodové zprávy bod 1d) 

  

2. trvalé snížení sazby nájemného u bytu č. 1, Na trati 82, s účinností od 1.7.2022, na 84,- 
Kč/m2/měsíc 

dle důvodové zprávy bod 3) 

  

3. uzavření Dohody o narovnání mezi SmOl a Českým rozhlasem, byt č. 4 a byt č. 9, Horní 
náměstí 21, Olomouc 

dle důvodové zprávy bod 4) 

  

4. prodloužení nájemních smluv uzavřených na dobu určitou: 

XXXXX, Topolová 1, Olomouc – do 31.12.2022 

XXXXX, Topolová 2, Olomouc – do 31.12.2022 

XXXXX, Topolová 4, Olomouc – do 31.12.2022 
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XXXXX, Topolová 4, Olomouc – do 31.12.2022 

XXXXX, Topolová 4, Olomouc – do 31.12.2022 

XXXXX, Topolová 6, Olomouc – do 31.12.2022 

XXXXX, Topolová 9, Olomouc – do 31.12.2022 

XXXXX, XXXXX, Topolová 9, Olomouc – do 31.12.2022 

XXXXX, Topolová 9, Olomouc – do 31.12.2022 

XXXXX, Topolová 9, Olomouc – do 31.12.2022 

XXXXX, Topolová 9, Olomouc – do 31.12.2022 

XXXXX, XXXXX, Topolová 9, Olomouc – do 31.12.2022 

XXXXX, Topolová 9, Olomouc – do 31.12.2022 

XXXXX, Topolová 9, Olomouc – do 31.12.2022 

XXXXX, Topolová 9, Olomouc – do 31.12.2022 

XXXXX, XXXXX, Topolová 9, Olomouc – do 31.12.2022 

XXXXX, Topolová 9, Olomouc – do 31.12.2022 

XXXXX, Topolová 9, Olomouc – do 31.12.2022 

XXXXX, Topolová 9, Olomouc – do 31.12.2022 

XXXXX, Topolová 9, Olomouc – do 31.12.2022 

XXXXX, Topolová 9, Olomouc – do 31.12.2022 

XXXXX, XXXXX, Topolová 9, Olomouc – do 31.12.2022 

XXXXX, Topolová 9, Olomouc – do 31.12.2022 

XXXXX, Topolová 9, Olomouc – do 31.12.2022 

XXXXX, XXXXX, Topolová 9, Olomouc – do 31.12.2022 

XXXXX, Topolová 9, Olomouc – do 31.12.2022 

XXXXX, Topolová 9, Olomouc – do 31.12.2022 

XXXXX, XXXXX, Topolová 9, Olomouc – do 31.12.2022 

XXXXX,XXXXX, Topolová 9, Olomouc – do 31.12.2022 

XXXXX, Topolová 9, Olomouc – do 31.12.2022 

XXXXX, XXXXX, Topolová 9, Olomouc – do 31.12.2022 

XXXXX, Topolová 9, Olomouc – do 31.12.2022 

XXXXX, Topolová 9, Olomouc – do 31.12.2022 

XXXXX, Topolová 9, Olomouc – do 31.12.2022 

XXXXX, Topolová 9, Olomouc – do 31.12.2022 

XXXXX, Topolová 9, Olomouc – do 31.12.2022 

XXXXX, Topolová 9, Olomouc – do 31.12.2022 

XXXXX, Topolová 9, Olomouc – do 31.12.2022 

XXXXX, Topolová 9, Olomouc – do 31.12.2022 

XXXXX, Sladkovského 1B, Olomouc – do 31.12.2022 

XXXXX, Topolová 7, Olomouc – do 18.12.2022 

dle důvodové zprávy bod 5) 
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3. bere na vědomí 
přechod nájmu bytu po úmrtí nájemce, byt č. 8, Peškova 2, Olomouc, na syna XXXXX do 
31.8.2023 

dle důvodové zprávy bod 2) 

 

4. revokuje 
rozhodnutí ze dne 23.5.2022 ve věci prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 38, Topolová 7, 
Olomouc, s manželi XXXXX do 18.12.2022 

dle důvodové zprávy bod 5) 

 

Předložil: Pelikán Matouš, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 11. 
 

 

15 Pořízení ručního měřiče rychlosti 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. schvaluje 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
pořízení ručního měřiče rychlosti dle předložené důvodové zprávy 

 

Předložil: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
Bod programu: 12. 
 

 

16 IS SMOl a MPO pro automatizovanou detekci přestupků v 
dopravě 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
postup dle bodu 4 důvodové zprávy 

 

3. schvaluje 
v souladu s článkem 53 Vnitřního předpisu VP č. 2/2021 přímé zadání jednomu dodavateli 
dle bodu 4. důvodové zprávy „Dodatek ke Smlouvě o poskytnutí služeb Hybridní pošty ze 
dne 10. 3. 2008 – služba Dopis Online“ 

 

4. pověřuje 
Bc. Jana Večeře, tajemníka magistrátu k podpisu dodatku s vybraným dodavatelem v rámci 
výše uvedeného zadávacího řízení dle bodu 3. tohoto usnesení 

 

5. schvaluje 
v souladu s článkem 53 Vnitřního předpisu VP č. 2/2021 přímé zadání jednomu dodavateli 
dle bodu 4. důvodové zprávy „Veřejnoprávní smlouva o přenesení výkonu působnosti v 
oblasti doručování“ 
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6. pověřuje 
Bc. Jana Večeře, tajemníka magistrátu k podpisu smlouvy případně dodatků ke smlouvě s 
vybraným dodavatelem v rámci výše uvedeného zadávacího řízení dle bodu 5. tohoto 
usnesení 

 

7. schvaluje 
v souladu s článkem 53 Vnitřního předpisu VP č. 2/2021 přímé zadání jednomu dodavateli 
dle kapitoly 4. důvodové zprávy „Pořízení nových modulů do spisové služby - Modul Dopis 
OnLine, Modul Konverzní pošta, integrace s MS Office, Modul pro vizualizaci elektronického 
podpisu.“ 

 

8. pověřuje 
Mgr. Matouše Pelikána, náměstka primátora  k podpisu smlouvy případně dodatků ke 
smlouvě s vybraným dodavatelem v rámci výše uvedeného zadávacího řízení dle bodu 7. 
tohoto usnesení 

 

9. schvaluje 
v souladu s článkem 53 Vnitřního předpisu VP č. 2/2021 přímé zadání jednomu dodavateli 
dle kapitoly 4. důvodové zprávy „Pořízení služby eIDAS Platform na neomezený počet 
certifikátů, pečetí a časových razítek.“ 

 

10. pověřuje 
Bc. Jana Večeře, tajemníka magistrátu k podpisu smlouvy případně dodatků ke smlouvě s 
vybraným dodavatelem v rámci výše uvedeného zadávacího řízení dle bodu 8. tohoto 
usnesení 

 

11. ukládá 
samostatné vedení nákladů spojených s provozem hybridní pošty 

T: průběžně 
O: vedoucí odboru kancelář tajemníka 
 

12. ukládá 
zařazení částek do nekrytých požadavků dle bodu 4. důvodové zprávy 

T: 27. 6. 2022 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 

13. schvaluje 
a) způsob financování dle přílohy č. 2 důvodové zprávy 

b) zařazení pořízovacích nákladů modulů č. 1, 2, 3 a 4 uvedených v tabulce, ve výši 871 
800,- Kč bez DPH do nekrytých požadavků a jejich vykrytí z rezervy k dispozici 

c) vykrytí ročních udržovacích poplatků modulů č. 1, 2, 3 a 4 uvedených v tabulce, ve výši 
156 600,- Kč bez DPH z Fondu mobility do rozpočtu odboru infromatiky a Smart City a 
provozních nákladů na poštovné (100 Kč/ zásilka) z Fondu mobility do rozpočtu odboru 
kancelář tajemníka 

 

Předložil: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
Večeř Jan, Bc., tajemník 

Bod programu: 13. 
 

 



 125 

17 Objekty městského opevnění 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
zařazení projektové přípravy objektů 1, 2 a 6 do výhledu rozpočtu na rok 2023 

 

3. ukládá 
odboru cestovního ruchu, kultury a sportu připravit návrh prohlídkového okruhu zahrnující 
objekty 1, 2, 3 a 6 dle důvodové zprávy 

T: 22. 8. 2022 
O: vedoucí odboru cestovního ruchu, kultury a sportu 
 

Předložil: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
Major Martin, náměstek primátora 
Pelikán Matouš, Mgr., náměstek primátora 
Záleská Markéta, Mgr., náměstkyně primátora 

Bod programu: 14. 
 

 

18 Monitoring památky UNESCO 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. ukládá 
site-managerovi ihned zaslat písemné vyjádření k RMZ za rok 2021 dle důvodové zprávy 

T: 27. 6. 2022 
O: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
 

Předložil: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
Bod programu: 15. 
 

 

19 Směrnice energetického managementu SMOl 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
Směrnici energetického managementu statutárního města Olomouce dle ČSN EN ISO 
50001 

 

3. ukládá 
vedoucím odborů a ředitelům příspěvkových organizací ihned postupovat dle této směrnice 

T: 27. 6. 2022 
O: vedoucí odborů 



 126 

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

T: 27. 6. 2022 
O: vedoucí odboru strategie a řízení 
 

Předložil: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
Bod programu: 16. 
 

 

20 Postup přípravy a projednávání investičních záměrů akciových 
společností, kde je statutární město Olomouc jediným 
akcionářem a příspěvkových organizací, kde je zřizovatelem 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu vč. příloh 

 

2. schvaluje 
postup přípravy a projednávání investičních záměrů akciových společností, kde je statutární 
město Olomouc jediným akcionářem a příspěvkových organizací, kde je zřizovatelem dle 
důvodové zprávy vč. příloh 

 

3. ukládá 
vedoucím odborů a ředitelům příspěvkových organizací dodržovat tento schválený postup 

T: průběžně 
O: vedoucí odborů 
 

4. ukládá 
Janu Večeřovi, Bc., tajemníkovi MMOl předložit organizační změny dle důvodové zprávy 

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

5. 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. 

postupovat při přípravě a projednávání svých investičních záměrů dle schváleného postupu 
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6. pověřuje 
Mgr. Milana Ferance, člena Rady města Olomouce a ing. Zdeňka Bogoče, vedoucího odboru 
strategie a řízení Magistrátu města Olomouce,  

a) kontrolou plnění tohoto pokynu jediného akcionáře,  

b) koordinací při plnění tohoto pokynu a  

c) metodickou podporou pro dotčené společnosti 

 

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

Bod programu: 17. 
 

 

21 Reporting městských akciových společností, kde je statutární 
město Olomouc jediným akcionářem – duben 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: 18. 
 

 

22 Schvalování účetních závěrek a finančního vypořádání 
příspěvkových organizací (mimo školská zařízení) za rok 2021 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu včetně příloh 

 

2. schvaluje 
a) účetní závěrky příspěvkových organizací Moravské divadlo Olomouc, Moravská 
filharmonie Olomouc, Knihovna města Olomouce, Zoologická zahrada Olomouc a Hřbitovy 
města Olomouce sestavené k 31. 12. 2021 v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o 
účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, 

b) finanční vypořádání příspěvkových organizací (mimo školská zařízení) za rok 2021 dle 
přílohy důvodové zprávy. 

 

3. pověřuje 
- náměstkyni primátora Mgr. Markétu Záleskou podpisem Protokolu o schválení účetní 
závěrky příspěvkové organizace Zoologická zahrada Olomouc, Moravské divadlo Olomouc a 
Moravská filharmonie Olomouc, 

- náměstka primátora doc. PhDr. Karla Konečného, CSc. podpisem Protokolu o schvalování 
účetní závěrky příspěvkové organizace Knihovna města Olomouce, 

- náměstka primátora Mgr. Matouše Pelikána podpisem Protokolu o schvalování účetní 
závěrky příspěvkové organizace Hřbitovy města Olomouce. 
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4. ukládá 
odboru strategie a řízení (oddělení řízení a kontrolingu městských firem) uvědomit jednotlivé 
příspěvkové organizace o přijatém usnesení 

T: 27. 6. 2022 
O: vedoucí odboru strategie a řízení 
 

Předložil: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
Záleská Markéta, Mgr., náměstkyně primátora 
Konečný Karel, doc., PhDr., CSc., náměstek primátora 
Pelikán Matouš, Mgr., náměstek primátora 

Bod programu: 19. 
 

 

23 Dopravní podnik města Olomouce, a.s. – předchozí souhlas se 
zřízením zástavního práva na majetku společnosti – rozhodnutí 
jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. rozhodla 
jako jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady společnosti Dopravní podnik 
města Olomouce, a.s. o udělení předchozího souhlasu se zřízením zástavního práva na 
majetku společnosti „ve prospěch Národní rozvojové banky, a to na 10 ks  autobusů a na 
pozemky v k. ú. Olomouc – Slavonín financované poskytnutými úvěry“ dle důvodové zprávy. 

 

3. 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: 27. 6. 2022 
O: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
 

Předložil: představenstvo a.s. 
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Feranec Milan, Mgr., člen rady města 

Bod programu: 20. 
 

 

24 Moravské divadlo Olomouc - pověření k vypracování studie 
proveditelnosti na akci „Výstavba nových dílen, skladů a 
komunitního a edukačního centra“ 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. pověřuje 
ředitele Moravského divadla Olomouc, p. o. Ing. Davida Gerneše k vypracování studie 
proveditelnosti na akci „Výstavba nových dílen, skladů a komunitního a edukačního centra“ 
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dle důvodové zprávy 

 

3. pověřuje 
náměstka primátora Mgr. Matouše Pelikána, náměstkyni primátora Mgr. Markétu Záleskou a 
ředitele Moravského divadla Olomouce Ing. Davida Gerneše k mandátu jednat za SMOl s 
Olomouckým krajem dle důvodové zprávy 

 

4. ukládá 
řediteli Moravského divadla Olomouc Ing. Davidu Gernešovi povinnost čtvrtletně informovat 
Radu města Olomouce o průběhu projektu a jednání dle důvodové zprávy 

T: čtvrtletně 
O: vedoucí odboru strategie a řízení 
 

Předložil: Záleská Markéta, Mgr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 21. 
 

 

25 Hřbitovy města Olomouce - Smlouva o bezúplatném převodu 
movitého majetku OSTR/INO/1539/2022/Zem 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
Smlouvu o bezúplatném převodu movitého majetku OSTR/INO/1539/2022/Zem 

 

3. ukládá 
odboru strategie a řízení (oddělení řízení a kontrolingu městských firem) informovat o 
přijatém unesení ředitele příspěvkové organizace Hřbitovy města Olomouce 

T: 27. 6. 2022 
O: vedoucí odboru strategie a řízení 
 

Předložil: Pelikán Matouš, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 22. 
 

 

26 Moravská cyklotrasa na území ORP Olomouc, k.ú. Nemilany – 
Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu SFDI 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
přijetí dotace a uzavření Smlouvy č. 176/C1/2022 o poskytnutí finančních prostředků z 
rozpočtu SFDI na rok 2022 na akci „Moravská cyklotrasa na území ORP Olomouc, k.ú. 
Nemilany“ 

 

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

 

Předložil: Pelikán Matouš, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 23. 
 

 

27 Označení vlastníka 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
přidělení označení dle upravené důvodové zprávy 

 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 24. 
 

 

28 Zvláštní užívání komunikací 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. souhlasí 
s dalším využitím vyhrazeného parkování na ul. Jungmannova 

 

3. souhlasí 
s dalším využitím vyhrazeného parkování na ul. Husova 

 

4. souhlasí 
s dalším využitím vyhrazeného parkování na ul. Jílová 

 

5. souhlasí 
s dalším využitím vyhrazeného parkování na ul. Skřivánčí 

 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 25. 
 

 

29 Půlmaraton Olomouc 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
přepravu účastníků půlmaratonu v prostředcích DPMO, a.s. dle předložené důvodové zprávy 
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3. schvaluje 
realizaci odtahů vozidel dle předložené zprávy 

 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 26. 
 

 

30 Předzahrádky 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. schvaluje 
umístění předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení  MAISON VIET na 
náměstí Republiky (Křížkovského 3), 779 00 Olomouc, v rozsahu 43,2 m2 pro žadatele fu 
MAISON VIET s.r.o., Kollárovo náměstí 688/5, na dobu od 1.6. do 31.10. 2022 

 

2. schvaluje 
umístění předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení OWL´S CAFE v ulici 
Ztracená 12, Olomouc, v rozsahu 1,4 m2 pro žadatele p. XXXXX, Střítež nad Bečvou 123, 
756 52, na dobu od 20.6. do 31.10. 2022. 

 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 27. 
 

 

31 Pražská mozaika 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
návrh postupu dle bodu 2. důvodové zprávy 

 

3. schvaluje 
zařazení částky 350 900,- Kč do soupisu nekrytých požadavků pro rok 2022 a zároveň její 
neprodlené vykrytí z rezervy k dispozici RMO/ZMO 

 

4. schvaluje 
nárokování částky 10,0 mil. Kč bez DPH na realizaci akce "Nerudova - rekonstrukce 
komunikace" a částky 3,1 mil. Kč bez DPH na realizaci akce "Vídeňská, Remešova, tř. 
Svobody - chodník" v rámci přípravy investičního rozpočtu SMOl na rok 2023 

 

5. ukládá 
odboru ekonomickému okamžité vykrytí částky 350 900,- Kč do rozpočtu odboru investic na 
akci "Nerudova - rekonstrukce komunikace", aktualizace PD 

T: 27. 6. 2022 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 28. 
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32 Ubytování pro uprchlíky z Ukrajiny - změny kapacit 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
výpověď smlouvy o zajištění ubytovací kapacity v dočasném nouzovém ubytování v Domově 
pro ženy a matky s dětmi SMOl, Holečkova 7, Olomouc, dle důvodové zprávy 

 

3. pověřuje 
podepsat výpověď smlouvy 

T: 27. 6. 2022 
O: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
 

4. zrušuje 
část 5 usnesení RMO č. 27 ze dne 11. 4. 2022, kterým byla pro poskytování nouzového 
ubytování osob vymezených nařízením vlády České republiky ze dne 16. 3. 2022, č. 207, 
určena kapacita 19 lůžek v Domově pro ženy a matky s dětmi SMOI, Holečkova 7, Olomouc 

 

5. určuje 
s účinností ode dne 15. 6. 2022 pro poskytování nouzového ubytování 5 pokojů v režimu 
ubytovny v Hotelovém domě, Velkomoravská 8, Olomouc, ve vlastnictví společnosti Správa 
nemovitostí Olomouc, a.s., dle důvodové zprávy 

 

Předložil: Kolářová Eva, DipMgmt, náměstkyně primátora 
Bod programu: 29. 
 

 

33 Bytové záležitosti odboru sociálních věcí 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
uzavření smluv o nájmu bytu zvláštního určení dle bodu 1, písm. a) - d) důvodové zprávy 

 

Předložil: Kolářová Eva, DipMgmt, náměstkyně primátora 
Bod programu: 30. 
 

 

34 Přijetí daru – vozidlo pro město Černivci 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
přijetí daru a uzavření darovací smlouvy dle důvodové zprávy 
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3. pověřuje 
Mgr. Miroslava Žbánka, MPA, primátora, podpisem darovací smlouvy dle přílohy č. 1 
důvodové zprávy 

 

4. doporučuje zastupitelstvu města 
schválit poskytnutí daru městské nemocnici v Černivci a uzavření darovací smlouvy dle 
přílohy č. 3 důvodové zprávy 

 

Předložil: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 
Bod programu: 31. 
 

 

35 Výpůjčka vozidla na zahraniční cestu pro potřebu sboru 
dobrovolných hasičů 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. souhlasí 
s výpůjčkou dopravního automobilu dle důvodové zprávy 

 

3. pověřuje 
JUDr. Martina Majora, MBA., náměstka primátora k podpisu žádanky o přepravu k zahraniční 
cestě dle důvodové zprávy 

 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 32. 
 

 

36 Nařízení, kterým se zakazují některé formy prodeje zboží nebo 
poskytování služeb prováděné mimo obchodní prostory při 
výkonu licencované činnosti držitelem licence nebo při výkonu 
zprostředkovatelské činnosti v energetických odvětvích. 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. vydává 
nařízení dle přílohy 1 důvodové zprávy 

 

Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 33. 
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37 Ceník AQP k 1.7.2022 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
úpravu ceníku Aquaparku Olomouc s platností od 1. července 2022 

 

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

Bod programu: 34. 
 

 

38 Dotace v oblasti zahraničních aktivit  s důrazem na partnerská 
města 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu týkající se poskytnutí dotací z rozpočtu SMOl roku 2022 
včetně přílohy č. 1 

 

2. schvaluje 
poskytnutí dotací z rozpočtu SMOl roku  2022 do 50 tis. Kč dle přílohy č. 1 důvodové zprávy 
a z toho vyplývající rozpočtové změny 

 

3. schvaluje 
uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací do 50 tis. Kč s příjemci dle přílohy č. 1 
důvodové zprávy 

 

4. ukládá 
seznámit Zastupitelstvo města Olomouce se schválenými dotacemi do 50 tis. Kč roku  2022 
dle důvodové zprávy - příloha č. 1 

T: zasedání ZMO 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 

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

T: 8. 8. 2022 
O: oddělení zahraničních vztahů 
 

Předložil: Konečný Karel, doc., PhDr., CSc., náměstek primátora 
Bod programu: 35. 
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39 Procesní audit v oblasti samostatné působnosti a organizační 
struktury MMOl 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. bere na vědomí 
návrh organizačního schéma MMOl dle kompetenčního řízení 

 

3. ukládá 
předložit tento návrh do nově zvolené Rady města Olomouce 

T: listopad 2022 
O: Večeř Jan, Bc., tajemník 
 

4. ukládá 
vedoucím odborů, po projednání s městskými společnostmi a organizacemi, v intencích 
procesního autitu, připravit návrhy pro činnosti, které: 

a) odbory vykonávají, ale mohly by být vykonávány jiným odborem nebo přeneseny na 
městskou společnost (organizaci), 

b) jiné společnosti nebo městské společnosti či organizace pro město vykonávají, ale mohly 
by být vykonávány jinou městskou společností (organizací), 

c) odbory, městské společnosti či organizace nevykonávají, ale vykonávat by je mohly, popř. 
měly, to vše s popisem a vyhodnocením předpokládaných přínosů, ale i možných rizik či 
nevýhod. 

T: 22. 8. 2022 
O: Večeř Jan, Bc., tajemník 
 

5. ukládá 
Ing. Otakaru Štěpánu Bačákovi, náměstku primátora, Mgr. Milanu Ferancovi, členu RMO, 
Bc. Janu Večeřovi, tajemníkovi MMOl a vedoucímu odboru strategie a řízení poskytnout 
vedoucím odborů patřičnou součinnost při projednávání návrhů s městskými společnostmi a 
organizacemi 

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

města, Večeř Jan, Bc., tajemník, vedoucí odboru strategie a řízení 
 

Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 36. 
 

 

40 Organizační záležitosti - "Vnitřní předpis pro energetický 
management statutárního města Olomouce" 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
"Vnitřní předpis pro energetický management statutárního města Olomouce" dle předložené 
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důvodové zprávy s účinností od 1. 7. 2022 

 

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

 

 

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

Mgr. Matouš Pelikán v. r. 
náměstek primátora 

  

 


