
 

USNESENÍ 
 

z 123. schůze Rady města Olomouce, konané dne 15. 8. 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 Převody spoluvlastnických podílů na bytech ve 
spoluvlastnictví SMOL a Družstva Olomouc, Jiráskova - 
Družstva Olomouc, Jižní – dodatek č.1 ze dne 29.7.2022 k 
cenové studii  znaleckého ústavu Grant Thornton Appraisal 
services a.s. ze dne 19.5.2022 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. doporučuje 
Zastupitelstvu města Olomouce ke schválení postup dle důvodové zprávy 

 

Předložil: Rada města Olomouce 
Bod programu: 1. 
 

 

2 Topolová 1, 2, 4, 6, 7, 9 a Rumunská 11 - prodej bytových 
jednotek 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. revokuje 
usnesení RMO ze dne 27. 6. 2022, bod č. 21, část č. 119 ve věci doporučení ZMO schválit 

- prodej spoluvlastnického podílu k jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podílu o velikosti id. 65/100: jednotky 
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 (pozemek je ve vlastnictví jiné osoby) 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 

- uzavření budoucí kupní smlouvy ke spoluvlastnickému podílu k jednotce vymezené podle 
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zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podílu o 
velikosti id. 35/100: jednotky 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. 

 

3. schvaluje 
- záměr prodat spoluvlastnický podíl k jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podílu o velikosti id. 65/100: jednotky 
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 (pozemek je ve vlastnictví jiné osoby) 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 smlouvu o budoucí kupní smlouvě ke spoluvlastnickému podílu k jednotce 
vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a 
to podílu o velikosti id. 35/100: jednotky 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; 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, s 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. 

 

4. revokuje 
usnesení RMO ze dne 27. 6. 2022, bod č. 21, část č. 140 ve věci doporučení ZMO schválit 

- prodej spoluvlastnického podílu k jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podílu o velikosti id. 65/100: jednotky 
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 (pozemek je ve vlastnictví jiné osoby) 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 

- uzavření budoucí kupní smlouvy ke spoluvlastnickému podílu k jednotce vymezené podle 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podílu o 
velikosti id. 35/100: jednotky 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 
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Olomouc, Jižní. 

 

5. schvaluje 
- záměr prodat spoluvlastnický podíl k jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podílu o velikosti id. 65/100: jednotky 
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 (pozemek je ve vlastnictví jiné osoby) se 
spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 
439/20248, paní XXXXX, Olomouc 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 

- záměr uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě ke spoluvlastnickému podílu k jednotce 
vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a 
to podílu o velikosti id. 35/100: jednotky 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; 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, s paní 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. 

 

6. revokuje 
usnesení RMO ze dne 27. 6. 2022, bod č. 21, část č. 191 ve věci doporučení ZMO schválit 

- prodej spoluvlastnického podílu k jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podílu o velikosti id. 70/100: jednotky 
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 (pozemek je ve vlastnictví jiné osoby) 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 

- uzavření budoucí kupní smlouvy ke spoluvlastnickému podílu k jednotce vymezené podle 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podílu o 
velikosti id. 30/100: jednotky 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. 

 

7. schvaluje 
- záměr prodat spoluvlastnický podíl k jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podílu o velikosti id. 70/100: jednotky 
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 (pozemek je ve vlastnictví jiné osoby) se 
spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 
303/20231, paní XXXXX, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 158.256,- Kč, přičemž část 
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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 smlouvu o budoucí kupní smlouvě ke spoluvlastnickému podílu k jednotce 
vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a 
to podílu o velikosti id. 30/100: jednotky 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; 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, s paní XXXXX, Olomouc 
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. 

 

8. revokuje 
usnesení RMO ze dne 27. 6. 2022, bod č. 21, část č. 237 ve věci doporučení ZMO schválit 

- prodej spoluvlastnického podílu k jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podílu o velikosti id. 68/100: jednotky 
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 (pozemek je ve vlastnictví jiné osoby) 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 

- uzavření budoucí kupní smlouvy ke spoluvlastnickému podílu k jednotce vymezené podle 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podílu o 
velikosti id. 32/100: jednotky 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. 

 

9. schvaluje 
- záměr prodat spoluvlastnický podíl k jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podílu o velikosti id. 68/100: jednotky 
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 (pozemek je ve vlastnictví jiné osoby) se 
spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 
692/48380, paní 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 smlouvu o budoucí kupní smlouvě ke spoluvlastnickému podílu k jednotce 
vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a 
to podílu o velikosti id. 32/100: jednotky 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; 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, s paní XXXXX, Olomouc, 
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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. 

 

10. bere na vědomí 
u převodu jednotky 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, změnu příjmení kupující XXXXX 
nyní XXXXX dle důvodové zprávy. 

 

11. doporučuje zastupitelstvu města revokovat 
usnesení ZMO ze dne 18. 7. 2022, bod č. 2, část č. 88 ve věci schválení 

- prodeje spoluvlastnického podílu k jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podílu o velikosti id. 65/100: jednotky 
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 (pozemek je ve vlastnictví jiné osoby) 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 

- uzavření budoucí kupní smlouvy ke spoluvlastnickému podílu k jednotce vymezené podle 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podílu o 
velikosti id. 35/100: jednotky 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, s manželi 
paní XXXXX a panem 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, s 
manželi paní XXXXX a panem 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. 

 

12. schvaluje 
- záměr prodat spoluvlastnický podíl k jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podílu o velikosti id. 65/100: jednotky 
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 (pozemek je ve vlastnictví jiné osoby) se 
spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 
413/20226, paní XXXXX, Olomouc 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 smlouvu o budoucí kupní smlouvě ke spoluvlastnickému podílu k jednotce 
vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a 
to podílu o velikosti id. 35/100: jednotky 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; 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, s paní XXXXX, 
Olomouc, 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. 
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13. schvaluje 
u převodu jednotky 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, kupující XXXXX, doplnění 
smlouvy „Kupní smlouva spolu se smlouvou o budoucí kupní smlouvě“ o ustanovení 
uvedené v důvodové zprávě. 

 

14. doporučuje zastupitelstvu města revokovat 
usnesení ZMO ze dne 18. 7. 2022, bod č. 2, části č. 137 - 169 ve věci schválení  

- prodeje spoluvlastnických podílů k nemovitým věcem v domě č. p. 434, Topolová 7 v 
Olomouci a současně 

- uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě ke spoluvlastnickým podílům k nemovitým 
věcem v domě č. p. 434, Topolová 7 v Olomouci. 

 

15. schvaluje 
- záměr prodat spoluvlastnický podíl k jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podílu o velikosti id. 61/100: jednotky 
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 (pozemek je ve vlastnictví jiné osoby) 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 
338.663,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 227.394,- 
Kč a částka ve výši 111.269,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

- záměr uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě ke spoluvlastnickému podílu k jednotce 
vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a 
to podílu o velikosti id. 39/100: jednotky 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; 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, s manželi paní XXXXX a 
panem XXXXX, Olomouc to vše za kupní cenu celkem ve výši 225.775,- Kč, přičemž část 
kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 151.596,- Kč a částka ve výši 74.179,- 
Kč bude doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše dle důvodové zprávy. 

 

16. schvaluje 
- záměr prodat spoluvlastnický podíl k jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podílu o velikosti id. 61/100: jednotky 
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 (pozemek je ve vlastnictví jiné osoby) se 
spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 
328/20235, paní XXXXX, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 132.079,- Kč, přičemž část 
kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 84.434,- Kč a částka ve výši 47.645,- 
Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

- záměr uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě ke spoluvlastnickému podílu k jednotce 
vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a 
to podílu o velikosti id. 39/100: jednotky 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; 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, s paní XXXXX, Olomouc 
to vše za kupní cenu celkem ve výši 88.053,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena 
formou akontace ve výši 56.289,- Kč a částka ve výši 31.764,- Kč bude doplatek kupní ceny, 
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dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše dle důvodové zprávy. 

 

17. schvaluje 
- záměr prodat spoluvlastnický podíl k jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podílu o velikosti id. 61/100: jednotky 
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 (pozemek je ve vlastnictví jiné osoby) se 
spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 
260/20235, panu XXXXX, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 183.868,- Kč, přičemž část 
kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 146.100,- Kč a částka ve výši 37.768,- 
Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

- záměr uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě ke spoluvlastnickému podílu k jednotce 
vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a 
to podílu o velikosti id. 39/100: jednotky 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; 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, s panem XXXXX, 
Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 122.578,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 
uhrazena formou akontace ve výši 97.400,- Kč a částka ve výši 25.178,- Kč bude doplatek 
kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše dle důvodové zprávy. 

 

18. schvaluje 
- záměr prodat spoluvlastnický podíl k jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podílu o velikosti id. 61/100: jednotky 
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 (pozemek je ve vlastnictví jiné osoby) se 
spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 
391/20235, panu XXXXX, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 158.797,- Kč, přičemž část 
kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 102.000,- Kč a částka ve výši 56.797,- 
Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

- záměr uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě ke spoluvlastnickému podílu k jednotce 
vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a 
to podílu o velikosti id. 39/100: jednotky 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; 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, s panem XXXXX, 
Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 105.864,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 
uhrazena formou akontace ve výši 68.000,- Kč a částka ve výši 37.864,- Kč bude doplatek 
kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše dle důvodové zprávy. 

 

19. schvaluje 
- záměr prodat spoluvlastnický podíl k jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podílu o velikosti id. 61/100: jednotky 
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 (pozemek je ve vlastnictví jiné osoby) se 
spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 
261/20235, paní XXXXX, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 115.913,- Kč, přičemž část 
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kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 78.000,- Kč a částka ve výši 37.913,- 
Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

- záměr uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě ke spoluvlastnickému podílu k jednotce 
vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a 
to podílu o velikosti id. 39/100: jednotky 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; 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, s paní XXXXX, 
Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 77.275,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 
uhrazena formou akontace ve výši 52.000,- Kč a částka ve výši 25.275,- Kč bude doplatek 
kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše dle důvodové zprávy. 

 

20. schvaluje 
- záměr prodat spoluvlastnický podíl k jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podílu o velikosti id. 61/100: jednotky 
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 (pozemek je ve vlastnictví jiné osoby) 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 
323.534,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 259.620,- 
Kč a částka ve výši 63.914,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

- záměr uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě ke spoluvlastnickému podílu k jednotce 
vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a 
to podílu o velikosti id. 39/100: jednotky 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; 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, s manželi paní XXXXX a 
panem XXXXX, Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 215.690,- Kč, přičemž část 
kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 173.080,- Kč a částka ve výši 42.610,- 
Kč bude doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše dle důvodové zprávy. 

 

21. schvaluje 
- záměr prodat spoluvlastnický podíl k jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podílu o velikosti id. 61/100: jednotky 
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 (pozemek je ve vlastnictví jiné osoby) 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 
293.701,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 197.394,- 
Kč a částka ve výši 96.307,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

- záměr uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě ke spoluvlastnickému podílu k jednotce 
vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a 
to podílu o velikosti id. 39/100: jednotky 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; 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, s manželi paní XXXXX a 
panem XXXXX, Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 195.801,- Kč, přičemž část 
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kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 131.596,- Kč a částka ve výši 64.205,- 
Kč bude doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše dle důvodové zprávy. 

 

22. schvaluje 
- záměr prodat spoluvlastnický podíl k jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podílu o velikosti id. 61/100: jednotky 
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 (pozemek je ve vlastnictví jiné osoby) se 
spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 
338/20235, panu XXXXX, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 127.098,- Kč, přičemž část 
kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 78.000,- Kč a částka ve výši 49.098,- 
Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

- záměr uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě ke spoluvlastnickému podílu k jednotce 
vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a 
to podílu o velikosti id. 39/100: jednotky 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; 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, s panem XXXXX, 
Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 84.732,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 
uhrazena formou akontace ve výši 52.000,- Kč a částka ve výši 32.732,- Kč bude doplatek 
kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše dle důvodové zprávy. 

 

23. schvaluje 
- záměr prodat spoluvlastnický podíl k jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podílu o velikosti id. 61/100: jednotky 
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 (pozemek je ve vlastnictví jiné osoby) se 
spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 
453/20235, panu XXXXX, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 198.133,- Kč, přičemž část 
kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 132.330,- Kč a částka ve výši 65.803,- 
Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

- záměr uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě ke spoluvlastnickému podílu k jednotce 
vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a 
to podílu o velikosti id. 39/100: jednotky 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; 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, s panem XXXXX, 
Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 132.089,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 
uhrazena formou akontace ve výši 88.220,- Kč a částka ve výši 43.869,- Kč bude doplatek 
kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše dle důvodové zprávy. 

 

24. schvaluje 
- záměr prodat spoluvlastnický podíl k jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podílu o velikosti id. 61/100: jednotky 
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 (pozemek je ve vlastnictví jiné osoby) se 
spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 
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289/20235, paní XXXXX, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 119.980,- Kč, přičemž část 
kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 78.000,- Kč a částka ve výši 41.980,- 
Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

- záměr uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě ke spoluvlastnickému podílu k jednotce 
vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a 
to podílu o velikosti id. 39/100: jednotky 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; 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, s paní XXXXX, 
Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 79.987,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 
uhrazena formou akontace ve výši 52.000,- Kč a částka ve výši 27.987,- Kč bude doplatek 
kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše dle důvodové zprávy. 

 

25. schvaluje 
- záměr prodat spoluvlastnický podíl k jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podílu o velikosti id. 61/100: jednotky 
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 (pozemek je ve vlastnictví jiné osoby) 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 115.913,- 
Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 78.000,- Kč a částka 
ve výši 37.913,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

- záměr uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě ke spoluvlastnickému podílu k jednotce 
vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a 
to podílu o velikosti id. 39/100: jednotky 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; 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, s manželi paní XXXXX a 
panem XXXXX, to vše za kupní cenu celkem ve výši 77.275,- Kč, přičemž část kupní ceny 
byla již uhrazena formou akontace ve výši 52.000,- Kč a částka ve výši 25.275,- Kč bude 
doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše dle důvodové zprávy. 

 

26. schvaluje 
- záměr prodat spoluvlastnický podíl k jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podílu o velikosti id. 61/100: jednotky 
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 (pozemek je ve vlastnictví jiné osoby) 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 162.138,- 
Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 102.000,- Kč a 
částka ve výši 60.138,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

- záměr uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě ke spoluvlastnickému podílu k jednotce 
vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a 
to podílu o velikosti id. 39/100: jednotky 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; 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, s manželi paní XXXXX a 
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panem XXXXX, to vše za kupní cenu celkem ve výši 108.092,- Kč, přičemž část kupní ceny 
byla již uhrazena formou akontace ve výši 68.000,- Kč a částka ve výši 40.092,- Kč bude 
doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše dle důvodové zprávy. 

 

27. schvaluje 
- záměr prodat spoluvlastnický podíl k jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podílu o velikosti id. 61/100: jednotky 
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 (pozemek je ve vlastnictví jiné osoby) 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 
162.428,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 102.000,- 
Kč a částka ve výši 60.428,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

- záměr uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě ke spoluvlastnickému podílu k jednotce 
vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a 
to podílu o velikosti id. 39/100: jednotky 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; 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, s manželi paní XXXXX a 
panem XXXXX, Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 108.285,- Kč, přičemž část 
kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 68.000,- Kč a částka ve výši 40.285,- 
Kč bude doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše dle důvodové zprávy. 

 

28. schvaluje 
- záměr prodat spoluvlastnický podíl k jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podílu o velikosti id. 61/100: jednotky 
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 (pozemek je ve vlastnictví jiné osoby) se 
spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 
325/20235, paní XXXXX, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 125.210,- Kč, přičemž část 
kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 78.000,- Kč a částka ve výši 47.210,- 
Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

- záměr uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě ke spoluvlastnickému podílu k jednotce 
vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a 
to podílu o velikosti id. 39/100: jednotky 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; 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, s paní XXXXX, 
Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 83.473,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 
uhrazena formou akontace ve výši 52.000,- Kč a částka ve výši 31.473,- Kč bude doplatek 
kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše dle důvodové zprávy. 

 

29. schvaluje 
- záměr prodat spoluvlastnický podíl k jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podílu o velikosti id. 61/100: jednotky 
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 (pozemek je ve vlastnictví jiné osoby) se 
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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 
272.531,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 180.000,- 
Kč a částka ve výši 92.531,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

- záměr uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě ke spoluvlastnickému podílu k jednotce 
vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a 
to podílu o velikosti id. 39/100: jednotky 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; 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, s manželi paní XXXXX a 
panem XXXXX, Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 181.687,- Kč, přičemž část 
kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 120.000,- Kč a částka ve výši 61.687,- 
Kč bude doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše dle důvodové zprávy. 

 

30. schvaluje 
- záměr prodat spoluvlastnický podíl k jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podílu o velikosti id. 61/100: jednotky 
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 (pozemek je ve vlastnictví jiné osoby) 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 
497.966,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 405.000,- 
Kč a částka ve výši 92.966,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

- záměr uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě ke spoluvlastnickému podílu k jednotce 
vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a 
to podílu o velikosti id. 39/100: jednotky 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; 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, s manželi paní XXXXX a 
panem XXXXX, Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 331.978,- Kč, přičemž část 
kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 270.000,- Kč a částka ve výši 61.978,- 
Kč bude doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše dle důvodové zprávy. 

 

31. schvaluje 
- záměr prodat spoluvlastnický podíl k jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podílu o velikosti id. 61/100: jednotky 
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 (pozemek je ve vlastnictví jiné osoby) se 
spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 
338/20235, panu XXXXX, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 127.098,- Kč, přičemž část 
kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 78.000,- Kč a částka ve výši 49.098,- 
Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

- záměr uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě ke spoluvlastnickému podílu k jednotce 
vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a 
to podílu o velikosti id. 39/100: jednotky 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; a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 338/20235 k pozemku parc. č. 
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812/27 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, s panem XXXXX, 
Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 84.732,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 
uhrazena formou akontace ve výši 52.000,- Kč a částka ve výši 32.732,- Kč bude doplatek 
kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše dle důvodové zprávy. 

 

32. schvaluje 
- záměr prodat spoluvlastnický podíl k jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podílu o velikosti id. 61/100: jednotky 
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 (pozemek je ve vlastnictví jiné osoby) se 
spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 
413/20235, panu XXXXX, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 161.992,- Kč, přičemž část 
kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 102.000,- Kč a částka ve výši 59.992,- 
Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

- záměr uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě ke spoluvlastnickému podílu k jednotce 
vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a 
to podílu o velikosti id. 39/100: jednotky 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; 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, s panem XXXXX, 
Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 107.995,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 
uhrazena formou akontace ve výši 68.000,- Kč a částka ve výši 39.995,- Kč bude doplatek 
kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše dle důvodové zprávy. 

 

33. schvaluje 
- záměr prodat spoluvlastnický podíl k jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podílu o velikosti id. 61/100: jednotky 
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 (pozemek je ve vlastnictví jiné osoby) 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 318.412,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve 
výši 255.660,- Kč a částka ve výši 62.752,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

- záměr uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě ke spoluvlastnickému podílu k jednotce 
vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a 
to podílu o velikosti id. 39/100: jednotky 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; 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, s manželi paní XXXXX a 
panem XXXXX, Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 212.275,- Kč, přičemž část 
kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 170.440,- Kč a částka ve výši 41.835,- 
Kč bude doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše dle důvodové zprávy. 

 

34. schvaluje 
- záměr prodat spoluvlastnický podíl k jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podílu o velikosti id. 61/100: jednotky 
č. 434/25, byt, v domě č. p. 434, Topolová 7, na pozemku parc. č. 812/27 zastavěná plocha 
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a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc (pozemek je ve vlastnictví jiné osoby) se 
spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 
261/20235, paní XXXXX, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 115.913,- Kč, přičemž část 
kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 78.000,- Kč a částka ve výši 37.913,- 
Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

- záměr uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě ke spoluvlastnickému podílu k jednotce 
vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a 
to podílu o velikosti id. 39/100: jednotky 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; 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, s paní XXXXX, 
Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 77.275,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 
uhrazena formou akontace ve výši 52.000,- Kč a částka ve výši 25.275,- Kč bude doplatek 
kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše dle důvodové zprávy. 

 

35. schvaluje 
- záměr prodat spoluvlastnický podíl k jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podílu o velikosti id. 61/100: jednotky 
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 (pozemek je ve vlastnictví jiné osoby) se 
spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 
261/20235, paní XXXXX, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 115.913,- Kč, přičemž část 
kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 78.000,- Kč a částka ve výši 37.913,- 
Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

- záměr uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě ke spoluvlastnickému podílu k jednotce 
vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a 
to podílu o velikosti id. 39/100: jednotky 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; 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, s paní XXXXX, 
Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 77.275,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 
uhrazena formou akontace ve výši 52.000,- Kč a částka ve výši 25.575,- Kč bude doplatek 
kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše dle důvodové zprávy. 

 

36. schvaluje 
- záměr prodat spoluvlastnický podíl k jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podílu o velikosti id. 61/100: jednotky 
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 (pozemek je ve vlastnictví jiné osoby) 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 
333.933,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 270.600,- 
Kč a částka ve výši 63.333,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

- záměr uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě ke spoluvlastnickému podílu k jednotce 
vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a 
to podílu o velikosti id. 39/100: jednotky 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. 
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436/20235; 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, s manželi paní XXXXX a 
panem XXXXX, Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 222.622,- Kč, přičemž část 
kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 180.400,- Kč a částka ve výši 42.222,- 
Kč bude doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše dle důvodové zprávy. 

 

37. schvaluje 
- záměr prodat spoluvlastnický podíl k jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podílu o velikosti id. 61/100: jednotky 
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 (pozemek je ve vlastnictví jiné osoby) se 
spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 
390/20235, paní XXXXX, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 158.651,- Kč, přičemž část 
kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 102.000,- Kč a částka ve výši 56.651,- 
Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

- záměr uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě ke spoluvlastnickému podílu k jednotce 
vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a 
to podílu o velikosti id. 39/100: jednotky 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; 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, s paní XXXXX, 
Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 105.768,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 
uhrazena formou akontace ve výši 68.000,- Kč a částka ve výši 37.768,- Kč bude doplatek 
kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše dle důvodové zprávy. 

 

38. schvaluje 
- záměr prodat spoluvlastnický podíl k jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podílu o velikosti id. 61/100: jednotky 
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 (pozemek je ve vlastnictví jiné osoby) 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 
121.869,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 78.000,- Kč 
a částka ve výši 43.869,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

- záměr uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě ke spoluvlastnickému podílu k jednotce 
vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a 
to podílu o velikosti id. 39/100: jednotky 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; 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, s manželi paní XXXXX a 
panem XXXXX, Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 81.246,- Kč, přičemž část 
kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 52.000,- Kč a částka ve výši 29.246,- 
Kč bude doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše dle důvodové zprávy. 

 

39. schvaluje 
- záměr prodat spoluvlastnický podíl k jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podílu o velikosti id. 61/100: jednotky 
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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 (pozemek je ve vlastnictví jiné osoby) 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 
273.547,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 180.000,- 
Kč a částka ve výši 93.547,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

- záměr uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě ke spoluvlastnickému podílu k jednotce 
vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a 
to podílu o velikosti id. 39/100: jednotky 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; 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, s manželi paní XXXXX a 
panem XXXXX, Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 182.365,- Kč, přičemž část 
kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 120.000,- Kč a částka ve výši 62.365,- 
Kč bude doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše dle důvodové zprávy. 

 

40. schvaluje 
- záměr prodat spoluvlastnický podíl k jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podílu o velikosti id. 61/100: jednotky 
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 (pozemek je ve vlastnictví jiné osoby) se 
spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 
682/20235, panu XXXXX, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 340.135,- Kč, přičemž část 
kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 241.068,- Kč a částka ve výši 99.067,- 
Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

- záměr uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě ke spoluvlastnickému podílu k jednotce 
vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a 
to podílu o velikosti id. 39/100: jednotky 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; 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, s panem XXXXX, 
Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 226.757,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 
uhrazena formou akontace ve výši 160.712,- Kč a částka ve výši 66.045,- Kč bude doplatek 
kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše dle důvodové zprávy. 

 

41. schvaluje 
- záměr prodat spoluvlastnický podíl k jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podílu o velikosti id. 61/100: jednotky 
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 (pozemek je ve vlastnictví jiné osoby) se 
spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 
297/20235, paní XXXXX, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 121.142,- Kč, přičemž část 
kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 78.000,- Kč a částka ve výši 43.142,- 
Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

- záměr uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě ke spoluvlastnickému podílu k jednotce 
vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a 
to podílu o velikosti id. 39/100: jednotky 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 
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spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 
297/20235; 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, s paní XXXXX, 
Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 80.761,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 
uhrazena formou akontace ve výši 52.000,- Kč a částka ve výši 28.761,- Kč bude doplatek 
kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše dle důvodové zprávy. 

 

42. schvaluje 
- záměr prodat spoluvlastnický podíl k jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podílu o velikosti id. 61/100: jednotky 
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 (pozemek je ve vlastnictví jiné osoby) se 
spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 
410/20235, paní XXXXX, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 312.157,- Kč, přičemž část 
kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 252.600,- Kč a částka ve výši 59.557,- 
Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

- záměr uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě ke spoluvlastnickému podílu k jednotce 
vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a 
to podílu o velikosti id. 39/100: jednotky 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; 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, s paní XXXXX, 
Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 208.104,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 
uhrazena formou akontace ve výši 168.400,- Kč a částka ve výši 39.704,- Kč bude doplatek 
kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše dle důvodové zprávy. 

 

43. schvaluje 
- záměr prodat spoluvlastnický podíl k jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podílu o velikosti id. 61/100: jednotky 
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 (pozemek je ve vlastnictví jiné osoby) se 
spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 
307/20235, paní XXXXX, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 230.415,- Kč, přičemž část 
kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 185.820,- Kč a částka ve výši 44.595,- 
Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

- záměr uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě ke spoluvlastnickému podílu k jednotce 
vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a 
to podílu o velikosti id. 39/100: jednotky 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; 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, s paní XXXXX, 
Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 153.610,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 
uhrazena formou akontace ve výši 123.880,- Kč a částka ve výši 29.730,- Kč bude doplatek 
kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše dle důvodové zprávy. 

 

44. schvaluje 
- záměr prodat spoluvlastnický podíl k jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., 
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občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podílu o velikosti id. 61/100: jednotky 
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 (pozemek je ve vlastnictví jiné osoby) se 
spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 
309/20235, paní XXXXX, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 122.885,- Kč, přičemž část 
kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 78.000,- Kč a částka ve výši 44.885,- 
Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

- záměr uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě ke spoluvlastnickému podílu k jednotce 
vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a 
to podílu o velikosti id. 39/100: jednotky 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; 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, s paní XXXXX, 
Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 81.924,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 
uhrazena formou akontace ve výši 52.000,- Kč a částka ve výši 29.924,- Kč bude doplatek 
kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše dle důvodové zprávy. 

 

45. schvaluje 
- záměr prodat spoluvlastnický podíl k jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podílu o velikosti id. 61/100: jednotky 
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 (pozemek je ve vlastnictví jiné osoby) se 
spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 
436/20235, a to podílu o velikosti id. 1/2 ze spoluvlastnického podílu o velikosti id. 61/100 k 
jednotce paní XXXXX, Olomouc a podílu o velikosti id. 1/2 ze spoluvlastnického podílu o 
velikosti id. 61/100 k jednotce panu XXXXX, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 
165.333,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 102.000,- 
Kč a částka ve výši 63.333,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

- záměr uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě ke spoluvlastnickému podílu k jednotce 
vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a 
to podílu o velikosti id. 39/100: jednotky 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 podílu o velikosti id. 1/2 ze spoluvlastnického podílu o velikosti id. 39/100 k 
jednotce s paní XXXXX, Olomouc a podílu o velikosti id. 1/2 ze spoluvlastnického podílu o 
velikosti id. 39/100 k jednotce s panem 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, a to podílu o velikosti id. 1/2 ze spoluvlastnického podílu o velikosti 
id. 436/20235 k pozemku s paní XXXXX, Olomouc a podílu o velikosti id. 1/2 ze 
spoluvlastnického podílu o velikosti id. 436/20235 k pozemku s panem XXXXX, Olomouc, to 
vše za kupní cenu celkem ve výši 110.222,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena 
formou akontace ve výši 68.000,- Kč a částka ve výši 42.222,- Kč bude doplatek kupní ceny, 
dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše dle důvodové zprávy. 

 

46. schvaluje 
- záměr prodat spoluvlastnický podíl k jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podílu o velikosti id. 61/100: jednotky 
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 (pozemek je ve vlastnictví jiné osoby) se 
spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 
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459/20235, paní XXXXX, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 168.674,- Kč, přičemž část 
kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 102.000,- Kč a částka ve výši 66.674,- 
Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

- záměr uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě ke spoluvlastnickému podílu k jednotce 
vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a 
to podílu o velikosti id. 39/100: jednotky 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; 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, s paní XXXXX, 
Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 112.450,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 
uhrazena formou akontace ve výši 68.000,- Kč a částka ve výši 44.450,- Kč bude doplatek 
kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše dle důvodové zprávy. 

 

47. schvaluje 
- záměr prodat spoluvlastnický podíl k jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podílu o velikosti id. 61/100: jednotky 
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 (pozemek je ve vlastnictví jiné osoby) se 
spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 
326/20235, panu XXXXX, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 115.724,- Kč, přičemž část 
kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 68.369,- Kč a částka ve výši 47.355,- 
Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

- záměr uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě ke spoluvlastnickému podílu k jednotce 
vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a 
to podílu o velikosti id. 39/100: jednotky 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; 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, s panem XXXXX, 
Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 77.149,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 
uhrazena formou akontace ve výši 45.579,- Kč a částka ve výši 31.570,- Kč bude doplatek 
kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše dle důvodové zprávy. 

 

48. schvaluje 
- záměr prodat spoluvlastnický podíl k jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podílu o velikosti id. 65/100: jednotky 
č. 419/10, byt, v domě č. p. 419, Topolová 1, na pozemku parc. č. 812/20 zastavěná plocha 
a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc (pozemek je ve vlastnictví jiné osoby) se 
spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 
428/22821, paní XXXXX, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 143.116,- Kč, přičemž část 
kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 76.800,- Kč a částka ve výši 66.316,- 
Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

- záměr uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě ke spoluvlastnickému podílu k jednotce 
vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a 
to podílu o velikosti id. 35/100: jednotky č. 419/10, 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. 
428/22821; a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 428/22821 k pozemku parc. č. 
812/20 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, s paní XXXXX, 
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Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 80.503,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 
uhrazena formou akontace ve výši 43.200,- Kč a částka ve výši 37.303,- Kč bude doplatek 
kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše dle důvodové zprávy. 

 

49. schvaluje 
- záměr prodat spoluvlastnický podíl k jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podílu o velikosti id. 65/100: jednotky 
č. 422/25, byt, v domě č. p. 422, Topolová 2, na pozemku parc. č. 812/21 zastavěná plocha 
a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc (pozemek je ve vlastnictví jiné osoby) se 
spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 
303/20447, panu XXXXX, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 98.148,- Kč, přičemž část 
kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 51.200,- Kč a částka ve výši 46.948,- 
Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

- záměr uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě ke spoluvlastnickému podílu k jednotce 
vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a 
to podílu o velikosti id. 35/100: jednotky č. 422/25, 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. 
303/20447; a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 303/20447 k pozemku parc. č. 
812/21 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, s panem XXXXX, 
Olomouc to vše za kupní cenu celkem ve výši 55.208,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 
uhrazena formou akontace ve výši 28.800,- Kč a částka ve výši 26.408,- Kč bude doplatek 
kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše dle důvodové zprávy. 

 

50. schvaluje 
- záměr prodat spoluvlastnický podíl k jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podílu o velikosti id. 65/100: jednotky 
č. 420/2, byt, v domě č. p. 420, Topolová 6, na pozemku parc. č. 812/23 zastavěná plocha a 
nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc (pozemek je ve vlastnictví jiné osoby) se 
spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 
259/20248, paní XXXXX, Olomouc za kupní cenu ve výši 40.130,- Kč, a současně 

- záměr uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě ke spoluvlastnickému podílu k jednotce 
vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a 
to podílu o velikosti id. 35/100: jednotky č. 420/2, 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; 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, s paní XXXXX, 
Olomouc, to vše za kupní cenu ve výši 22.573,- Kč, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, 
Jižní, 

a to vše dle důvodové zprávy. 

 

51. schvaluje 
- záměr prodat spoluvlastnický podíl k jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podílu o velikosti id. 65/100: jednotky 
č. 420/13, byt, v domě č. p. 420, Topolová 6, na pozemku parc. č. 812/23 zastavěná plocha 
a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc (pozemek je ve vlastnictví jiné osoby) se 
spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 
306/20248, paní XXXXX, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 102.965,- Kč, přičemž část 
kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 55.552,- Kč a částka ve výši 47.413,- 
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Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

- záměr uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě ke spoluvlastnickému podílu k jednotce 
vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a 
to podílu o velikosti id. 35/100: jednotky č. 420/13, 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; 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, s paní XXXXX, 
Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 57.918,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 
uhrazena formou akontace ve výši 31.248,- Kč a částka ve výši 26.670,- Kč bude doplatek 
kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše dle důvodové zprávy. 

 

52. schvaluje 
- záměr prodat spoluvlastnický podíl k jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podílu o velikosti id. 61/100: jednotky 
č. 434/10, byt, v domě č. p. 434, Topolová 7, na pozemku parc. č. 812/27 zastavěná plocha 
a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc (pozemek je ve vlastnictví jiné osoby) 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 
320.828,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 228.297,- 
Kč a částka ve výši 92.531,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

- záměr uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě ke spoluvlastnickému podílu k jednotce 
vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a 
to podílu o velikosti id. 39/100: jednotky č. 434/10, 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; 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, s manželi paní XXXXX a 
panem XXXXX, Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 213.885,- Kč, přičemž část 
kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 152.198,- Kč a částka ve výši 61.687,- 
Kč bude doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše dle důvodové zprávy. 

 

53. schvaluje 
- záměr prodat spoluvlastnický podíl k jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podílu o velikosti id. 70/100: jednotky 
č. 424/9, byt, v domě č. p. 424, Topolová 9, na pozemku parc. č. 812/24 zastavěná plocha a 
nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc (pozemek je ve vlastnictví jiné osoby) se 
spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 
547/20231, paní XXXXX, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 255.389,- Kč, přičemž část 
kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 164.013,- Kč a částka ve výši 91.376,- 
Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

- záměr uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě ke spoluvlastnickému podílu k jednotce 
vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a 
to podílu o velikosti id. 30/100: jednotky č. 424/9, 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; 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, s paní XXXXX, 
Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 114.740,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 
uhrazena formou akontace ve výši 73.687,- Kč a částka ve výši 41.053,- Kč bude doplatek 
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kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše dle důvodové zprávy. 

 

54. schvaluje 
- záměr prodat spoluvlastnický podíl k jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podílu o velikosti id. 70/100: jednotky 
č. 424/18, byt, v domě č. p. 424, Topolová 9, na pozemku parc. č. 812/24 zastavěná plocha 
a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc (pozemek je ve vlastnictví jiné osoby) se 
spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 
583/20231, a to podílu o velikosti id. 1/2 ze spoluvlastnického podílu o velikosti id. 70/100 k 
jednotce paní XXXXX, Olomouc a podílu o velikosti id. 1/2 ze spoluvlastnického podílu o 
velikosti id. 70/100 k jednotce panu XXXXX, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 
261.403,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 164.013,- 
Kč a částka ve výši 97.390,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

- záměr uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě ke spoluvlastnickému podílu k jednotce 
vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a 
to podílu o velikosti id. 30/100: jednotky č. 424/18, 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. 
583/20231, a to podílu o velikosti id. 1/2 ze spoluvlastnického podílu o velikosti id. 30/100 k 
jednotce s paní XXXXX, Olomouc a podílu o velikosti id. 1/2 ze spoluvlastnického podílu o 
velikosti id. 30/100 k jednotce s panem XXXXX, Olomouc; a ke spoluvlastnickému podílu o 
velikosti id. 583/20231 k pozemku parc. č. 812/24 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. 
Slavonín, obec Olomouc, a to podílu o velikosti id. 1/2 ze spoluvlastnického podílu o velikosti 
id. 583/20231 k pozemku s paní XXXXX, Olomouc a podílu o velikosti id. 1/2 ze 
spoluvlastnického podílu o velikosti id. 583/20231 k pozemku s panem XXXXX, Olomouc, to 
vše za kupní cenu celkem ve výši 117.442,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena 
formou akontace ve výši 73.687,- Kč a částka ve výši 43.755,- Kč bude doplatek kupní ceny, 
dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše dle důvodové zprávy. 

 

55. schvaluje 
- záměr prodat spoluvlastnický podíl k jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podílu o velikosti id. 70/100: jednotky 
č. 424/25, byt, v domě č. p. 424, Topolová 9, na pozemku parc. č. 812/24 zastavěná plocha 
a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc (pozemek je ve vlastnictví jiné osoby) se 
spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 
293/20231, a to podílu o velikosti id. 1/2 ze spoluvlastnického podílu o velikosti id. 70/100 k 
jednotce paní XXXXX, Olomouc a podílu o velikosti id. 1/2 ze spoluvlastnického podílu o 
velikosti id. 70/100 k jednotce panu 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 smlouvu o budoucí kupní smlouvě ke spoluvlastnickému podílu k jednotce 
vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a 
to podílu o velikosti id. 30/100: jednotky č. 424/25, 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, a to podílu o velikosti id. 1/2 ze spoluvlastnického podílu o velikosti id. 30/100 k 
jednotce s paní XXXXX, Olomouc a podílu o velikosti id. 1/2 ze spoluvlastnického podílu o 
velikosti id. 30/100 k jednotce s panem 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, a to podílu o velikosti id. 1/2 ze spoluvlastnického podílu o velikosti 
id. 293/20231 k pozemku s paní XXXXX, Olomouc a podílu o velikosti id. 1/2 ze 
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spoluvlastnického podílu o velikosti id. 293/20231 k pozemku s panem 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. 

 

56. schvaluje 
- záměr prodat spoluvlastnický podíl k jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podílu o velikosti id. 70/100: jednotky 
č. 424/33, byt, v domě č. p. 424, Topolová 9, na pozemku parc. č. 812/24 zastavěná plocha 
a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc (pozemek je ve vlastnictví jiné osoby) se 
spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 
626/20231, a to podílu o velikosti id. 5/8 ze spoluvlastnického podílu o velikosti id. 70/100 k 
jednotce panu XXXXX, Olomouc, podílu o velikosti id. 1/8 ze spoluvlastnického podílu o 
velikosti id. 70/100 k jednotce paní XXXXX, podílu o velikosti id. 1/8 ze spoluvlastnického 
podílu o velikosti id. 70/100 k jednotce paní XXXXX, Olomouc a podílu o velikosti id. 1/8 ze 
spoluvlastnického podílu o velikosti id. 70/100 k jednotce paní XXXXX, Olomouc, za kupní 
cenu celkem ve výši 335.930,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou 
akontace ve výši 231.357,- Kč a částka ve výši 104.573,- Kč bude doplatek kupní ceny, a 
současně 

- záměr uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě ke spoluvlastnickému podílu k jednotce 
vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a 
to podílu o velikosti id. 30/100: jednotky č. 424/33 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. 
626/20231, a to podílu o velikosti id. 5/8 ze spoluvlastnického podílu o velikosti id. 30/100 k 
jednotce s panem XXXXX, Olomouc, podílu o velikosti id. 1/8 ze spoluvlastnického podílu o 
velikosti id. 30/100 k jednotce s paní XXXXX, podílu o velikosti id. 1/8 ze spoluvlastnického 
podílu o velikosti id. 30/100 k jednotce s paní XXXXX, Olomouc a podílu o velikosti id. 1/8 ze 
spoluvlastnického podílu o velikosti id. 70/100 k jednotce s paní XXXXX, Olomouc; a ke 
spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 626/20231 k pozemku parc. č. 812/24 zastavěná 
plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, a to podílu o velikosti id. 5/8 ze 
spoluvlastnického podílu o velikosti id. 626/20231 k pozemku s panem XXXXX, Olomouc, 
podílu o velikosti id. 1/8 ze spoluvlastnického podílu o velikosti id. 626/20231 k pozemku s 
paní XXXXX, podílu o velikosti id. 1/8 ze spoluvlastnického podílu o velikosti id. 626/20231 k 
pozemku s paní XXXXX, Olomouc a podílu o velikosti id. 1/8 ze spoluvlastnického podílu o 
velikosti id. 626/20231 k pozemku s paní XXXXX, Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve 
výši 150.925,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 
103.943,- Kč a částka ve výši 46.982,- Kč bude doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví 
Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše dle důvodové zprávy. 

 

57. souhlasí 
s přípravou majetkoprávních dispozic u jednotky č. 419/10 v domě Topolová 1, jednotky č. 
422/25 v domě Topolová 2, jednotky č. 420/2 a č. 420/13 v domě Topolová 6, 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. 

 

58. souhlasí 
se zrušením podmínky trvalého bydliště na území města Olomouce pro uzavření kupní 
smlouvy s jedním z kupujících paní XXXXX ke koupi podílu k bytové jednotce č. 424/33, 
Topolová 9, v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, ke dni schválení prodeje ZMO, dle důvodové 
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zprávy. 

 

59. doporučuje zastupitelstvu města 
vzít na vědomí cenu obvyklou jednotlivých bytových jednotek v domech Topolová 1, 2, 4, 6, 
7, 9 a Rumunská 11 v Olomouci ve výši dle cenové studie Grant Thornton Appraisal services 
a.s. ze dne 19. 5. 2022 ve znění dodatku č. 1 ze dne 29. 7. 2022, které tvoří přílohu č. 1 této 
důvodové zprávy. 

 

60. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
odůvodnění odchylky kupní ceny od ceny obvyklé při převodech jednotlivých bytových 
jednotek v domech Topolová 1, 2, 4, 6, 7, 9 a Rumunská 11 v Olomouci ve výši dle cenové 
studie Grant Thornton Appraisal services a.s. ze dne 19. 5. 2022 ve znění dodatku č. 1 ze 
dne 29. 7. 2022, které tvoří přílohu č. 1 této důvodové zprávy, dle důvodové zprávy. 

 

61. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
odchylku kupní ceny od ceny obvyklé při převodech jednotlivých bytových jednotek v 
domech Topolová 1, 2, 4, 6, 7, 9 a Rumunská 11 v Olomouci ve výši dle cenové studie Grant 
Thornton Appraisal services a.s. ze dne 19. 5. 2022 ve znění dodatku č. 1 ze dne 29. 7. 
2022, které tvoří přílohu č. 1 této důvodové zprávy. 

 

62. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
vzor ,,Kupní smlouva spolu se smlouvou o budoucí smlouvě“, který tvoří přílohu č. 2 této 
důvodové zprávy. 

 

63. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
-  prodej spoluvlastnických podílů k nemovitým věcem dle výše uvedených záměrů č. 3, 5, 7, 
9, 12, 15 - 56, a současně 

- uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě ke spoluvlastnickým podílům k nemovitým 
věcem dle výše uvedených záměrů č. 3, 5, 7, 9, 12, 15 - 56,  

a to vše s odůvodněním odchylky kupní ceny od ceny obvyklé dle důvodové zprávy a přílohy 
č. 1 této důvodové zprávy. 
 

64. nevyhovuje žádosti 
stávajícího nájemce XXXXX a jeho manželky XXXXX ve věci převedení nájemní smlouvy k 
bytové jednotce č. 419/16 v domě č. p. 419, Topolová 1, Olomouc na syna XXXXX dle 
důvodové zprávy. 

 

Předložil: Rada města Olomouce 
Bod programu: 2. 
 

 

3 Jiráskova 10, 10A, 10B, 10C a Sladkovského 1, 1A, 1B, 1C, 1D, 
1E - prodej bytových jednotek a souvisejících pozemků 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. souhlasí 
s individuálním řešením převodu jednotky č. 1186/3 v domě Jiráskova 10B v Olomouci dle 
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důvodové zprávy. 

 

3. souhlasí 
se zrušením podmínky trvalého bydliště na území města Olomouce pro uzavření kupní 
smlouvy s kupujícím panem XXXXX ke koupi podílu k bytové jednotce č. 1200/21, 
Sladkovského 1C, 1D, 1E a souvisejících pozemků, v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, ke dni 
schválení prodeje v ZMO, dle důvodové zprávy. 

 

4. schvaluje 
- záměr prodat spoluvlastnický podíl k jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl o velikosti id. 61/100: jednotky č. 
1182/1, byt, v domě č. p. 1182, Jiráskova 10, na pozemku parc. č. st. 126/2 zastavěná 
plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc (pozemek je ve vlastnictví jiné osoby), se 
spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 
344/3165, paní XXXXX, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 175.765,- Kč, přičemž část 
kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 101.440,- Kč a částka ve výši 74.325,- 
Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

- záměr uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě ke spoluvlastnickému podílu k jednotce 
vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a 
to podílu o velikosti id. 39/100: jednotky č. 1182/1, byt, v domě č. p. 1182, Jiráskova 10, na 
pozemku parc. č. st. 126/2 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc se 
spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 
344/3165; a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 344/3165 k pozemku parc. č. st. 
126/2 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, s paní XXXXX, Olomouc, 
to vše za kupní cenu celkem ve výši 117.177,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena 
formou akontace ve výši 67.627,- Kč a částka ve výši 49.550,- Kč bude doplatek kupní ceny, 
dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jiráskova, 

a to vše dle důvodové zprávy. 

 

5. schvaluje 
- záměr prodat spoluvlastnický podíl k jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl o velikosti id. 61/100: jednotky č. 
1182/2, byt, v domě č. p. 1182, Jiráskova 10, na pozemku parc. č. st. 126/2 zastavěná 
plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc (pozemek je ve vlastnictví jiné osoby), se 
spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 
344/3165, panu XXXXX, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 294.585,- Kč, přičemž část 
kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 220.260,- Kč a částka ve výši 74.325,- 
Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

- záměr uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě ke spoluvlastnickému podílu k jednotce 
vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a 
to podílu o velikosti id. 39/100: jednotky č. 1182/2, byt, v domě č. p. 1182, Jiráskova 10, na 
pozemku parc. č. st. 126/2 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc se 
spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 
344/3165; a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 344/3165 k pozemku parc. č. st. 
126/2 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, s panem XXXXX, 
Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 196.390,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 
uhrazena formou akontace ve výši 146.840,- Kč a částka ve výši 49.550,- Kč bude doplatek 
kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jiráskova, 

a to vše dle důvodové zprávy. 

 

6. schvaluje 
- záměr prodat spoluvlastnický podíl k jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., 
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občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl o velikosti id. 61/100: jednotky č. 
1182/3, byt, v domě č. p. 1182, Jiráskova 10, na pozemku parc. č. st. 126/2 zastavěná 
plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc (pozemek je ve vlastnictví jiné osoby), se 
spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 
489/3165, manželům paní XXXXX a panu XXXXX, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 
249.456,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 143.803,- 
Kč a částka ve výši 105.653,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

- záměr uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě ke spoluvlastnickému podílu k jednotce 
vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a 
to podílu o velikosti id. 39/100: jednotky č. 1182/3, byt, v domě č. p. 1182, Jiráskova 10, na 
pozemku parc. č. st. 126/2 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc se 
spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 
489/3165; a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 489/3165 k pozemku parc. č. st. 
126/2 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, s manželi paní XXXXX a 
panem XXXXX, Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 166.304,- Kč, přičemž část 
kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 95.868,- Kč a částka ve výši 70.436,- 
Kč bude doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jiráskova, 

a to vše dle důvodové zprávy. 

 

7. schvaluje 
- záměr prodat spoluvlastnický podíl k jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl o velikosti id. 61/100: jednotky č. 
1182/4, byt, v domě č. p. 1182, Jiráskova 10, na pozemku parc. č. st. 126/2 zastavěná 
plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc (pozemek je ve vlastnictví jiné osoby), se 
spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 
348/3165, manželům paní XXXXX a panu XXXXX, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 
183.983,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 108.794,- 
Kč a částka ve výši 75.189,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

- záměr uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě ke spoluvlastnickému podílu k jednotce 
vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a 
to podílu o velikosti id. 39/100: jednotky č. 1182/4, byt, v domě č. p. 1182, Jiráskova 10, na 
pozemku parc. č. st. 126/2 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc se 
spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 
348/3165; a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 348/3165 k pozemku parc. č. st. 
126/2 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, s manželi paní XXXXX a 
panem XXXXX, Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 122.655,- Kč, přičemž část 
kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 72.529,- Kč a částka ve výši 50.126,- 
Kč bude doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jiráskova, 

a to vše dle důvodové zprávy. 

 

8. schvaluje 
- záměr prodat spoluvlastnický podíl k jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl o velikosti id. 61/100: jednotky č. 
1182/5, byt, v domě č. p. 1182, Jiráskova 10, na pozemku parc. č. st. 126/2 zastavěná 
plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc (pozemek je ve vlastnictví jiné osoby), se 
spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 
490/3165, panu XXXXX, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 250.011,- Kč, přičemž část 
kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 144.142,- Kč a částka ve výši 
105.869,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

- záměr uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě ke spoluvlastnickému podílu k jednotce 
vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a 
to podílu o velikosti id. 39/100: jednotky č. 1182/5, byt, v domě č. p. 1182, Jiráskova 10, na 
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pozemku parc. č. st. 126/2 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc se 
spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 
490/3165; a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 490/3165 k pozemku parc. č. st. 
126/2 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, s panem XXXXX, 
Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 166.675,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 
uhrazena formou akontace ve výši 96.095,- Kč a částka ve výši 70.580,- Kč bude doplatek 
kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jiráskova, 

a to vše dle důvodové zprávy. 

 

9. schvaluje 
- záměr prodat spoluvlastnický podíl k jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl o velikosti id. 61/100: jednotky č. 
1182/6, byt, v domě č. p. 1182, Jiráskova 10, na pozemku parc. č. st. 126/2 zastavěná 
plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc (pozemek je ve vlastnictví jiné osoby), se 
spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 
349/3165, paní XXXXX, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 291.225,- Kč, přičemž část 
kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 215.820,- Kč a částka ve výši 75.405,- 
Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

- záměr uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě ke spoluvlastnickému podílu k jednotce 
vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a 
to podílu o velikosti id. 39/100: jednotky č. 1182/6, byt, v domě č. p. 1182, Jiráskova 10, na 
pozemku parc. č. st. 126/2 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc se 
spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 
349/3165; a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 349/3165 k pozemku parc. č. st. 
126/2 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, s paní XXXXX, Olomouc, 
to vše za kupní cenu celkem ve výši 194.150,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena 
formou akontace ve výši 143.880,- Kč a částka ve výši 50.270,- Kč bude doplatek kupní 
ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jiráskova, 

a to vše dle důvodové zprávy. 

 

10. schvaluje 
- záměr prodat spoluvlastnický podíl k jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl o velikosti id. 61/100: jednotky č. 
1182/7, byt, v domě č. p. 1182, Jiráskova 10, na pozemku parc. č. st. 126/2 zastavěná 
plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc (pozemek je ve vlastnictví jiné osoby), se 
spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 
801/3165, manželům paní XXXXX a panu XXXXX, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 
432.236,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 259.172,- 
Kč a částka ve výši 173.064,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

- záměr uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě ke spoluvlastnickému podílu k jednotce 
vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a 
to podílu o velikosti id. 39/100: jednotky č. 1182/7, byt, v domě č. p. 1182, Jiráskova 10, na 
pozemku parc. č. st. 126/2 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc se 
spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 
801/3165; a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 801/3165 k pozemku parc. č. st. 
126/2 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, s manželi paní XXXXX a 
panem XXXXX, Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 288.157,- Kč, přičemž část 
kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 172.781,- Kč a částka ve výši 
115.376,- Kč bude doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jiráskova, 

a to vše dle důvodové zprávy. 

 

11. schvaluje 
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- záměr prodat spoluvlastnický podíl k jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl o velikosti id. 61/100: jednotky č. 
1181/1, byt, v domě č. p. 1181, Jiráskova 10A, na pozemku parc. č. st. 126/1 zastavěná 
plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc (pozemek je ve vlastnictví jiné osoby), se 
spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 
464/5718, 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 
250.069,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 148.146,- 
Kč a částka ve výši 101.923,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

- záměr uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě ke spoluvlastnickému podílu k jednotce 
vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a 
to podílu o velikosti id. 39/100: jednotky č. 1181/1, byt, v domě č. p. 1181, Jiráskova 10A, na 
pozemku parc. č. st. 126/1 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc se 
spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 
464/5718, a to podíl o velikosti id. 1/2 ze spoluvlastnického podílu o velikosti id. 39/100 k 
jednotce s paní XXXXX, Olomouc a podíl o velikosti id. 1/2 ze spoluvlastnického podílu o 
velikosti id. 39/100 k jednotce s panem XXXXX, Olomouc; a ke spoluvlastnickému podílu o 
velikosti id. 464/5718 k pozemku parc. č. st. 126/1 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc, a to podíl o velikosti id. 1/2 ze spoluvlastnického podílu o velikosti 
id. 464/5718 k pozemku s paní XXXXX, Olomouc a podíl o velikosti id. 1/2 ze 
spoluvlastnického podílu o velikosti id. 464/5718 k pozemku s panem XXXXX, Olomouc, to 
vše za kupní cenu celkem ve výši 159.881,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena 
formou akontace ve výši 94.717,- Kč a částka ve výši 65.164,- Kč bude doplatek kupní ceny, 
dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jiráskova, 

a to vše dle důvodové zprávy. 

 

12. schvaluje 
- záměr prodat spoluvlastnický podíl k jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl o velikosti id. 61/100: jednotky č. 
1181/2, byt, v domě č. p. 1181, Jiráskova 10A, na pozemku parc. č. st. 126/1 zastavěná 
plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc (pozemek je ve vlastnictví jiné osoby), se 
spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 
503/5718, paní XXXXX, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 269.288,- Kč, přičemž část 
kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 158.799,- Kč a částka ve výši 
110.489,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

- záměr uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě ke spoluvlastnickému podílu k jednotce 
vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a 
to podílu o velikosti id. 39/100: jednotky č. 1181/2, byt, v domě č. p. 1181, Jiráskova 10A, na 
pozemku parc. č. st. 126/1 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc se 
spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 
503/5718; a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 503/5718 k pozemku parc. č. st. 
126/1 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, s paní XXXXX, Olomouc, 
to vše za kupní cenu celkem ve výši 172.169,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena 
formou akontace ve výši 101.528,- Kč a částka ve výši 70.641,- Kč bude doplatek kupní 
ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jiráskova, 

a to vše dle důvodové zprávy. 

 

13. schvaluje 
- záměr prodat spoluvlastnický podíl k jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl o velikosti id. 61/100: jednotky č. 
1181/3, byt, v domě č. p. 1181, Jiráskova 10A, na pozemku parc. č. st. 126/1 zastavěná 
plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc (pozemek je ve vlastnictví jiné osoby), se 
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spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 
446/5718, paní XXXXX, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 239.604,- Kč, přičemž část 
kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 141.635,- Kč a částka ve výši 97.969,- 
Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

- záměr uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě ke spoluvlastnickému podílu k jednotce 
vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a 
to podílu o velikosti id. 39/100: jednotky č. 1181/3, byt, v domě č. p. 1181, Jiráskova 10A, na 
pozemku parc. č. st. 126/1 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc se 
spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 
446/5718; a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 446/5718 k pozemku parc. č. st. 
126/1 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, s paní XXXXX, Olomouc, 
to vše za kupní cenu celkem ve výši 153.189,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena 
formou akontace ve výši 90.553,- Kč a částka ve výši 62.636,- Kč bude doplatek kupní ceny, 
dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jiráskova, 

a to vše dle důvodové zprávy. 

 

14. schvaluje 
- záměr prodat spoluvlastnický podíl k jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl o velikosti id. 61/100: jednotky č. 
1181/5, byt, v domě č. p. 1181, Jiráskova 10A, na pozemku parc. č. st. 126/1 zastavěná 
plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc (pozemek je ve vlastnictví jiné osoby), se 
spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 
317/5718, paní XXXXX, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 176.939,- Kč, přičemž část 
kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 107.306,- Kč a částka ve výši 69.633,- 
Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

- záměr uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě ke spoluvlastnickému podílu k jednotce 
vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a 
to podílu o velikosti id. 39/100: jednotky č. 1181/5, byt, v domě č. p. 1181, Jiráskova 10A, na 
pozemku parc. č. st. 126/1 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc se 
spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 
317/5718; a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 317/5718 k pozemku parc. č. st. 
126/1 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, s paní XXXXX, Olomouc, 
to vše za kupní cenu celkem ve výši 113.125,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena 
formou akontace ve výši 68.606,- Kč a částka ve výši 44.519,- Kč bude doplatek kupní ceny, 
dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jiráskova, 

a to vše dle důvodové zprávy. 

 

15. schvaluje 
- záměr prodat spoluvlastnický podíl k jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl o velikosti id. 61/100: jednotky č. 
1181/6, byt, v domě č. p. 1181, Jiráskova 10A, na pozemku parc. č. st. 126/1 zastavěná 
plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc (pozemek je ve vlastnictví jiné osoby), se 
spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 
448/5718, paní XXXXX, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 239.995,- Kč, přičemž část 
kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 141.587,- Kč a částka ve výši 98.408,- 
Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

- záměr uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě ke spoluvlastnickému podílu k jednotce 
vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a 
to podílu o velikosti id. 39/100: jednotky č. 1181/6, byt, v domě č. p. 1181, Jiráskova 10A, na 
pozemku parc. č. st. 126/1 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc se 
spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 
448/5718; a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 448/5718 k pozemku parc. č. st. 
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126/1 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, s paní XXXXX, Olomouc, 
to vše za kupní cenu celkem ve výši 153.440,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena 
formou akontace ve výši 90.523,- Kč a částka ve výši 62.917,- Kč bude doplatek kupní ceny, 
dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jiráskova, 

a to vše dle důvodové zprávy. 

 

16. schvaluje 
- záměr prodat spoluvlastnický podíl k jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl o velikosti id. 61/100: jednotky č. 
1181/7, byt, v domě č. p. 1181, Jiráskova 10A, na pozemku parc. č. st. 126/1 zastavěná 
plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc (pozemek je ve vlastnictví jiné osoby), se 
spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 
448/5718, manželům paní XXXXX a panu XXXXX, za kupní cenu celkem ve výši 239.995,- 
Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 141.587,- Kč a 
částka ve výši 98.408,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

- záměr uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě ke spoluvlastnickému podílu k jednotce 
vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a 
to podílu o velikosti id. 39/100: jednotky č. 1181/7, byt, v domě č. p. 1181, Jiráskova 10A, na 
pozemku parc. č. st. 126/1 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc se 
spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 
448/5718; a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 448/5718 k pozemku parc. č. st. 
126/1 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, s manželi paní XXXXX a 
panem XXXXX, to vše za kupní cenu celkem ve výši 153.440,- Kč, přičemž část kupní ceny 
byla již uhrazena formou akontace ve výši 90.523,- Kč a částka ve výši 62.917,- Kč bude 
doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jiráskova, 

a to vše dle důvodové zprávy. 

 

17. schvaluje 
- záměr prodat spoluvlastnický podíl k jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl o velikosti id. 61/100: jednotky č. 
1181/8, byt, v domě č. p. 1181, Jiráskova 10A, na pozemku parc. č. st. 126/1 zastavěná 
plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc (pozemek je ve vlastnictví jiné osoby), se 
spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 
317/5718, manželům paní XXXXX a panu XXXXX, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 
176.797,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 107.164,- 
Kč a částka ve výši 69.633,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

- záměr uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě ke spoluvlastnickému podílu k jednotce 
vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a 
to podílu o velikosti id. 39/100: jednotky č. 1181/8, byt, v domě č. p. 1181, Jiráskova 10A, na 
pozemku parc. č. st. 126/1 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc se 
spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 
317/5718; a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 317/5718 k pozemku parc. č. st. 
126/1 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, s manželi paní XXXXX a 
panem XXXXX, Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 113.033,- Kč, přičemž část 
kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 68.514,- Kč a částka ve výši 44.519,- 
Kč bude doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jiráskova, 

a to vše dle důvodové zprávy. 

 

18. schvaluje 
- záměr prodat spoluvlastnický podíl k jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl o velikosti id. 61/100: jednotky č. 
1181/9, byt, v domě č. p. 1181, Jiráskova 10A, na pozemku parc. č. st. 126/1 zastavěná 
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plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc (pozemek je ve vlastnictví jiné osoby), se 
spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 
319/5718, paní XXXXX, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 177.378,- Kč, přičemž část 
kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 107.306,- Kč a částka ve výši 70.072,- 
Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

- záměr uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě ke spoluvlastnickému podílu k jednotce 
vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a 
to podílu o velikosti id. 39/100: jednotky č. 1181/9, byt, v domě č. p. 1181, Jiráskova 10A, na 
pozemku parc. č. st. 126/1 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc se 
spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 
319/5718; a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 319/5718 k pozemku parc. č. st. 
126/1 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, s paní XXXXX, Olomouc, 
to vše za kupní cenu celkem ve výši 113.406,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena 
formou akontace ve výši 68.606,- Kč a částka ve výši 44.800,- Kč bude doplatek kupní ceny, 
dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jiráskova, 

a to vše dle důvodové zprávy. 

 

19. schvaluje 
- záměr prodat spoluvlastnický podíl k jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl o velikosti id. 61/100: jednotky č. 
1181/11, byt, v domě č. p. 1181, Jiráskova 10A, na pozemku parc. č. st. 126/1 zastavěná 
plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc (pozemek je ve vlastnictví jiné osoby), se 
spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 
844/5718, 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 
433.412,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 248.018,- 
Kč a částka ve výši 185.394,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

- záměr uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě ke spoluvlastnickému podílu k jednotce 
vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a 
to podílu o velikosti id. 39/100: jednotky č. 1181/11, byt, v domě č. p. 1181, Jiráskova 10A, 
na pozemku parc. č. st. 126/1 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc 
se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 
844/5718, a to podíl o velikosti id. 1/2 ze spoluvlastnického podílu o velikosti id. 39/100 k 
jednotce s paní XXXXX, Olomouc a podíl o velikosti id. 1/2 ze spoluvlastnického podílu o 
velikosti id. 39/100 k jednotce s panem XXXXX, Olomouc; a ke spoluvlastnickému podílu o 
velikosti id. 844/5718 k pozemku parc. č. st. 126/1 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc, a to podíl o velikosti id. 1/2 ze spoluvlastnického podílu o velikosti 
id. 844/5718 k pozemku s paní XXXXX, Olomouc a podíl o velikosti id. 1/2 ze 
spoluvlastnického podílu o velikosti id. 844/5718 k pozemku s panem XXXXX, Olomouc, to 
vše za kupní cenu celkem ve výši 277.100,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena 
formou akontace ve výši 158.569,- Kč a částka ve výši 118.531,- Kč bude doplatek kupní 
ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jiráskova, 

a to vše dle důvodové zprávy. 

 

20. schvaluje 
- záměr prodat spoluvlastnický podíl k jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl o velikosti id. 61/100: jednotky č. 
1181/12, byt, v domě č. p. 1181, Jiráskova 10A, na pozemku parc. č. st. 126/1 zastavěná 
plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc (pozemek je ve vlastnictví jiné osoby), se 
spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 
847/5718, manželům paní XXXXX a panu XXXXX, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 
434.071,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 248.018,- 
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Kč a částka ve výši 186.053,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

- záměr uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě ke spoluvlastnickému podílu k jednotce 
vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a 
to podílu o velikosti id. 39/100: jednotky č. 1181/12, byt, v domě č. p. 1181, Jiráskova 10A, 
na pozemku parc. č. st. 126/1 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc 
se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 
847/5718; a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 847/5718 k pozemku parc. č. st. 
126/1 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, s manželi paní XXXXX a 
panem XXXXX, Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 277.521,- Kč, přičemž část 
kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 158.569,- Kč a částka ve výši 
118.952,- Kč bude doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jiráskova, 

a to vše dle důvodové zprávy. 

 

21. schvaluje 
- záměr prodat spoluvlastnický podíl k jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl o velikosti id. 61/100: jednotky č. 
1186/1, byt, v domě č. p. 1186, Jiráskova 10B, na pozemku parc. č. st. 126/11 zastavěná 
plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc (pozemek je ve vlastnictví jiné osoby), se 
spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 
343/3164, panu XXXXX, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 175.550,- Kč, přičemž část 
kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 101.441,- Kč a částka ve výši 74.109,- 
Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

- záměr uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě ke spoluvlastnickému podílu k jednotce 
vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a 
to podílu o velikosti id. 39/100: jednotky č. 1186/1, byt, v domě č. p. 1186, Jiráskova 10B, na 
pozemku parc. č. st. 126/11 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc se 
spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 
343/3164; a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 343/3164 k pozemku parc. č. st. 
126/11 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, s panem XXXXX, 
Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 117.033,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 
uhrazena formou akontace ve výši 67.627,- Kč a částka ve výši 49.406,- Kč bude doplatek 
kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jiráskova, 

a to vše dle důvodové zprávy. 

 

22. schvaluje 
- záměr prodat spoluvlastnický podíl k jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl o velikosti id. 61/100: jednotky č. 
1186/2, byt, v domě č. p. 1186, Jiráskova 10B, na pozemku parc. č. st. 126/11 zastavěná 
plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc (pozemek je ve vlastnictví jiné osoby), se 
spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 
345/3164, paní XXXXX, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 176.066,- Kč, přičemž část 
kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 101.525,- Kč a částka ve výši 74.541,- 
Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

- záměr uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě ke spoluvlastnickému podílu k jednotce 
vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a 
to podílu o velikosti id. 39/100: jednotky č. 1186/2, byt, v domě č. p. 1186, Jiráskova 10B, na 
pozemku parc. č. st. 126/11 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc se 
spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 
345/3164; a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 345/3164 k pozemku parc. č. st. 
126/11 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, s paní XXXXX, 
Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 117.378,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 
uhrazena formou akontace ve výši 67.684,- Kč a částka ve výši 49.694,- Kč bude doplatek 
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kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jiráskova, 

a to vše dle důvodové zprávy. 

 

23. schvaluje 
- záměr prodat spoluvlastnický podíl k jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl o velikosti id. 61/100: jednotky č. 
1186/4, byt, v domě č. p. 1186, Jiráskova 10B, na pozemku parc. č. st. 126/11 zastavěná 
plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc (pozemek je ve vlastnictví jiné osoby), se 
spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 
347/3164, manželům paní XXXXX a panu XXXXX, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 
183.767,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 108.794,- 
Kč a částka ve výši 74.973,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

- záměr uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě ke spoluvlastnickému podílu k jednotce 
vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a 
to podílu o velikosti id. 39/100: jednotky č. 1186/4, byt, v domě č. p. 1186, Jiráskova 10B, na 
pozemku parc. č. st. 126/11 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc se 
spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 
347/3164; a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 347/3164 k pozemku parc. č. st. 
126/11 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, s manželi paní XXXXX 
a panem XXXXX, Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 122.511,- Kč, přičemž část 
kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 72.529,- Kč a částka ve výši 49.982,- 
Kč bude doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jiráskova, 

a to vše dle důvodové zprávy. 

 

24. schvaluje 
- záměr prodat spoluvlastnický podíl k jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl o velikosti id. 61/100: jednotky č. 
1186/5, byt, v domě č. p. 1186, Jiráskova 10B, na pozemku parc. č. st. 126/11 zastavěná 
plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc (pozemek je ve vlastnictví jiné osoby), se 
spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 
488/3164, paní XXXXX, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 424.697,- Kč, přičemž část 
kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 319.260,- Kč a částka ve výši 
105.437,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

- záměr uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě ke spoluvlastnickému podílu k jednotce 
vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a 
to podílu o velikosti id. 39/100: jednotky č. 1186/5, byt, v domě č. p. 1186, Jiráskova 10B, na 
pozemku parc. č. st. 126/11 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc se 
spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 
488/3164; a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 488/3164 k pozemku parc. č. st. 
126/11 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, s paní XXXXX, 
Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 283.132,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 
uhrazena formou akontace ve výši 212.840,- Kč a částka ve výši 70.292,- Kč bude doplatek 
kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jiráskova, 

a to vše dle důvodové zprávy. 

 

25. schvaluje 
- záměr prodat spoluvlastnický podíl k jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl o velikosti id. 61/100: jednotky č. 
1186/6, byt, v domě č. p. 1186, Jiráskova 10B, na pozemku parc. č. st. 126/11 zastavěná 
plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc (pozemek je ve vlastnictví jiné osoby), se 
spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 
349/3164, paní XXXXX, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 317.745,- Kč, přičemž část 
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kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 242.340,- Kč a částka ve výši 75.405,- 
Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

- záměr uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě ke spoluvlastnickému podílu k jednotce 
vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a 
to podílu o velikosti id. 39/100: jednotky č. 1186/6, byt, v domě č. p. 1186, Jiráskova 10B, na 
pozemku parc. č. st. 126/11 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc se 
spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 
349/3164; a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 349/3164 k pozemku parc. č. st. 
126/11 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, s paní XXXXX, 
Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 211.830,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 
uhrazena formou akontace ve výši 161.560,- Kč a částka ve výši 50.270,- Kč bude doplatek 
kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jiráskova, 

a to vše dle důvodové zprávy. 

 

26. schvaluje 
- záměr prodat spoluvlastnický podíl k jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl o velikosti id. 61/100: jednotky č. 
1186/7, byt, v domě č. p. 1186, Jiráskova 10B, na pozemku parc. č. st. 126/11 zastavěná 
plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc (pozemek je ve vlastnictví jiné osoby), se 
spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 
805/3164, manželům paní XXXXX a panu XXXXX, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 
433.100,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 259.172,- 
Kč a částka ve výši 173.928,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

- záměr uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě ke spoluvlastnickému podílu k jednotce 
vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a 
to podílu o velikosti id. 39/100: jednotky č. 1186/7, byt, v domě č. p. 1186, Jiráskova 10B, na 
pozemku parc. č. st. 126/11 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc se 
spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 
805/3164; a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 805/3164 k pozemku parc. č. st. 
126/11 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, s manželi paní XXXXX 
a panem XXXXX, Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 288.733,- Kč, přičemž část 
kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 172.781,- Kč a částka ve výši 
115.952,- Kč bude doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jiráskova, 

a to vše dle důvodové zprávy. 

 

27. schvaluje 
• záměr prodat: 

- spoluvlastnický podíl k jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů, a to podíl o velikosti id. 61/100: jednotky č. 1199/1, byt, v 
domě č. p. 1199, Jiráskova 10C, na pozemku parc. č. st. 126/12 zastavěná plocha a nádvoří 
v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, se spoluvlastnickým podílem na společných částech 
předmětné nemovité věci o velikosti id. 529/4854, 

- spoluvlastnický podíl o velikosti id. 1587/24270 k pozemku parc. č. st. 126/12 zastavěná 
plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc (podíl o velikosti id. 2/5 pozemku je ve 
vlastnictví jiné osoby), 

manželům paní XXXXX a panu XXXXX, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 276.533,- 
Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 160.332,- Kč a 
částka ve výši 116.201,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

• záměr uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě: 

- ke spoluvlastnickému podílu k jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podílu o velikosti id. 39/100: jednotky č. 1199/1, 
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byt, v domě č. p. 1199, Jiráskova 10C, na pozemku parc. č. st. 126/12 zastavěná plocha a 
nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, se spoluvlastnickým podílem na společných 
částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 529/4854, 

- ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 1058/24270 k pozemku parc. č. st. 126/12 
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, 

s manželi paní XXXXX a panem XXXXX, Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 
176.799,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 102.507,- 
Kč a částka ve výši 74.292,- Kč bude doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva 
Olomouc, Jiráskova, 

a to vše dle důvodové zprávy. 

 

28. schvaluje 
• záměr prodat: 

- spoluvlastnický podíl k jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů, a to podíl o velikosti id. 61/100: jednotky č. 1199/3, byt, v 
domě č. p. 1199, Jiráskova 10C, na pozemku parc. č. st. 126/12 zastavěná plocha a nádvoří 
v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, se spoluvlastnickým podílem na společných částech 
předmětné nemovité věci o velikosti id. 481/4854, 

- spoluvlastnický podíl o velikosti id. 1443/24270 k pozemku parc. č. st. 126/12 zastavěná 
plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc (podíl o velikosti id. 2/5 pozemku je ve 
vlastnictví jiné osoby), 

manželům paní XXXXX a panu XXXXX, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 225.460,- 
Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 119.803,- Kč a 
částka ve výši 105.657,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

• záměr uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě: 

- ke spoluvlastnickému podílu k jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podílu o velikosti id. 39/100: jednotky č. 1199/3, 
byt, v domě č. p. 1199, Jiráskova 10C, na pozemku parc. č. st. 126/12 zastavěná plocha a 
nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, se spoluvlastnickým podílem na společných 
částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 481/4854, 

- ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 962/24270 k pozemku parc. č. st. 126/12 
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, 

s manželi paní XXXXX a panem XXXXX, Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 
144.146,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 76.595,- Kč 
a částka ve výši 67.551,- Kč bude doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva 
Olomouc, Jiráskova, 

a to vše dle důvodové zprávy. 

 

29. schvaluje 
• záměr prodat: 

- spoluvlastnický podíl k jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů, a to podíl o velikosti id. 61/100: jednotky č. 1199/4, byt, v 
domě č. p. 1199, Jiráskova 10C, na pozemku parc. č. st. 126/12 zastavěná plocha a nádvoří 
v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, se spoluvlastnickým podílem na společných částech 
předmětné nemovité věci o velikosti id. 354/4854, 

- spoluvlastnický podíl o velikosti id. 1062/24270 k pozemku parc. č. st. 126/12 zastavěná 
plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc (podíl o velikosti id. 2/5 pozemku je ve 
vlastnictví jiné osoby), 

paní XXXXX, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 286.149,- Kč, přičemž část kupní ceny 
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byla již uhrazena formou akontace ve výši 208.389,- Kč a částka ve výši 77.760,- Kč bude 
doplatek kupní ceny, a současně 

• záměr uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě: 

- ke spoluvlastnickému podílu k jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podílu o velikosti id. 39/100: jednotky č. 1199/4, 
byt, v domě č. p. 1199, Jiráskova 10C, na pozemku parc. č. st. 126/12 zastavěná plocha a 
nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, se spoluvlastnickým podílem na společných 
částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 354/4854, 

- ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 708/24270 k pozemku parc. č. st. 126/12 
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, 

s paní XXXXX, Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 182.947,- Kč, přičemž část 
kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 133.232,- Kč a částka ve výši 49.715,- 
Kč bude doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jiráskova, 

a to vše dle důvodové zprávy. 

 

30. schvaluje 
• záměr prodat: 

- spoluvlastnický podíl k jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů, a to podíl o velikosti id. 61/100: jednotky č. 1199/5, byt, v 
domě č. p. 1199, Jiráskova 10C, na pozemku parc. č. st. 126/12 zastavěná plocha a nádvoří 
v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, se spoluvlastnickým podílem na společných částech 
předmětné nemovité věci o velikosti id. 460/4854, 

- spoluvlastnický podíl o velikosti id. 1380/24270 k pozemku parc. č. st. 126/12 zastavěná 
plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc (podíl o velikosti id. 2/5 pozemku je ve 
vlastnictví jiné osoby), 

panu XXXXX, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 256.865,- Kč, přičemž část kupní ceny 
byla již uhrazena formou akontace ve výši 155.821,- Kč a částka ve výši 101.044,- Kč bude 
doplatek kupní ceny, a současně 

• záměr uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě: 

- ke spoluvlastnickému podílu k jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podílu o velikosti id. 39/100: jednotky č. 1199/5, 
byt, v domě č. p. 1199, Jiráskova 10C, na pozemku parc. č. st. 126/12 zastavěná plocha a 
nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, se spoluvlastnickým podílem na společných 
částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 460/4854, 

- ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 920/24270 k pozemku parc. č. st. 126/12 
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, 

s panem XXXXX, Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 164.225,- Kč, přičemž část 
kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 99.623,- Kč a částka ve výši 64.602,- 
Kč bude doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jiráskova, 

a to vše dle důvodové zprávy. 

 

31. schvaluje 
• záměr prodat: 

- spoluvlastnický podíl k jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů, a to podíl o velikosti id. 61/100: jednotky č. 1199/6, byt, v 
domě č. p. 1199, Jiráskova 10C, na pozemku parc. č. st. 126/12 zastavěná plocha a nádvoří 
v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, se spoluvlastnickým podílem na společných částech 
předmětné nemovité věci o velikosti id. 481/4854, 
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- spoluvlastnický podíl o velikosti id. 1443/24270 k pozemku parc. č. st. 126/12 zastavěná 
plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc (podíl o velikosti id. 2/5 pozemku je ve 
vlastnictví jiné osoby), 

panu XXXXX, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 265.989,- Kč, přičemž část kupní ceny 
byla již uhrazena formou akontace ve výši 160.332,- Kč a částka ve výši 105.657,- Kč bude 
doplatek kupní ceny, a současně 

• záměr uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě: 

- ke spoluvlastnickému podílu k jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podílu o velikosti id. 39/100: jednotky č. 1199/6, 
byt, v domě č. p. 1199, Jiráskova 10C, na pozemku parc. č. st. 126/12 zastavěná plocha a 
nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, se spoluvlastnickým podílem na společných 
částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 481/4854, 

- ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 962/24270 k pozemku parc. č. st. 126/12 
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, 

s panem XXXXX, Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 170.058,- Kč, přičemž část 
kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 102.507,- Kč a částka ve výši 67.551,- 
Kč bude doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jiráskova, 

a to vše dle důvodové zprávy. 

 

32. schvaluje 
• záměr prodat: 

- spoluvlastnický podíl k jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů, a to podíl o velikosti id. 61/100: jednotky č. 1199/8, byt, v 
domě č. p. 1199, Jiráskova 10C, na pozemku parc. č. st. 126/12 zastavěná plocha a nádvoří 
v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, se spoluvlastnickým podílem na společných částech 
předmětné nemovité věci o velikosti id. 460/4854, 

- spoluvlastnický podíl o velikosti id. 1380/24270 k pozemku parc. č. st. 126/12 zastavěná 
plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc (podíl o velikosti id. 2/5 pozemku je ve 
vlastnictví jiné osoby), 

paní XXXXX, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 256.837,- Kč, přičemž část kupní ceny 
byla již uhrazena formou akontace ve výši 155.793,- Kč a částka ve výši 101.044,- Kč bude 
doplatek kupní ceny, a současně 

• záměr uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě: 

- ke spoluvlastnickému podílu k jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podílu o velikosti id. 39/100: jednotky č. 1199/8, 
byt, v domě č. p. 1199, Jiráskova 10C, na pozemku parc. č. st. 126/12 zastavěná plocha a 
nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, se spoluvlastnickým podílem na společných 
částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 460/4854, 

- ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 920/24270 k pozemku parc. č. st. 126/12 
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, 

s paní XXXXX, Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 164.208,- Kč, přičemž část 
kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 99.606,- Kč a částka ve výši 64.602,- 
Kč bude doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jiráskova, 

a to vše dle důvodové zprávy. 

 

33. schvaluje 
• záměr prodat: 

- spoluvlastnický podíl k jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
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ve znění pozdějších předpisů, a to podíl o velikosti id. 61/100: jednotky č. 1199/9, byt, v 
domě č. p. 1199, Jiráskova 10C, na pozemku parc. č. st. 126/12 zastavěná plocha a nádvoří 
v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, se spoluvlastnickým podílem na společných částech 
předmětné nemovité věci o velikosti id. 635/4854, 

- spoluvlastnický podíl o velikosti id. 1905/24270 k pozemku parc. č. st. 126/12 zastavěná 
plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc (podíl o velikosti id. 2/5 pozemku je ve 
vlastnictví jiné osoby), 

paní XXXXX, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 351.711,- Kč, přičemž část kupní ceny 
byla již uhrazena formou akontace ve výši 212.226,- Kč a částka ve výši 139.485,- Kč bude 
doplatek kupní ceny, a současně 

• záměr uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě: 

- ke spoluvlastnickému podílu k jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podílu o velikosti id. 39/100: jednotky č. 1199/9, 
byt, v domě č. p. 1199, Jiráskova 10C, na pozemku parc. č. st. 126/12 zastavěná plocha a 
nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, se spoluvlastnickým podílem na společných 
částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 635/4854, 

- ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 1270/24270 k pozemku parc. č. st. 126/12 
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, 

s paní XXXXX, Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 224.865,- Kč, přičemž část 
kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 135.686,- Kč a částka ve výši 89.179,- 
Kč bude doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jiráskova, 

a to vše dle důvodové zprávy. 

 

34. schvaluje 
• záměr prodat: 

- spoluvlastnický podíl k jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů, a to podíl o velikosti id. 61/100: jednotky č. 1199/10, byt, v 
domě č. p. 1199, Jiráskova 10C, na pozemku parc. č. st. 126/12 zastavěná plocha a nádvoří 
v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, se spoluvlastnickým podílem na společných částech 
předmětné nemovité věci o velikosti id. 640/4854, 

- spoluvlastnický podíl o velikosti id. 1920/24270 k pozemku parc. č. st. 126/12 zastavěná 
plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc (podíl o velikosti id. 2/5 pozemku je ve 
vlastnictví jiné osoby), 

manželům paní XXXXX a panu XXXXX, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 359.859,- 
Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 219.276,- Kč a 
částka ve výši 140.583,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

• záměr uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě: 

- ke spoluvlastnickému podílu k jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podílu o velikosti id. 39/100: jednotky č. 1199/10, 
byt, v domě č. p. 1199, Jiráskova 10C, na pozemku parc. č. st. 126/12 zastavěná plocha a 
nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, se spoluvlastnickým podílem na společných 
částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 640/4854, 

- ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 1280/24270 k pozemku parc. č. st. 126/12 
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, 

s manželi paní XXXXX a panem XXXXX, Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 
230.074,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 140.193,- 
Kč a částka ve výši 89.881,- Kč bude doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva 
Olomouc, Jiráskova, 
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a to vše dle důvodové zprávy. 

 

35. schvaluje 
- záměr prodat spoluvlastnický podíl k jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl o velikosti id. 61/100: jednotky č. 
1183/1, byt, v domě č. p. 1183, Sladkovského 1, na pozemku parc. č. st. 126/3 zastavěná 
plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc (pozemek je ve vlastnictví jiné osoby), se 
spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 
470/5962, paní XXXXX, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 229.695,- Kč, přičemž část 
kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 138.158,- Kč a částka ve výši 91.537,- 
Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

- záměr uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě ke spoluvlastnickému podílu k jednotce 
vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a 
to podílu o velikosti id. 39/100: jednotky č. 1183/1, byt, v domě č. p. 1183, Sladkovského 1, 
na pozemku parc. č. st. 126/3 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc 
se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 
470/5962; a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 470/5962 k pozemku parc. č. st. 
126/3 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, s paní XXXXX, Olomouc, 
to vše za kupní cenu celkem ve výši 153.130,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena 
formou akontace ve výši 92.105,- Kč a částka ve výši 61.025,- Kč bude doplatek kupní ceny, 
dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jiráskova, 

a to vše dle důvodové zprávy. 

 

36. schvaluje 
- záměr prodat spoluvlastnický podíl k jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl o velikosti id. 61/100: jednotky č. 
1183/2, byt, v domě č. p. 1183, Sladkovského 1, na pozemku parc. č. st. 126/3 zastavěná 
plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc (pozemek je ve vlastnictví jiné osoby), se 
spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 
844/5962, manželům paní XXXXX a panu XXXXX, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 
386.914,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 222.537,- 
Kč a částka ve výši 164.377,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

- záměr uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě ke spoluvlastnickému podílu k jednotce 
vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a 
to podílu o velikosti id. 39/100: jednotky č. 1183/2, byt, v domě č. p. 1183, Sladkovského 1, 
na pozemku parc. č. st. 126/3 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc 
se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 
844/5962; a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 844/5962 k pozemku parc. č. st. 
126/3 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, s manželi paní XXXXX a 
panem XXXXX, Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 257.943,- Kč, přičemž část 
kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 148.358,- Kč a částka ve výši 
109.585,- Kč bude doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jiráskova, 

a to vše dle důvodové zprávy. 

 

37. schvaluje 
- záměr prodat spoluvlastnický podíl k jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl o velikosti id. 61/100: jednotky č. 
1183/3, byt, v domě č. p. 1183, Sladkovského 1, na pozemku parc. č. st. 126/3 zastavěná 
plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc (pozemek je ve vlastnictví jiné osoby), se 
spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 
469/5962, panu XXXXX, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 391.942,- Kč, přičemž část 
kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 300.600,- Kč a částka ve výši 91.342,- 
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Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

- záměr uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě ke spoluvlastnickému podílu k jednotce 
vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a 
to podílu o velikosti id. 39/100: jednotky č. 1183/3, byt, v domě č. p. 1183, Sladkovského 1, 
na pozemku parc. č. st. 126/3 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc 
se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 
469/5962; a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 469/5962 k pozemku parc. č. st. 
126/3 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, s panem XXXXX, 
Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 261.295,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 
uhrazena formou akontace ve výši 200.400,- Kč a částka ve výši 60.895,- Kč bude doplatek 
kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jiráskova, 

a to vše dle důvodové zprávy. 

 

38. schvaluje 
- záměr prodat spoluvlastnický podíl k jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl o velikosti id. 61/100: jednotky č. 
1183/4, byt, v domě č. p. 1183, Sladkovského 1, na pozemku parc. č. st. 126/3 zastavěná 
plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc (pozemek je ve vlastnictví jiné osoby), se 
spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 
740/5962, paní XXXXX, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 346.915,- Kč, přičemž část 
kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 202.793,- Kč a částka ve výši 
144.122,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

- záměr uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě ke spoluvlastnickému podílu k jednotce 
vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a 
to podílu o velikosti id. 39/100: jednotky č. 1183/4, byt, v domě č. p. 1183, Sladkovského 1, 
na pozemku parc. č. st. 126/3 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc 
se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 
740/5962; a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 740/5962 k pozemku parc. č. st. 
126/3 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, s paní XXXXX, Olomouc, 
to vše za kupní cenu celkem ve výši 231.278.,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 
uhrazena formou akontace ve výši 135.196,- Kč a částka ve výši 96.082,- Kč bude doplatek 
kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jiráskova, 

a to vše dle důvodové zprávy. 

 

39. schvaluje 
- záměr prodat spoluvlastnický podíl k jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl o velikosti id. 61/100: jednotky č. 
1183/5, byt, v domě č. p. 1183, Sladkovského 1, na pozemku parc. č. st. 126/3 zastavěná 
plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc (pozemek je ve vlastnictví jiné osoby), se 
spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 
352/5962, panu XXXXX, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 180.288,- Kč, přičemž část 
kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 111.732,- Kč a částka ve výši 68.556,- 
Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

- záměr uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě ke spoluvlastnickému podílu k jednotce 
vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a 
to podílu o velikosti id. 39/100: jednotky č. 1183/5, byt, v domě č. p. 1183, Sladkovského 1, 
na pozemku parc. č. st. 126/3 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc 
se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 
352/5962; a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 352/5962 k pozemku parc. č. st. 
126/3 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, s panem XXXXX, 
Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 120.192,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 
uhrazena formou akontace ve výši 74.488,- Kč a částka ve výši 45.704,- Kč bude doplatek 
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kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jiráskova, 

a to vše dle důvodové zprávy. 

 

40. schvaluje 
- záměr prodat spoluvlastnický podíl k jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl o velikosti id. 61/100: jednotky č. 
1183/6, byt, v domě č. p. 1183, Sladkovského 1, na pozemku parc. č. st. 126/3 zastavěná 
plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc (pozemek je ve vlastnictví jiné osoby), se 
spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 
469/5962, panu XXXXX Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 229.295,- Kč, přičemž část 
kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 137.953,- Kč a částka ve výši 91.342,- 
Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

- záměr uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě ke spoluvlastnickému podílu k jednotce 
vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a 
to podílu o velikosti id. 39/100: jednotky č. 1183/6, byt, v domě č. p. 1183, Sladkovského 1, 
na pozemku parc. č. st. 126/3 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc 
se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 
469/5962; a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 469/5962 k pozemku parc. č. st. 
126/3 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, s panem XXXXX, 
Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 152.864,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 
uhrazena formou akontace ve výši 91.969,- Kč a částka ve výši 60.895,- Kč bude doplatek 
kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jiráskova, 

a to vše dle důvodové zprávy. 

 

41. schvaluje 
- záměr prodat spoluvlastnický podíl k jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl o velikosti id. 61/100: jednotky č. 
1183/7, byt, v domě č. p. 1183, Sladkovského 1, na pozemku parc. č. st. 126/3 zastavěná 
plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc (pozemek je ve vlastnictví jiné osoby), se 
spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 
717/5962, manželům paní XXXXX a panu XXXXX, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 
355.665,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 216.022,- 
Kč a částka ve výši 139.643,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

- záměr uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě ke spoluvlastnickému podílu k jednotce 
vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a 
to podílu o velikosti id. 39/100: jednotky č. 1183/7, byt, v domě č. p. 1183, Sladkovského 1, 
na pozemku parc. č. st. 126/3 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc 
se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 
717/5962; a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 717/5962 k pozemku parc. č. st. 
126/3 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, s manželi paní XXXXX a 
panem XXXXX, Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 237.109,- Kč, přičemž část 
kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 144.014,- Kč a částka ve výši 93.095,- 
Kč bude doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jiráskova, 

a to vše dle důvodové zprávy. 

 

42. schvaluje 
- záměr prodat spoluvlastnický podíl k jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl o velikosti id. 61/100: jednotky č. 
1183/8, byt, v domě č. p. 1183, Sladkovského 1, na pozemku parc. č. st. 126/3 zastavěná 
plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc (pozemek je ve vlastnictví jiné osoby), se 
spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 
350/5962, paní XXXXX, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 178.873,- Kč, přičemž část 
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kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 110.707,- Kč a částka ve výši 68.166,- 
Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

- záměr uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě ke spoluvlastnickému podílu k jednotce 
vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a 
to podílu o velikosti id. 39/100: jednotky č. 1183/8, byt, v domě č. p. 1183, Sladkovského 1, 
na pozemku parc. č. st. 126/3 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc 
se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 
350/5962; a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 350/5962 k pozemku parc. č. st. 
126/3 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, s paní XXXXX, Olomouc, 
to vše za kupní cenu celkem ve výši 119.248,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena 
formou akontace ve výši 73.804,- Kč a částka ve výši 45.444,- Kč bude doplatek kupní ceny, 
dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jiráskova, 

a to vše dle důvodové zprávy. 

 

43. schvaluje 
- záměr prodat spoluvlastnický podíl k jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl o velikosti id. 61/100: jednotky č. 
1183/9, byt, v domě č. p. 1183, Sladkovského 1, na pozemku parc. č. st. 126/3 zastavěná 
plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc (pozemek je ve vlastnictví jiné osoby), se 
spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 
648/5962, paní XXXXX, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 517.524,- Kč, přičemž část 
kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 391.320,- Kč a částka ve výši 
126.204,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

- záměr uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě ke spoluvlastnickému podílu k jednotce 
vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a 
to podílu o velikosti id. 39/100: jednotky č. 1183/9, byt, v domě č. p. 1183, Sladkovského 1, 
na pozemku parc. č. st. 126/3 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc 
se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 
648/5962; a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 648/5962 k pozemku parc. č. st. 
126/3 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, s paní XXXXX, Olomouc, 
to vše za kupní cenu celkem ve výši 345.016,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena 
formou akontace ve výši 260.880,- Kč a částka ve výši 84.136,- Kč bude doplatek kupní 
ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jiráskova, 

a to vše dle důvodové zprávy. 

 

44. schvaluje 
- záměr prodat spoluvlastnický podíl k jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl o velikosti id. 61/100: jednotky č. 
1183/10, byt, v domě č. p. 1183, Sladkovského 1, na pozemku parc. č. st. 126/3 zastavěná 
plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc (pozemek je ve vlastnictví jiné osoby), se 
spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 
903/5962, paní XXXXX, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 429.708,- Kč, přičemž část 
kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 253.840,- Kč a částka ve výši 
175.868,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

- záměr uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě ke spoluvlastnickému podílu k jednotce 
vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a 
to podílu o velikosti id. 39/100: jednotky č. 1183/10, byt, v domě č. p. 1183, Sladkovského 1, 
na pozemku parc. č. st. 126/3 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc 
se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 
903/5962; a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 903/5962 k pozemku parc. č. st. 
126/3 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, s paní XXXXX, Olomouc, 
to vše za kupní cenu celkem ve výši 286.473,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena 
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formou akontace ve výši 169.227,- Kč a částka ve výši 117.246,- Kč bude doplatek kupní 
ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jiráskova, 

a to vše dle důvodové zprávy. 

 

45. schvaluje 
- záměr prodat spoluvlastnický podíl k jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl o velikosti id. 61/100: jednotky č. 
1184/1, byt, v domě č. p. 1184, Sladkovského 1A, na pozemku parc. č. st. 126/4 zastavěná 
plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc (pozemek je ve vlastnictví jiné osoby), se 
spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 
515/8390, 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 paní XXXXX, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 
258.801,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 158.500,- 
Kč a částka ve výši 100.301,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

- záměr uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě ke spoluvlastnickému podílu k jednotce 
vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a 
to podílu o velikosti id. 39/100: jednotky č. 1184/1, byt, v domě č. p. 1184, Sladkovského 1A, 
na pozemku parc. č. st. 126/4 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc 
se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 
515/8390, a to podíl o velikosti id. 1/2 ze spoluvlastnického podílu o velikosti id. 39/100 k 
jednotce s paní XXXXX, Olomouc a podíl o velikosti id. 1/2 ze spoluvlastnického podílu o 
velikosti id. 39/100 k jednotce s paní XXXXX, Olomouc; a ke spoluvlastnickému podílu o 
velikosti id. 515/8390 k pozemku parc. č. st. 126/4 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc, a to podíl o velikosti id. 1/2 ze spoluvlastnického podílu o velikosti 
id. 515/8390 k pozemku s paní XXXXX, Olomouc a podíl o velikosti id. 1/2 ze 
spoluvlastnického podílu o velikosti id. 515/8390 k pozemku s paní XXXXX, Olomouc, to vše 
za kupní cenu celkem ve výši 172.535,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena 
formou akontace ve výši 105.667,- Kč a částka ve výši 66.868,- Kč bude doplatek kupní 
ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jiráskova, 

a to vše dle důvodové zprávy. 

 

46. schvaluje 
- záměr prodat spoluvlastnický podíl k jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl o velikosti id. 61/100: jednotky č. 
1184/2, byt, v domě č. p. 1184, Sladkovského 1A, na pozemku parc. č. st. 126/4 zastavěná 
plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc (pozemek je ve vlastnictví jiné osoby), se 
spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 
676/8390, manželům paní XXXXX a panu XXXXX, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 
323.670,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 192.012,- 
Kč a částka ve výši 131.658,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

- záměr uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě ke spoluvlastnickému podílu k jednotce 
vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a 
to podílu o velikosti id. 39/100: jednotky č. 1184/2, byt, v domě č. p. 1184, Sladkovského 1A, 
na pozemku parc. č. st. 126/4 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc 
se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 
676/8390; a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 676/8390 k pozemku parc. č. st. 
126/4 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, s manželi paní XXXXX a 
panem XXXXX, Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 215.780,- Kč, přičemž část 
kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 128.008,- Kč a částka ve výši 87.772,- 
Kč bude doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jiráskova, 

a to vše dle důvodové zprávy. 
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47. schvaluje 
- záměr prodat spoluvlastnický podíl k jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl o velikosti id. 61/100: jednotky č. 
1184/3, byt, v domě č. p. 1184, Sladkovského 1A, na pozemku parc. č. st. 126/4 zastavěná 
plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc (pozemek je ve vlastnictví jiné osoby), se 
spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 
391/8390, panu XXXXX, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 186.719,- Kč, přičemž část 
kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 110.568,- Kč a částka ve výši 76.151,- 
Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

- záměr uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě ke spoluvlastnickému podílu k jednotce 
vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a 
to podílu o velikosti id. 39/100: jednotky č. 1184/3, byt, v domě č. p. 1184, Sladkovského 1A, 
na pozemku parc. č. st. 126/4 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc 
se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 
391/8390; a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 391/8390 k pozemku parc. č. st. 
126/4 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, s panem XXXXX, 
Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 124.479,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 
uhrazena formou akontace ve výši 73.712,- Kč a částka ve výši 50.767,- Kč bude doplatek 
kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jiráskova, 

a to vše dle důvodové zprávy. 

 

48. schvaluje 
- záměr prodat spoluvlastnický podíl k jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl o velikosti id. 61/100: jednotky č. 
1184/4, byt, v domě č. p. 1184, Sladkovského 1A, na pozemku parc. č. st. 126/4 zastavěná 
plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc (pozemek je ve vlastnictví jiné osoby), se 
spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 
391/8390, manželům paní XXXXX a panu XXXXX, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 
321.011,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 244.860,- 
Kč a částka ve výši 76.151,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

- záměr uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě ke spoluvlastnickému podílu k jednotce 
vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a 
to podílu o velikosti id. 39/100: jednotky č. 1184/4, byt, v domě č. p. 1184, Sladkovského 1A, 
na pozemku parc. č. st. 126/4 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc 
se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 
391/8390; a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 391/8390 k pozemku parc. č. st. 
126/4 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, s manželi paní XXXXX a 
panem XXXXX, Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 214.007,- Kč, přičemž část 
kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 163.240,- Kč a částka ve výši 50.767,- 
Kč bude doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jiráskova, 

a to vše dle důvodové zprávy. 

 

49. schvaluje 
- záměr prodat spoluvlastnický podíl k jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl o velikosti id. 61/100: jednotky č. 
1184/5, byt, v domě č. p. 1184, Sladkovského 1A, na pozemku parc. č. st. 126/4 zastavěná 
plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc (pozemek je ve vlastnictví jiné osoby), se 
spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 
667/8390, manželům paní XXXXX a panu XXXXX, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 
321.505,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 191.600,- 
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Kč a částka ve výši 129.905,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

- záměr uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě ke spoluvlastnickému podílu k jednotce 
vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a 
to podílu o velikosti id. 39/100: jednotky č. 1184/5, byt, v domě č. p. 1184, Sladkovského 1A, 
na pozemku parc. č. st. 126/4 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc 
se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 
667/8390; a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 667/8390 k pozemku parc. č. st. 
126/4 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, s manželi paní XXXXX a 
panem XXXXX, Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 214.337,- Kč, přičemž část 
kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 127.734,- Kč a částka ve výši 86.603,- 
Kč bude doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jiráskova, 

a to vše dle důvodové zprávy. 

 

50. schvaluje 
- záměr prodat spoluvlastnický podíl k jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl o velikosti id. 61/100: jednotky č. 
1184/6, byt, v domě č. p. 1184, Sladkovského 1A, na pozemku parc. č. st. 126/4 zastavěná 
plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc (pozemek je ve vlastnictví jiné osoby), se 
spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 
676/8390, manželům paní XXXXX a panu XXXXX, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 
350.362,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 218.704,- 
Kč a částka ve výši 131.658,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

- záměr uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě ke spoluvlastnickému podílu k jednotce 
vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a 
to podílu o velikosti id. 39/100: jednotky č. 1184/6, byt, v domě č. p. 1184, Sladkovského 1A, 
na pozemku parc. č. st. 126/4 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc 
se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 
676/8390; a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 676/8390 k pozemku parc. č. st. 
126/4 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, s manželi paní XXXXX a 
panem XXXXX, Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 233.574,- Kč, přičemž část 
kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 145.802,- Kč a částka ve výši 87.772,- 
Kč bude doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jiráskova, 

a to vše dle důvodové zprávy. 

 

51. schvaluje 
- záměr prodat spoluvlastnický podíl k jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl o velikosti id. 61/100: jednotky č. 
1184/7, byt, v domě č. p. 1184, Sladkovského 1A, na pozemku parc. č. st. 126/4 zastavěná 
plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc (pozemek je ve vlastnictví jiné osoby), se 
spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 
391/8390, panu XXXXX, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 334.151,- Kč, přičemž část 
kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 258.000,- Kč a částka ve výši 76.151,- 
Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

- záměr uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě ke spoluvlastnickému podílu k jednotce 
vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a 
to podílu o velikosti id. 39/100: jednotky č. 1184/7, byt, v domě č. p. 1184, Sladkovského 1A, 
na pozemku parc. č. st. 126/4 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc 
se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 
391/8390; a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 391/8390 k pozemku parc. č. st. 
126/4 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, s panem XXXXX, 
Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 222.767,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 
uhrazena formou akontace ve výši 172.000,- Kč a částka ve výši 50.767,- Kč bude doplatek 
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kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jiráskova, 

a to vše dle důvodové zprávy. 

 

52. schvaluje 
- záměr prodat spoluvlastnický podíl k jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl o velikosti id. 61/100: jednotky č. 
1184/8, byt, v domě č. p. 1184, Sladkovského 1A, na pozemku parc. č. st. 126/4 zastavěná 
plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc (pozemek je ve vlastnictví jiné osoby), se 
spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 
394/8390, paní XXXXX, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 188.344,- Kč, přičemž část 
kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 111.609,- Kč a částka ve výši 76.735,- 
Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

- záměr uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě ke spoluvlastnickému podílu k jednotce 
vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a 
to podílu o velikosti id. 39/100: jednotky č. 1184/8, byt, v domě č. p. 1184, Sladkovského 1A, 
na pozemku parc. č. st. 126/4 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc 
se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 
394/8390; a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 394/8390 k pozemku parc. č. st. 
126/4 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, s paní XXXXX, Olomouc, 
to vše za kupní cenu celkem ve výši 125.563,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena 
formou akontace ve výši 74.406,- Kč a částka ve výši 51.157,- Kč bude doplatek kupní ceny, 
dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jiráskova, 

a to vše dle důvodové zprávy. 

 

53. schvaluje 
- záměr prodat spoluvlastnický podíl k jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl o velikosti id. 61/100: jednotky č. 
1184/9, byt, v domě č. p. 1184, Sladkovského 1A, na pozemku parc. č. st. 126/4 zastavěná 
plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc (pozemek je ve vlastnictví jiné osoby), se 
spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 
667/8390, manželům paní XXXXX a panu XXXXX, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 
321.505,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 191.600,- 
Kč a částka ve výši 129.905,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

- záměr uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě ke spoluvlastnickému podílu k jednotce 
vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a 
to podílu o velikosti id. 39/100: jednotky č. 1184/9, byt, v domě č. p. 1184, Sladkovského 1A, 
na pozemku parc. č. st. 126/4 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc 
se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 
667/8390; a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 667/8390 k pozemku parc. č. st. 
126/4 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, s manželi paní XXXXX a 
panem XXXXX, Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 214.337,- Kč, přičemž část 
kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 127.734,- Kč a částka ve výši 86.603,- 
Kč bude doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jiráskova, 

a to vše dle důvodové zprávy. 

 

54. schvaluje 
- záměr prodat spoluvlastnický podíl k jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl o velikosti id. 61/100: jednotky č. 
1184/10, byt, v domě č. p. 1184, Sladkovského 1A, na pozemku parc. č. st. 126/4 zastavěná 
plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc (pozemek je ve vlastnictví jiné osoby), se 
spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 
676/8390, panu XXXXX, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 323.258,- Kč, přičemž část 
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kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 191.600,- Kč a částka ve výši 
131.658,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

- záměr uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě ke spoluvlastnickému podílu k jednotce 
vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a 
to podílu o velikosti id. 39/100: jednotky č. 1184/10, byt, v domě č. p. 1184, Sladkovského 
1A, na pozemku parc. č. st. 126/4 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec 
Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité věci o 
velikosti id. 676/8390; a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 676/8390 k pozemku 
parc. č. st. 126/4 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, s panem 
XXXXX, Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 215.506,- Kč, přičemž část kupní 
ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 127.734,- Kč a částka ve výši 87.772,- Kč 
bude doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jiráskova, 

a to vše dle důvodové zprávy. 

 

55. schvaluje 
- záměr prodat spoluvlastnický podíl k jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl o velikosti id. 61/100: jednotky č. 
1184/11, byt, v domě č. p. 1184, Sladkovského 1A, na pozemku parc. č. st. 126/4 zastavěná 
plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc (pozemek je ve vlastnictví jiné osoby), se 
spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 
391/8390, 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 
319.451,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 243.300,- 
Kč a částka ve výši 76.151,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

- záměr uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě ke spoluvlastnickému podílu k jednotce 
vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a 
to podílu o velikosti id. 39/100: jednotky č. 1184/11, byt, v domě č. p. 1184, Sladkovského 
1A, na pozemku parc. č. st. 126/4 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec 
Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité věci o 
velikosti id. 391/8390, a to podíl o velikosti id. 1/2 ze spoluvlastnického podílu o velikosti id. 
39/100 k jednotce s paní XXXXX, Olomouc a podíl o velikosti id. 1/2 ze spoluvlastnického 
podílu o velikosti id. 39/100 k jednotce s panem XXXXX, Olomouc; a ke spoluvlastnickému 
podílu o velikosti id. 391/8390 k pozemku parc. č. st. 126/4 zastavěná plocha a nádvoří v k. 
ú. Hodolany, obec Olomouc, a to podíl o velikosti id. 1/2 ze spoluvlastnického podílu o 
velikosti id. 391/8390 k pozemku s paní XXXXX, Olomouc a podíl o velikosti id. 1/2 ze 
spoluvlastnického podílu o velikosti id. 391/8390 k pozemku s panem XXXXX, Olomouc, to 
vše za kupní cenu celkem ve výši 212.967,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena 
formou akontace ve výši 162.200,- Kč a částka ve výši 50.767,- Kč bude doplatek kupní 
ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jiráskova, 

a to vše dle důvodové zprávy. 

 

56. schvaluje 
- záměr prodat spoluvlastnický podíl k jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl o velikosti id. 61/100: jednotky č. 
1184/12, byt, v domě č. p. 1184, Sladkovského 1A, na pozemku parc. č. st. 126/4 zastavěná 
plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc (pozemek je ve vlastnictví jiné osoby), se 
spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 
391/8390, manželům paní XXXXX a panu XXXXX, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 
319.871,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 243.720,- 
Kč a částka ve výši 76.151,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

- záměr uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě ke spoluvlastnickému podílu k jednotce 
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vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a 
to podílu o velikosti id. 39/100: jednotky č. 1184/12, byt, v domě č. p. 1184, Sladkovského 
1A, na pozemku parc. č. st. 126/4 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec 
Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité věci o 
velikosti id. 391/8390; a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 391/8390 k pozemku 
parc. č. st. 126/4 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, s manželi 
paní XXXXX a panem XXXXX, Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 213.247,- Kč, 
přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 162.480,- Kč a částka ve 
výši 50.767,- Kč bude doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, 
Jiráskova, 

a to vše dle důvodové zprávy. 

 

57. schvaluje 
- záměr prodat spoluvlastnický podíl k jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl o velikosti id. 61/100: jednotky č. 
1184/13, byt, v domě č. p. 1184, Sladkovského 1A, na pozemku parc. č. st. 126/4 zastavěná 
plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc (pozemek je ve vlastnictví jiné osoby), se 
spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 
1083/8390, paní XXXXX, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 744.325,- Kč, přičemž část 
kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 533.400,- Kč a částka ve výši 
210.925,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

- záměr uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě ke spoluvlastnickému podílu k jednotce 
vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a 
to podílu o velikosti id. 39/100: jednotky č. 1184/13, byt, v domě č. p. 1184, Sladkovského 
1A, na pozemku parc. č. st. 126/4 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec 
Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité věci o 
velikosti id. 1083/8390; a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 1083/8390 k pozemku 
parc. č. st. 126/4 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, s paní 
XXXXX, Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 496.217,- Kč, přičemž část kupní 
ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 355.600,- Kč a částka ve výši 140.617,- Kč 
bude doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jiráskova, 

a to vše dle důvodové zprávy. 

 

58. schvaluje 
- záměr prodat spoluvlastnický podíl k jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl o velikosti id. 61/100: jednotky č. 
1184/14, byt, v domě č. p. 1184, Sladkovského 1A, na pozemku parc. č. st. 126/4 zastavěná 
plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc (pozemek je ve vlastnictví jiné osoby), se 
spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 
1081/8390, manželům paní XXXXX a panu XXXXX, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 
512.842,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 302.306,- 
Kč a částka ve výši 210.536,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

- záměr uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě ke spoluvlastnickému podílu k jednotce 
vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a 
to podílu o velikosti id. 39/100: jednotky č. 1184/14, byt, v domě č. p. 1184, Sladkovského 
1A, na pozemku parc. č. st. 126/4 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec 
Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité věci o 
velikosti id. 1081/8390; a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 1081/8390 k pozemku 
parc. č. st. 126/4 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, s manželi 
paní XXXXX a panem XXXXX, Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 341.895,- Kč, 
přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 201.538,- Kč a částka ve 
výši 140.357,- Kč bude doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, 
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Jiráskova, 

a to vše dle důvodové zprávy. 

 

59. schvaluje 
- záměr prodat spoluvlastnický podíl k jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl o velikosti id. 61/100: jednotky č. 
1185/1, byt, v domě č. p. 1185, Sladkovského 1B, na pozemku parc. č. st. 187/1 zastavěná 
plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc (pozemek je ve vlastnictví jiné osoby), se 
spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 
494/8155, paní XXXXX, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 240.380,- Kč, přičemž část 
kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 144.169,- Kč a částka ve výši 96.211,- 
Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

- záměr uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě ke spoluvlastnickému podílu k jednotce 
vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a 
to podílu o velikosti id. 39/100: jednotky č. 1185/1, byt, v domě č. p. 1185, Sladkovského 1B, 
na pozemku parc. č. st. 187/1 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc 
se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 
494/8155; a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 494/8155 k pozemku parc. č. st. 
187/1 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, s paní XXXXX, Olomouc, 
to vše za kupní cenu celkem ve výši 160.253,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena 
formou akontace ve výši 96.112,- Kč a částka ve výši 64.141,- Kč bude doplatek kupní ceny, 
dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jiráskova, 

a to vše dle důvodové zprávy. 

 

60. schvaluje 
- záměr prodat spoluvlastnický podíl k jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl o velikosti id. 61/100: jednotky č. 
1185/2, byt, v domě č. p. 1185, Sladkovského 1B, na pozemku parc. č. st. 187/1 zastavěná 
plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc (pozemek je ve vlastnictví jiné osoby), se 
spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 
350/8155, paní XXXXX, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 174.007,- Kč, přičemž část 
kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 105.841,- Kč a částka ve výši 68.166,- 
Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

- záměr uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě ke spoluvlastnickému podílu k jednotce 
vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a 
to podílu o velikosti id. 39/100: jednotky č. 1185/2, byt, v domě č. p. 1185, Sladkovského 1B, 
na pozemku parc. č. st. 187/1 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc 
se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 
350/8155; a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 350/8155 k pozemku parc. č. st. 
187/1 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, s paní XXXXX, Olomouc, 
to vše za kupní cenu celkem ve výši 116.005,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena 
formou akontace ve výši 70.561,- Kč a částka ve výši 45.444,- Kč bude doplatek kupní ceny, 
dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jiráskova, 

a to vše dle důvodové zprávy. 

 

61. schvaluje 
- záměr prodat spoluvlastnický podíl k jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl o velikosti id. 61/100: jednotky č. 
1185/3, byt, v domě č. p. 1185, Sladkovského 1B, na pozemku parc. č. st. 187/1 zastavěná 
plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc (pozemek je ve vlastnictví jiné osoby), se 
spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 
350/8155, paní XXXXX, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 173.851,- Kč, přičemž část 
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kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 105.685,- Kč a částka ve výši 68.166,- 
Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

- záměr uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě ke spoluvlastnickému podílu k jednotce 
vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a 
to podílu o velikosti id. 39/100: jednotky č. 1185/3, byt, v domě č. p. 1185, Sladkovského 1B, 
na pozemku parc. č. st. 187/1 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc 
se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 
350/8155; a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 350/8155 k pozemku parc. č. st. 
187/1 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, s paní XXXXX, Olomouc, 
to vše za kupní cenu celkem ve výši 115.900,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena 
formou akontace ve výši 70.456,- Kč a částka ve výši 45.444,- Kč bude doplatek kupní ceny, 
dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jiráskova, 

a to vše dle důvodové zprávy. 

 

62. schvaluje 
- záměr prodat spoluvlastnický podíl k jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl o velikosti id. 61/100: jednotky č. 
1185/4, byt, v domě č. p. 1185, Sladkovského 1B, na pozemku parc. č. st. 187/1 zastavěná 
plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc (pozemek je ve vlastnictví jiné osoby), se 
spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 
310/8155, paní XXXXX, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 251.656,- Kč, přičemž část 
kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 191.280,- Kč a částka ve výši 60.376,- 
Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

- záměr uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě ke spoluvlastnickému podílu k jednotce 
vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a 
to podílu o velikosti id. 39/100: jednotky č. 1185/4, byt, v domě č. p. 1185, Sladkovského 1B, 
na pozemku parc. č. st. 187/1 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc 
se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 
310/8155; a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 310/8155 k pozemku parc. č. st. 
187/1 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, s paní XXXXX, Olomouc, 
to vše za kupní cenu celkem ve výši 167.770,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena 
formou akontace ve výši 127.520,- Kč a částka ve výši 40.250,- Kč bude doplatek kupní 
ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jiráskova, 

a to vše dle důvodové zprávy. 

 

63. schvaluje 
- záměr prodat spoluvlastnický podíl k jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl o velikosti id. 61/100: jednotky č. 
1185/5, byt, v domě č. p. 1185, Sladkovského 1B, na pozemku parc. č. st. 187/1 zastavěná 
plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc (pozemek je ve vlastnictví jiné osoby), se 
spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 
310/8155, panu XXXXX, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 190.485,- Kč, přičemž část 
kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 130.109,- Kč a částka ve výši 60.376,- 
Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

- záměr uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě ke spoluvlastnickému podílu k jednotce 
vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a 
to podílu o velikosti id. 39/100: jednotky č. 1185/5, byt, v domě č. p. 1185, Sladkovského 1B, 
na pozemku parc. č. st. 187/1 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc 
se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 
310/8155; a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 310/8155 k pozemku parc. č. st. 
187/1 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, s panem XXXXX, 
Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 126.989,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 
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uhrazena formou akontace ve výši 86.739,- Kč a částka ve výši 40.250,- Kč bude doplatek 
kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jiráskova, 

a to vše dle důvodové zprávy. 

 

64. schvaluje 
- záměr prodat spoluvlastnický podíl k jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl o velikosti id. 61/100: jednotky č. 
1185/6, byt, v domě č. p. 1185, Sladkovského 1B, na pozemku parc. č. st. 187/1 zastavěná 
plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc (pozemek je ve vlastnictví jiné osoby), se 
spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 
498/8155, paní XXXXX, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 241.992,- Kč, přičemž část 
kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 145.002,- Kč a částka ve výši 96.990,- 
Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

- záměr uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě ke spoluvlastnickému podílu k jednotce 
vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a 
to podílu o velikosti id. 39/100: jednotky č. 1185/6, byt, v domě č. p. 1185, Sladkovského 1B, 
na pozemku parc. č. st. 187/1 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc 
se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 
498/8155; a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 498/8155 k pozemku parc. č. st. 
187/1 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, s paní XXXXX, Olomouc, 
to vše za kupní cenu celkem ve výši 161.328,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena 
formou akontace ve výši 96.668,- Kč a částka ve výši 64.660,- Kč bude doplatek kupní ceny, 
dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jiráskova, 

a to vše dle důvodové zprávy. 

 

65. schvaluje 
- záměr prodat spoluvlastnický podíl k jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl o velikosti id. 61/100: jednotky č. 
1185/7, byt, v domě č. p. 1185, Sladkovského 1B, na pozemku parc. č. st. 187/1 zastavěná 
plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc (pozemek je ve vlastnictví jiné osoby), se 
spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 
311/8155, panu XXXXX, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 163.909,- Kč, přičemž část 
kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 103.339,- Kč a částka ve výši 60.570,- 
Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

- záměr uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě ke spoluvlastnickému podílu k jednotce 
vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a 
to podílu o velikosti id. 39/100: jednotky č. 1185/7, byt, v domě č. p. 1185, Sladkovského 1B, 
na pozemku parc. č. st. 187/1 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc 
se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 
311/8155; a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 311/8155 k pozemku parc. č. st. 
187/1 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, s panem XXXXX, 
Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 109.273,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 
uhrazena formou akontace ve výši 68.893,- Kč a částka ve výši 40.380,- Kč bude doplatek 
kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jiráskova, 

a to vše dle důvodové zprávy. 

 

66. schvaluje 
- záměr prodat spoluvlastnický podíl k jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl o velikosti id. 61/100: jednotky č. 
1185/8, byt, v domě č. p. 1185, Sladkovského 1B, na pozemku parc. č. st. 187/1 zastavěná 
plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc (pozemek je ve vlastnictví jiné osoby), se 
spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 
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310/8155, manželům paní XXXXX a panu XXXXX, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 
288.676,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 228.300,- 
Kč a částka ve výši 60.376,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

- záměr uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě ke spoluvlastnickému podílu k jednotce 
vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a 
to podílu o velikosti id. 39/100: jednotky č. 1185/8, byt, v domě č. p. 1185, Sladkovského 1B, 
na pozemku parc. č. st. 187/1 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc 
se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 
310/8155; a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 310/8155 k pozemku parc. č. st. 
187/1 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, s manželi paní XXXXX a 
panem XXXXX, Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 192.450,- Kč, přičemž část 
kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 152.200,- Kč a částka ve výši 40.250,- 
Kč bude doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jiráskova, 

a to vše dle důvodové zprávy. 

 

67. schvaluje 
- záměr prodat spoluvlastnický podíl k jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl o velikosti id. 61/100: jednotky č. 
1185/9, byt, v domě č. p. 1185, Sladkovského 1B, na pozemku parc. č. st. 187/1 zastavěná 
plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc (pozemek je ve vlastnictví jiné osoby), se 
spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 
304/8155, manželům paní XXXXX a panu XXXXX Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 
250.487,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 191.280,- 
Kč a částka ve výši 59.207,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

- záměr uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě ke spoluvlastnickému podílu k jednotce 
vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a 
to podílu o velikosti id. 39/100: jednotky č. 1185/9, byt, v domě č. p. 1185, Sladkovského 1B, 
na pozemku parc. č. st. 187/1 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc 
se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 
304/8155; a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 304/8155 k pozemku parc. č. st. 
187/1 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, s manželi paní XXXXX a 
panem XXXXX, Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 166.991,- Kč, přičemž část 
kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 127.520,- Kč a částka ve výši 39.471,- 
Kč bude doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jiráskova, 

a to vše dle důvodové zprávy. 

 

68. schvaluje 
- záměr prodat spoluvlastnický podíl k jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl o velikosti id. 61/100: jednotky č. 
1185/10, byt, v domě č. p. 1185, Sladkovského 1B, na pozemku parc. č. st. 187/1 zastavěná 
plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc (pozemek je ve vlastnictví jiné osoby), se 
spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 
309/8155, manželům paní XXXXX a panu XXXXX, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 
153.035,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 92.854,- Kč 
a částka ve výši 60.181,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

- záměr uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě ke spoluvlastnickému podílu k jednotce 
vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a 
to podílu o velikosti id. 39/100: jednotky č. 1185/10, byt, v domě č. p. 1185, Sladkovského 
1B, na pozemku parc. č. st. 187/1 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec 
Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité věci o 
velikosti id. 309/8155; a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 309/8155 k pozemku 
parc. č. st. 187/1 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, s manželi 
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paní XXXXX a panem XXXXX, Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 102.023,- Kč, 
přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 61.902,- Kč a částka ve 
výši 40.121,- Kč bude doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, 
Jiráskova, 

a to vše dle důvodové zprávy. 

 

69. schvaluje 
- záměr prodat spoluvlastnický podíl k jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl o velikosti id. 61/100: jednotky č. 
1185/11, byt, v domě č. p. 1185, Sladkovského 1B, na pozemku parc. č. st. 187/1 zastavěná 
plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc (pozemek je ve vlastnictví jiné osoby), se 
spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 
355/8155, panu XXXXX, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 183.890,- Kč, přičemž část 
kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 114.750,- Kč a částka ve výši 69.140,- 
Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

- záměr uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě ke spoluvlastnickému podílu k jednotce 
vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a 
to podílu o velikosti id. 39/100: jednotky č. 1185/11, byt, v domě č. p. 1185, Sladkovského 
1B, na pozemku parc. č. st. 187/1 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec 
Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité věci o 
velikosti id. 355/8155; a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 355/8155 k pozemku 
parc. č. st. 187/1 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, s panem 
XXXXX, Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 122.593,- Kč, přičemž část kupní 
ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 76.500,- Kč a částka ve výši 46.093,- Kč 
bude doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jiráskova, 

a to vše dle důvodové zprávy. 

 

70. schvaluje 
- záměr prodat spoluvlastnický podíl k jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl o velikosti id. 61/100: jednotky č. 
1185/12, byt, v domě č. p. 1185, Sladkovského 1B, na pozemku parc. č. st. 187/1 zastavěná 
plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc (pozemek je ve vlastnictví jiné osoby), se 
spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 
501/8155, panu XXXXX, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 261.133,- Kč, přičemž část 
kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 163.558,- Kč a částka ve výši 97.575,- 
Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

- záměr uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě ke spoluvlastnickému podílu k jednotce 
vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a 
to podílu o velikosti id. 39/100: jednotky č. 1185/12, byt, v domě č. p. 1185, Sladkovského 
1B, na pozemku parc. č. st. 187/1 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec 
Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité věci o 
velikosti id. 501/8155; a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 501/8155 k pozemku 
parc. č. st. 187/1 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, s panem 
XXXXX, Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 174.089,- Kč, přičemž část kupní 
ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 109.039,- Kč a částka ve výši 65.050,- Kč 
bude doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jiráskova, 

a to vše dle důvodové zprávy. 

 

71. schvaluje 
- záměr prodat spoluvlastnický podíl k jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl o velikosti id. 61/100: jednotky č. 
1185/13, byt, v domě č. p. 1185, Sladkovského 1B, na pozemku parc. č. st. 187/1 zastavěná 
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plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc (pozemek je ve vlastnictví jiné osoby), se 
spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 
310/8155, manželům paní XXXXX a panu XXXXX, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 
163.767,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 103.391,- 
Kč a částka ve výši 60.376,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

- záměr uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě ke spoluvlastnickému podílu k jednotce 
vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a 
to podílu o velikosti id. 39/100: jednotky č. 1185/13, byt, v domě č. p. 1185, Sladkovského 
1B, na pozemku parc. č. st. 187/1 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec 
Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité věci o 
velikosti id. 310/8155; a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 310/8155 k pozemku 
parc. č. st. 187/1 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, s manželi 
paní XXXXX a panem XXXXX, Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 109.178,- Kč, 
přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 68.928,- Kč a částka ve 
výši 40.250,- Kč bude doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, 
Jiráskova, 

a to vše dle důvodové zprávy. 

 

72. schvaluje 
- záměr prodat spoluvlastnický podíl k jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl o velikosti id. 61/100: jednotky č. 
1185/14, byt, v domě č. p. 1185, Sladkovského 1B, na pozemku parc. č. st. 187/1 zastavěná 
plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc (pozemek je ve vlastnictví jiné osoby), se 
spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 
310/8155, paní XXXXX, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 163.767,- Kč, přičemž část 
kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 103.391,- Kč a částka ve výši 60.376,- 
Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

- záměr uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě ke spoluvlastnickému podílu k jednotce 
vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a 
to podílu o velikosti id. 39/100: jednotky č. 1185/14, byt, v domě č. p. 1185, Sladkovského 
1B, na pozemku parc. č. st. 187/1 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec 
Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité věci o 
velikosti id. 310/8155; a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 310/8155 k pozemku 
parc. č. st. 187/1 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, s paní 
XXXXX, Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 109.178,- Kč, přičemž část kupní 
ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 68.928,- Kč a částka ve výši 40.250,- Kč 
bude doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jiráskova, 

a to vše dle důvodové zprávy. 

 

73. schvaluje 
- záměr prodat spoluvlastnický podíl k jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl o velikosti id. 61/100: jednotky č. 
1185/15, byt, v domě č. p. 1185, Sladkovského 1B, na pozemku parc. č. st. 187/1 zastavěná 
plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc (pozemek je ve vlastnictví jiné osoby), se 
spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 
309/8155, manželům paní XXXXX a panu XXXXX, za kupní cenu celkem ve výši 153.035,- 
Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 92.854,- Kč a částka 
ve výši 60.181,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

- záměr uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě ke spoluvlastnickému podílu k jednotce 
vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a 
to podílu o velikosti id. 39/100: jednotky č. 1185/15, byt, v domě č. p. 1185, Sladkovského 
1B, na pozemku parc. č. st. 187/1 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec 
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Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité věci o 
velikosti id. 309/8155; a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 309/8155 k pozemku 
parc. č. st. 187/1 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, s manželi 
paní XXXXX a panem XXXXX, to vše za kupní cenu celkem ve výši 102.023,- Kč, přičemž 
část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 61.902,- Kč a částka ve výši 
40.121,- Kč bude doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jiráskova, 

a to vše dle důvodové zprávy. 

 

74. schvaluje 
- záměr prodat spoluvlastnický podíl k jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl o velikosti id. 61/100: jednotky č. 
1185/16, byt, v domě č. p. 1185, Sladkovského 1B, na pozemku parc. č. st. 187/1 zastavěná 
plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc (pozemek je ve vlastnictví jiné osoby), se 
spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 
309/8155, panu XXXXX, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 153.035,- Kč, přičemž část 
kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 92.854,- Kč a částka ve výši 60.181,- 
Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

- záměr uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě ke spoluvlastnickému podílu k jednotce 
vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a 
to podílu o velikosti id. 39/100: jednotky č. 1185/16, byt, v domě č. p. 1185, Sladkovského 
1B, na pozemku parc. č. st. 187/1 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec 
Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité věci o 
velikosti id. 309/8155; a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 309/8155 k pozemku 
parc. č. st. 187/1 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, s panem 
XXXXX, Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 102.023,- Kč, přičemž část kupní 
ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 61.902,- Kč a částka ve výši 40.121,- Kč 
bude doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jiráskova, 

a to vše dle důvodové zprávy. 

 

75. schvaluje 
- záměr prodat spoluvlastnický podíl k jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl o velikosti id. 61/100: jednotky č. 
1185/17, byt, v domě č. p. 1185, Sladkovského 1B, na pozemku parc. č. st. 187/1 zastavěná 
plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc (pozemek je ve vlastnictví jiné osoby), se 
spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 
355/8155, panu XXXXX, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 323.300,- Kč, přičemž část 
kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 254.160,- Kč a částka ve výši 69.140,- 
Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

- záměr uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě ke spoluvlastnickému podílu k jednotce 
vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a 
to podílu o velikosti id. 39/100: jednotky č. 1185/17, byt, v domě č. p. 1185, Sladkovského 
1B, na pozemku parc. č. st. 187/1 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec 
Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité věci o 
velikosti id. 355/8155; a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 355/8155 k pozemku 
parc. č. st. 187/1 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, s panem 
XXXXX, Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 215.533,- Kč, přičemž část kupní 
ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 169.440,- Kč a částka ve výši 46.093,- Kč 
bude doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jiráskova, 

a to vše dle důvodové zprávy. 

 

76. schvaluje 
- záměr prodat spoluvlastnický podíl k jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., 
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občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl o velikosti id. 61/100: jednotky č. 
1185/18, byt, v domě č. p. 1185, Sladkovského 1B, na pozemku parc. č. st. 187/1 zastavěná 
plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc (pozemek je ve vlastnictví jiné osoby), se 
spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 
493/8155, paní XXXXX, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 255.157,- Kč, přičemž část 
kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 159.140,- Kč a částka ve výši 96.017,- 
Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

- záměr uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě ke spoluvlastnickému podílu k jednotce 
vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a 
to podílu o velikosti id. 39/100: jednotky č. 1185/18, byt, v domě č. p. 1185, Sladkovského 
1B, na pozemku parc. č. st. 187/1 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec 
Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité věci o 
velikosti id. 493/8155; a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 493/8155 k pozemku 
parc. č. st. 187/1 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, s paní 
XXXXX, Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 170.105,- Kč, přičemž část kupní 
ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 106.094,- Kč a částka ve výši 64.011,- Kč 
bude doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jiráskova, 

a to vše dle důvodové zprávy. 

 

77. schvaluje 
- záměr prodat spoluvlastnický podíl k jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl o velikosti id. 61/100: jednotky č. 
1185/19, byt, v domě č. p. 1185, Sladkovského 1B, na pozemku parc. č. st. 187/1 zastavěná 
plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc (pozemek je ve vlastnictví jiné osoby), se 
spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 
657/8155, panu XXXXX, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 330.900,- Kč, přičemž část 
kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 202.943,- Kč a částka ve výši 
127.957,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

- záměr uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě ke spoluvlastnickému podílu k jednotce 
vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a 
to podílu o velikosti id. 39/100: jednotky č. 1185/19, byt, v domě č. p. 1185, Sladkovského 
1B, na pozemku parc. č. st. 187/1 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec 
Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité věci o 
velikosti id. 657/8155; a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 657/8155 k pozemku 
parc. č. st. 187/1 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, s panem 
XXXXX, Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 220.600,- Kč, přičemž část kupní 
ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 135.295,- Kč a částka ve výši 85.305,- Kč 
bude doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jiráskova, 

a to vše dle důvodové zprávy. 

 

78. schvaluje 
- záměr prodat spoluvlastnický podíl k jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl o velikosti id. 61/100: jednotky č. 
1185/20, byt, v domě č. p. 1185, Sladkovského 1B, na pozemku parc. č. st. 187/1 zastavěná 
plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc (pozemek je ve vlastnictví jiné osoby), se 
spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 
1010/8155, paní XXXXX, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 508.292,- Kč, přičemž část 
kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 311.584,- Kč a částka ve výši 
196.708,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

- záměr uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě ke spoluvlastnickému podílu k jednotce 
vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a 
to podílu o velikosti id. 39/100: jednotky č. 1185/20, byt, v domě č. p. 1185, Sladkovského 



 57 

1B, na pozemku parc. č. st. 187/1 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec 
Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité věci o 
velikosti id. 1010/8155; a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 1010/8155 k pozemku 
parc. č. st. 187/1 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, s paní 
XXXXX Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 338.861,- Kč, přičemž část kupní 
ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 207.723,- Kč a částka ve výši 131.138,- Kč 
bude doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jiráskova, 

a to vše dle důvodové zprávy. 

 

79. schvaluje 
• záměr prodat: 

- spoluvlastnický podíl k jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů, a to podíl o velikosti id. 61/100: jednotky č. 1200/3, byt, v 
domě č. p. 1200, Sladkovského 1C, 1D, 1E, na pozemku parc. č. st. 126/9 zastavěná plocha 
a nádvoří a na pozemku parc. č. st. 126/15 zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc, se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné 
nemovité věci o velikosti id. 363/27027, 

- spoluvlastnický podíl o velikosti id. 363/27027 k pozemku parc. č. st. 126/9 zastavěná 
plocha a nádvoří, v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, 

- spoluvlastnický podíl o velikosti id. 1089/135135 k pozemku parc. č. st. 126/15 zastavěná 
plocha a nádvoří (podíl o velikosti id. 2/5 pozemku je ve vlastnictví jiné osoby), v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc, 

paní XXXXX, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 205.590,- Kč, přičemž část kupní ceny 
byla již uhrazena formou akontace ve výši 125.853,- Kč a částka ve výši 79.737,- Kč bude 
doplatek kupní ceny, a současně 

• záměr uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě: 

- ke spoluvlastnickému podílu k jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podílu o velikosti id. 39/100: jednotky č. 1200/3, 
byt, v domě č. p. 1200, Sladkovského 1C, 1D, 1E, na pozemku parc. č. st. 126/9 zastavěná 
plocha a nádvoří a na pozemku parc. č. st. 126/15 zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc, se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné 
nemovité věci o velikosti id. 363/27027, 

- ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 726/135135 k pozemku parc. č. st. 126/15 
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, 

s paní XXXXX, Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 131.442,- Kč, přičemž část 
kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 80.463,- Kč a částka ve výši 50.979,- 
Kč bude doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jiráskova, 

a to vše dle důvodové zprávy. 

 

80. schvaluje 
• záměr prodat: 

- spoluvlastnický podíl k jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů, a to podíl o velikosti id. 61/100: jednotky č. 1200/4, byt, v 
domě č. p. 1200, Sladkovského 1C, 1D, 1E, na pozemku parc. č. st. 126/9 zastavěná plocha 
a nádvoří a na pozemku parc. č. st. 126/15 zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc, se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné 
nemovité věci o velikosti id. 365/27027, 

- spoluvlastnický podíl o velikosti id. 365/27027 k pozemku parc. č. st. 126/9 zastavěná 
plocha a nádvoří, v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, 
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- spoluvlastnický podíl o velikosti id. 1095/135135 k pozemku parc. č. st. 126/15 zastavěná 
plocha a nádvoří (podíl o velikosti id. 2/5 pozemku je ve vlastnictví jiné osoby), v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc, 

panu XXXXX, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 369.438,- Kč, přičemž část kupní ceny 
byla již uhrazena formou akontace ve výši 289.262,- Kč a částka ve výši 80.176,- Kč bude 
doplatek kupní ceny, a současně 

• záměr uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě: 

- ke spoluvlastnickému podílu k jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podílu o velikosti id. 39/100: jednotky č. 1200/4, 
byt, v domě č. p. 1200, Sladkovského 1C, 1D, 1E, na pozemku parc. č. st. 126/9 zastavěná 
plocha a nádvoří a na pozemku parc. č. st. 126/15 zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc, se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné 
nemovité věci o velikosti id. 365/27027, 

- ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 730/135135 k pozemku parc. č. st. 126/15 
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, 

s panem XXXXX, Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 236.198,- Kč, přičemž část 
kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 184.938,- Kč a částka ve výši 51.260,- 
Kč bude doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jiráskova, 

a to vše dle důvodové zprávy. 

 

81. schvaluje 
• záměr prodat: 

- spoluvlastnický podíl k jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů, a to podíl o velikosti id. 61/100: jednotky č. 1200/5, byt, v 
domě č. p. 1200, Sladkovského 1C, 1D, 1E, na pozemku parc. č. st. 126/9 zastavěná plocha 
a nádvoří a na pozemku parc. č. st. 126/15 zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc, se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné 
nemovité věci o velikosti id. 454/27027, 

- spoluvlastnický podíl o velikosti id. 454/27027 k pozemku parc. č. st. 126/9 zastavěná 
plocha a nádvoří, v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, 

- spoluvlastnický podíl o velikosti id. 1362/135135 k pozemku parc. č. st. 126/15 zastavěná 
plocha a nádvoří (podíl o velikosti id. 2/5 pozemku je ve vlastnictví jiné osoby), v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc, 

paní XXXXX, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 257.182,- Kč, přičemž část kupní ceny 
byla již uhrazena formou akontace ve výši 157.456,- Kč a částka ve výši 99.726,- Kč bude 
doplatek kupní ceny, a současně 

• záměr uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě: 

- ke spoluvlastnickému podílu k jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podílu o velikosti id. 39/100: jednotky č. 1200/5, 
byt, v domě č. p. 1200, Sladkovského 1C, 1D, 1E, na pozemku parc. č. st. 126/9 zastavěná 
plocha a nádvoří a na pozemku parc. č. st. 126/15 zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc, se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné 
nemovité věci o velikosti id. 454/27027, 

- ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 908/135135 k pozemku parc. č. st. 126/15 
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, 

s paní XXXXX, Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 164.427,- Kč, přičemž část 
kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 100.668,- Kč a částka ve výši 63.759,- 
Kč bude doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jiráskova, 
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a to vše dle důvodové zprávy. 

 

 

 

82. schvaluje 
• záměr prodat: 

- spoluvlastnický podíl k jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů, a to podíl o velikosti id. 61/100: jednotky č. 1200/6, byt, v 
domě č. p. 1200, Sladkovského 1C, 1D, 1E, na pozemku parc. č. st. 126/9 zastavěná plocha 
a nádvoří a na pozemku parc. č. st. 126/15 zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc, se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné 
nemovité věci o velikosti id. 452/27027, 

- spoluvlastnický podíl o velikosti id. 452/27027 k pozemku parc. č. st. 126/9 zastavěná 
plocha a nádvoří, v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, 

- spoluvlastnický podíl o velikosti id. 1356/135135 k pozemku parc. č. st. 126/15 zastavěná 
plocha a nádvoří (podíl o velikosti id. 2/5 pozemku je ve vlastnictví jiné osoby), v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc, 

manželům paní XXXXX a panu XXXXX, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 256.743,- 
Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 157.456,- Kč a 
částka ve výši 99.287,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

• záměr uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě: 

- ke spoluvlastnickému podílu k jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podílu o velikosti id. 39/100: jednotky č. 1200/6, 
byt, v domě č. p. 1200, Sladkovského 1C, 1D, 1E, na pozemku parc. č. st. 126/9 zastavěná 
plocha a nádvoří a na pozemku parc. č. st. 126/15 zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc, se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné 
nemovité věci o velikosti id. 452/27027, 

- ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 904/135135 k pozemku parc. č. st. 126/15 
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, 

s manželi paní XXXXX a panem XXXXX, Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 
164.146,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 100.668,- 
Kč a částka ve výši 63.478,- Kč bude doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva 
Olomouc, Jiráskova, 

a to vše dle důvodové zprávy. 

 

83. schvaluje 
• záměr prodat: 

- spoluvlastnický podíl k jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů, a to podíl o velikosti id. 61/100: jednotky č. 1200/7, byt, v 
domě č. p. 1200, Sladkovského 1C, 1D, 1E, na pozemku parc. č. st. 126/9 zastavěná plocha 
a nádvoří a na pozemku parc. č. st. 126/15 zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc, se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné 
nemovité věci o velikosti id. 363/27027, 

- spoluvlastnický podíl o velikosti id. 363/27027 k pozemku parc. č. st. 126/9 zastavěná 
plocha a nádvoří, v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, 

- spoluvlastnický podíl o velikosti id. 1089/135135 k pozemku parc. č. st. 126/15 zastavěná 
plocha a nádvoří (podíl o velikosti id. 2/5 pozemku je ve vlastnictví jiné osoby), v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc, 

panu XXXXX, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 205.507,- Kč, přičemž část kupní ceny 
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byla již uhrazena formou akontace ve výši 125.770,- Kč a částka ve výši 79.737,- Kč bude 
doplatek kupní ceny, a současně 

• záměr uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě: 

- ke spoluvlastnickému podílu k jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podílu o velikosti id. 39/100: jednotky č. 1200/7, 
byt, v domě č. p. 1200, Sladkovského 1C, 1D, 1E, na pozemku parc. č. st. 126/9 zastavěná 
plocha a nádvoří a na pozemku parc. č. st. 126/15 zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc, se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné 
nemovité věci o velikosti id. 363/27027, 

- ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 726/135135 k pozemku parc. č. st. 126/15 
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, 

s panem XXXXX, Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 131.389,- Kč, přičemž část 
kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 80.410,- Kč a částka ve výši 50.979,- 
Kč bude doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jiráskova, 

a to vše dle důvodové zprávy. 

 

84. schvaluje 
• záměr prodat: 

- spoluvlastnický podíl k jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů, a to podíl o velikosti id. 61/100: jednotky č. 1200/9, byt, v 
domě č. p. 1200, Sladkovského 1C, 1D, 1E, na pozemku parc. č. st. 126/9 zastavěná plocha 
a nádvoří a na pozemku parc. č. st. 126/15 zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc, se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné 
nemovité věci o velikosti id. 452/27027, 

- spoluvlastnický podíl o velikosti id. 452/27027 k pozemku parc. č. st. 126/9 zastavěná 
plocha a nádvoří, v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, 

- spoluvlastnický podíl o velikosti id. 1356/135135 k pozemku parc. č. st. 126/15 zastavěná 
plocha a nádvoří (podíl o velikosti id. 2/5 pozemku je ve vlastnictví jiné osoby), v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc, 

paní XXXXX, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 256.743,- Kč, přičemž část kupní ceny 
byla již uhrazena formou akontace ve výši 157.456,- Kč a částka ve výši 99.287,- Kč bude 
doplatek kupní ceny, a současně 

• záměr uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě: 

- ke spoluvlastnickému podílu k jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podílu o velikosti id. 39/100: jednotky č. 1200/9, 
byt, v domě č. p. 1200, Sladkovského 1C, 1D, 1E, na pozemku parc. č. st. 126/9 zastavěná 
plocha a nádvoří a na pozemku parc. č. st. 126/15 zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc, se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné 
nemovité věci o velikosti id. 452/27027, 

- ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 904/135135 k pozemku parc. č. st. 126/15 
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, 

s paní XXXXX, Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 164.146,- Kč, přičemž část 
kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 100.668,- Kč a částka ve výši 63.478,- 
Kč bude doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jiráskova, 

a to vše dle důvodové zprávy. 

 

85. schvaluje 
• záměr prodat: 
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- spoluvlastnický podíl k jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů, a to podíl o velikosti id. 61/100: jednotky č. 1200/10, byt, v 
domě č. p. 1200, Sladkovského 1C, 1D, 1E, na pozemku parc. č. st. 126/9 zastavěná plocha 
a nádvoří a na pozemku parc. č. st. 126/15 zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc, se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné 
nemovité věci o velikosti id. 452/27027, 

- spoluvlastnický podíl o velikosti id. 452/27027 k pozemku parc. č. st. 126/9 zastavěná 
plocha a nádvoří, v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, 

- spoluvlastnický podíl o velikosti id. 1356/135135 k pozemku parc. č. st. 126/15 zastavěná 
plocha a nádvoří (podíl o velikosti id. 2/5 pozemku je ve vlastnictví jiné osoby), v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc, 

paní XXXXX, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 389.769,- Kč, přičemž část kupní ceny 
byla již uhrazena formou akontace ve výši 290.482,- Kč a částka ve výši 99.287,- Kč bude 
doplatek kupní ceny, a současně 

• záměr uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě: 

- ke spoluvlastnickému podílu k jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podílu o velikosti id. 39/100: jednotky č. 1200/10, 
byt, v domě č. p. 1200, Sladkovského 1C, 1D, 1E, na pozemku parc. č. st. 126/9 zastavěná 
plocha a nádvoří a na pozemku parc. č. st. 126/15 zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc, se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné 
nemovité věci o velikosti id. 452/27027, 

- ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 904/135135 k pozemku parc. č. st. 126/15 
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, 

s paní XXXXX, Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 249.196,- Kč, přičemž část 
kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 185.718,- Kč a částka ve výši 63.478,- 
Kč bude doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jiráskova, 

a to vše dle důvodové zprávy. 

 

86. schvaluje 
• záměr prodat: 

- spoluvlastnický podíl k jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů, a to podíl o velikosti id. 61/100: jednotky č. 1200/11, byt, v 
domě č. p. 1200, Sladkovského 1C, 1D, 1E, na pozemku parc. č. st. 126/9 zastavěná plocha 
a nádvoří a na pozemku parc. č. st. 126/15 zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc, se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné 
nemovité věci o velikosti id. 361/27027, 

- spoluvlastnický podíl o velikosti id. 361/27027 k pozemku parc. č. st. 126/9 zastavěná 
plocha a nádvoří, v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, 

- spoluvlastnický podíl o velikosti id. 1083/135135 k pozemku parc. č. st. 126/15 zastavěná 
plocha a nádvoří (podíl o velikosti id. 2/5 pozemku je ve vlastnictví jiné osoby), v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc, 

panu XXXXX, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 198.963,- Kč, přičemž část kupní ceny 
byla již uhrazena formou akontace ve výši 119.665,- Kč a částka ve výši 79.298,- Kč bude 
doplatek kupní ceny, a současně 

• záměr uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě: 

- ke spoluvlastnickému podílu k jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podílu o velikosti id. 39/100: jednotky č. 1200/11, 
byt, v domě č. p. 1200, Sladkovského 1C, 1D, 1E, na pozemku parc. č. st. 126/9 zastavěná 
plocha a nádvoří a na pozemku parc. č. st. 126/15 zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. 
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Hodolany, obec Olomouc, se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné 
nemovité věci o velikosti id. 361/27027, 

- ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 722/135135 k pozemku parc. č. st. 126/15 
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, 

s panem XXXXX, Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 127.205,- Kč, přičemž část 
kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 76.507,- Kč a částka ve výši 50.698,- 
Kč bude doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jiráskova, 

a to vše dle důvodové zprávy. 

 

87. schvaluje 
• záměr prodat: 

- spoluvlastnický podíl k jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů, a to podíl o velikosti id. 61/100: jednotky č. 1200/12, byt, v 
domě č. p. 1200, Sladkovského 1C, 1D, 1E, na pozemku parc. č. st. 126/9 zastavěná plocha 
a nádvoří a na pozemku parc. č. st. 126/15 zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc, se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné 
nemovité věci o velikosti id. 371/27027, 

- spoluvlastnický podíl o velikosti id. 371/27027 k pozemku parc. č. st. 126/9 zastavěná 
plocha a nádvoří, v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, 

- spoluvlastnický podíl o velikosti id. 1113/135135 k pozemku parc. č. st. 126/15 zastavěná 
plocha a nádvoří (podíl o velikosti id. 2/5 pozemku je ve vlastnictví jiné osoby), v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc, 

manželům paní XXXXX a panu XXXXX, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 232.402,- 
Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 150.908,- Kč a 
částka ve výši 81.494,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

• záměr uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě: 

- ke spoluvlastnickému podílu k jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podílu o velikosti id. 39/100: jednotky č. 1200/12, 
byt, v domě č. p. 1200, Sladkovského 1C, 1D, 1E, na pozemku parc. č. st. 126/9 zastavěná 
plocha a nádvoří a na pozemku parc. č. st. 126/15 zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc, se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné 
nemovité věci o velikosti id. 371/27027, 

- ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 742/135135 k pozemku parc. č. st. 126/15 
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, 

s manželi paní XXXXX a panem XXXXX Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 
148.585,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 96.482,- Kč 
a částka ve výši 52.103,- Kč bude doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva 
Olomouc, Jiráskova, 

a to vše dle důvodové zprávy. 

 

88. schvaluje 
• záměr prodat: 

- spoluvlastnický podíl k jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů, a to podíl o velikosti id. 61/100: jednotky č. 1200/13, byt, v 
domě č. p. 1200, Sladkovského 1C, 1D, 1E, na pozemku parc. č. st. 126/9 zastavěná plocha 
a nádvoří a na pozemku parc. č. st. 126/15 zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc, se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné 
nemovité věci o velikosti id. 388/27027, 

- spoluvlastnický podíl o velikosti id. 388/27027 k pozemku parc. č. st. 126/9 zastavěná 
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plocha a nádvoří, v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, 

- spoluvlastnický podíl o velikosti id. 1164/135135 k pozemku parc. č. st. 126/15 zastavěná 
plocha a nádvoří (podíl o velikosti id. 2/5 pozemku je ve vlastnictví jiné osoby), v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc, 

paní XXXXX, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 213.602,- Kč, přičemž část kupní ceny 
byla již uhrazena formou akontace ve výši 128.374,- Kč a částka ve výši 85.228,- Kč bude 
doplatek kupní ceny, a současně 

• záměr uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě: 

- ke spoluvlastnickému podílu k jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podílu o velikosti id. 39/100: jednotky č. 1200/13, 
byt, v domě č. p. 1200, Sladkovského 1C, 1D, 1E, na pozemku parc. č. st. 126/9 zastavěná 
plocha a nádvoří a na pozemku parc. č. st. 126/15 zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc, se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné 
nemovité věci o velikosti id. 388/27027, 

- ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 776/135135 k pozemku parc. č. st. 126/15 
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, 

s paní XXXXX, Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 136.566,- Kč, přičemž část 
kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 82.076,- Kč a částka ve výši 54.490,- 
Kč bude doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jiráskova, 

a to vše dle důvodové zprávy. 

 

89. schvaluje 
• záměr prodat: 

- spoluvlastnický podíl k jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů, a to podíl o velikosti id. 61/100: jednotky č. 1200/14, byt, v 
domě č. p. 1200, Sladkovského 1C, 1D, 1E, na pozemku parc. č. st. 126/9 zastavěná plocha 
a nádvoří a na pozemku parc. č. st. 126/15 zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc, se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné 
nemovité věci o velikosti id. 397/27027, 

- spoluvlastnický podíl o velikosti id. 397/27027 k pozemku parc. č. st. 126/9 zastavěná 
plocha a nádvoří, v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, 

- spoluvlastnický podíl o velikosti id. 1191/135135 k pozemku parc. č. st. 126/15 zastavěná 
plocha a nádvoří (podíl o velikosti id. 2/5 pozemku je ve vlastnictví jiné osoby), v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc, 

panu XXXXX, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 216.103,- Kč, přičemž část kupní ceny 
byla již uhrazena formou akontace ve výši 128.898,- Kč a částka ve výši 87.205,- Kč bude 
doplatek kupní ceny, a současně 

• záměr uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě: 

- ke spoluvlastnickému podílu k jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podílu o velikosti id. 39/100: jednotky č. 1200/14, 
byt, v domě č. p. 1200, Sladkovského 1C, 1D, 1E, na pozemku parc. č. st. 126/9 zastavěná 
plocha a nádvoří a na pozemku parc. č. st. 126/15 zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc, se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné 
nemovité věci o velikosti id. 397/27027, 

- ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 794/135135 k pozemku parc. č. st. 126/15 
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, 

s panem XXXXX, Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 138.164,- Kč, přičemž část 
kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 82.410,- Kč a částka ve výši 55.754,- 
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Kč bude doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jiráskova, 

a to vše dle důvodové zprávy. 

 

 

 

90. schvaluje 
• záměr prodat: 

- spoluvlastnický podíl k jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů, a to podíl o velikosti id. 61/100: jednotky č. 1200/16, byt, v 
domě č. p. 1200, Sladkovského 1C, 1D, 1E, na pozemku parc. č. st. 126/9 zastavěná plocha 
a nádvoří a na pozemku parc. č. st. 126/15 zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc, se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné 
nemovité věci o velikosti id. 366/27027, 

- spoluvlastnický podíl o velikosti id. 366/27027 k pozemku parc. č. st. 126/9 zastavěná 
plocha a nádvoří, v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, 

- spoluvlastnický podíl o velikosti id. 1098/135135 k pozemku parc. č. st. 126/15 zastavěná 
plocha a nádvoří (podíl o velikosti id. 2/5 pozemku je ve vlastnictví jiné osoby), v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc, 

panu XXXXX, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 240.463,- Kč, přičemž část kupní ceny 
byla již uhrazena formou akontace ve výši 160.067,- Kč a částka ve výši 80.396,- Kč bude 
doplatek kupní ceny, a současně 

• záměr uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě: 

- ke spoluvlastnickému podílu k jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podílu o velikosti id. 39/100: jednotky č. 1200/16, 
byt, v domě č. p. 1200, Sladkovského 1C, 1D, 1E, na pozemku parc. č. st. 126/9 zastavěná 
plocha a nádvoří a na pozemku parc. č. st. 126/15 zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc, se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné 
nemovité věci o velikosti id. 366/27027, 

- ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 732/135135 k pozemku parc. č. st. 126/15 
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, 

s panem XXXXX, Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 153.739,- Kč, přičemž část 
kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 102.338,- Kč a částka ve výši 51.401,- 
Kč bude doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jiráskova, 

a to vše dle důvodové zprávy. 

 

91. schvaluje 
• záměr prodat: 

- spoluvlastnický podíl k jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů, a to podíl o velikosti id. 61/100: jednotky č. 1200/17, byt, v 
domě č. p. 1200, Sladkovského 1C, 1D, 1E, na pozemku parc. č. st. 126/9 zastavěná plocha 
a nádvoří a na pozemku parc. č. st. 126/15 zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc, se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné 
nemovité věci o velikosti id. 363/27027, 

- spoluvlastnický podíl o velikosti id. 363/27027 k pozemku parc. č. st. 126/9 zastavěná 
plocha a nádvoří, v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, 

- spoluvlastnický podíl o velikosti id. 1089/135135 k pozemku parc. č. st. 126/15 zastavěná 
plocha a nádvoří (podíl o velikosti id. 2/5 pozemku je ve vlastnictví jiné osoby), v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc, 

panu XXXXX, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 205.590,- Kč, přičemž část kupní ceny 
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byla již uhrazena formou akontace ve výši 125.853,- Kč a částka ve výši 79.737,- Kč bude 
doplatek kupní ceny, a současně 

• záměr uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě: 

- ke spoluvlastnickému podílu k jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podílu o velikosti id. 39/100: jednotky č. 1200/17, 
byt, v domě č. p. 1200, Sladkovského 1C, 1D, 1E, na pozemku parc. č. st. 126/9 zastavěná 
plocha a nádvoří a na pozemku parc. č. st. 126/15 zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc, se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné 
nemovité věci o velikosti id. 363/27027, 

- ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 726/135135 k pozemku parc. č. st. 126/15 
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, 

s panem XXXXX, Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 131.442,- Kč, přičemž část 
kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 80.463,- Kč a částka ve výši 50.979,- 
Kč bude doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jiráskova, 

a to vše dle důvodové zprávy. 

 

92. schvaluje 
• záměr prodat: 

- spoluvlastnický podíl k jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů, a to podíl o velikosti id. 61/100: jednotky č. 1200/18, byt, v 
domě č. p. 1200, Sladkovského 1C, 1D, 1E, na pozemku parc. č. st. 126/9 zastavěná plocha 
a nádvoří a na pozemku parc. č. st. 126/15 zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc, se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné 
nemovité věci o velikosti id. 365/27027, 

- spoluvlastnický podíl o velikosti id. 365/27027 k pozemku parc. č. st. 126/9 zastavěná 
plocha a nádvoří, v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, 

- spoluvlastnický podíl o velikosti id. 1095/135135 k pozemku parc. č. st. 126/15 zastavěná 
plocha a nádvoří (podíl o velikosti id. 2/5 pozemku je ve vlastnictví jiné osoby), v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc, 

paní XXXXX, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 206.304,- Kč, přičemž část kupní ceny 
byla již uhrazena formou akontace ve výši 126.128,- Kč a částka ve výši 80.176,- Kč bude 
doplatek kupní ceny, a současně 

• záměr uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě: 

- ke spoluvlastnickému podílu k jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podílu o velikosti id. 39/100: jednotky č. 1200/18, 
byt, v domě č. p. 1200, Sladkovského 1C, 1D, 1E, na pozemku parc. č. st. 126/9 zastavěná 
plocha a nádvoří a na pozemku parc. č. st. 126/15 zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc, se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné 
nemovité věci o velikosti id. 365/27027, 

- ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 730/135135 k pozemku parc. č. st. 126/15 
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, 

s paní XXXXX, Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 131.899,- Kč, přičemž část 
kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 80.639,- Kč a částka ve výši 51.260,- 
Kč bude doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jiráskova, 

a to vše dle důvodové zprávy. 

 

93. schvaluje 
• záměr prodat: 
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- spoluvlastnický podíl k jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů, a to podíl o velikosti id. 61/100: jednotky č. 1200/19, byt, v 
domě č. p. 1200, Sladkovského 1C, 1D, 1E, na pozemku parc. č. st. 126/9 zastavěná plocha 
a nádvoří a na pozemku parc. č. st. 126/15 zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc, se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné 
nemovité věci o velikosti id. 452/27027, 

- spoluvlastnický podíl o velikosti id. 452/27027 k pozemku parc. č. st. 126/9 zastavěná 
plocha a nádvoří, v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, 

- spoluvlastnický podíl o velikosti id. 1356/135135 k pozemku parc. č. st. 126/15 zastavěná 
plocha a nádvoří (podíl o velikosti id. 2/5 pozemku je ve vlastnictví jiné osoby), v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc, 

paní XXXXX, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 256.743,- Kč, přičemž část kupní ceny 
byla již uhrazena formou akontace ve výši 157.456,- Kč a částka ve výši 99.287,- Kč bude 
doplatek kupní ceny, a současně 

• záměr uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě: 

- ke spoluvlastnickému podílu k jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podílu o velikosti id. 39/100: jednotky č. 1200/19, 
byt, v domě č. p. 1200, Sladkovského 1C, 1D, 1E, na pozemku parc. č. st. 126/9 zastavěná 
plocha a nádvoří a na pozemku parc. č. st. 126/15 zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc, se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné 
nemovité věci o velikosti id. 452/27027, 

- ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 904/135135 k pozemku parc. č. st. 126/15 
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, 

s paní XXXXX, Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 164.146,- Kč, přičemž část 
kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 100.668,- Kč a částka ve výši 63.478,- 
Kč bude doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jiráskova, 

a to vše dle důvodové zprávy. 

 

94. schvaluje 
• záměr prodat: 

- spoluvlastnický podíl k jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů, a to podíl o velikosti id. 61/100: jednotky č. 1200/20, byt, v 
domě č. p. 1200, Sladkovského 1C, 1D, 1E, na pozemku parc. č. st. 126/9 zastavěná plocha 
a nádvoří a na pozemku parc. č. st. 126/15 zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc, se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné 
nemovité věci o velikosti id. 452/27027, 

- spoluvlastnický podíl o velikosti id. 452/27027 k pozemku parc. č. st. 126/9 zastavěná 
plocha a nádvoří, v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, 

- spoluvlastnický podíl o velikosti id. 1356/135135 k pozemku parc. č. st. 126/15 zastavěná 
plocha a nádvoří (podíl o velikosti id. 2/5 pozemku je ve vlastnictví jiné osoby), v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc, 

manželům paní XXXXX a panuXXXXX, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 256.743,- Kč, 
přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 157.456,- Kč a částka ve 
výši 99.287,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

• záměr uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě: 

- ke spoluvlastnickému podílu k jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podílu o velikosti id. 39/100: jednotky č. 1200/20, 
byt, v domě č. p. 1200, Sladkovského 1C, 1D, 1E, na pozemku parc. č. st. 126/9 zastavěná 
plocha a nádvoří a na pozemku parc. č. st. 126/15 zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. 
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Hodolany, obec Olomouc, se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné 
nemovité věci o velikosti id. 452/27027, 

- ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 904/135135 k pozemku parc. č. st. 126/15 
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, 

s manželi paní XXXXX a panem XXXXX, Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 
164.146,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 100.668,- 
Kč a částka ve výši 63.478,- Kč bude doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva 
Olomouc, Jiráskova, 

a to vše dle důvodové zprávy. 

 

95. schvaluje 
• záměr prodat: 

- spoluvlastnický podíl k jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů, a to podíl o velikosti id. 61/100: jednotky č. 1200/21, byt, v 
domě č. p. 1200, Sladkovského 1C, 1D, 1E, na pozemku parc. č. st. 126/9 zastavěná plocha 
a nádvoří a na pozemku parc. č. st. 126/15 zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc, se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné 
nemovité věci o velikosti id. 363/27027, 

- spoluvlastnický podíl o velikosti id. 363/27027 k pozemku parc. č. st. 126/9 zastavěná 
plocha a nádvoří, v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, 

- spoluvlastnický podíl o velikosti id. 1089/135135 k pozemku parc. č. st. 126/15 zastavěná 
plocha a nádvoří (podíl o velikosti id. 2/5 pozemku je ve vlastnictví jiné osoby), v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc, 

manželům paní XXXXX a panu XXXXX, za kupní cenu celkem ve výši 205.507,- Kč, přičemž 
část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 125.770,- Kč a částka ve výši 
79.737,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

• záměr uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě: 

- ke spoluvlastnickému podílu k jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podílu o velikosti id. 39/100: jednotky č. 1200/21, 
byt, v domě č. p. 1200, Sladkovského 1C, 1D, 1E, na pozemku parc. č. st. 126/9 zastavěná 
plocha a nádvoří a na pozemku parc. č. st. 126/15 zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc, se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné 
nemovité věci o velikosti id. 363/27027, 

- ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 726/135135 k pozemku parc. č. st. 126/15 
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, 

s manželi paní XXXXX a panem XXXXX, to vše za kupní cenu celkem ve výši 131.389,- Kč, 
přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 80.410,- Kč a částka ve 
výši 50.979,- Kč bude doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, 
Jiráskova, 

a to vše dle důvodové zprávy. 

 

96. schvaluje 
• záměr prodat: 

- spoluvlastnický podíl k jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů, a to podíl o velikosti id. 61/100: jednotky č. 1200/22, byt, v 
domě č. p. 1200, Sladkovského 1C, 1D, 1E, na pozemku parc. č. st. 126/9 zastavěná plocha 
a nádvoří a na pozemku parc. č. st. 126/15 zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc, se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné 
nemovité věci o velikosti id. 363/27027, 
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- spoluvlastnický podíl o velikosti id. 363/27027 k pozemku parc. č. st. 126/9 zastavěná 
plocha a nádvoří, v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, 

- spoluvlastnický podíl o velikosti id. 1089/135135 k pozemku parc. č. st. 126/15 zastavěná 
plocha a nádvoří (podíl o velikosti id. 2/5 pozemku je ve vlastnictví jiné osoby), v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc, 

paní XXXXX, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 368.206,- Kč, přičemž část kupní ceny 
byla již uhrazena formou akontace ve výši 288.469,- Kč a částka ve výši 79.737,- Kč bude 
doplatek kupní ceny, a současně 

• záměr uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě: 

- ke spoluvlastnickému podílu k jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podílu o velikosti id. 39/100: jednotky č. 1200/22, 
byt, v domě č. p. 1200, Sladkovského 1C, 1D, 1E, na pozemku parc. č. st. 126/9 zastavěná 
plocha a nádvoří a na pozemku parc. č. st. 126/15 zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc, se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné 
nemovité věci o velikosti id. 363/27027, 

- ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 726/135135 k pozemku parc. č. st. 126/15 
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, 

s paní XXXXX, Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 235.410,- Kč, přičemž část 
kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 184.431,- Kč a částka ve výši 50.979,- 
Kč bude doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jiráskova, 

a to vše dle důvodové zprávy. 

 

97. schvaluje 
• záměr prodat: 

- spoluvlastnický podíl k jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů, a to podíl o velikosti id. 61/100: jednotky č. 1200/23, byt, v 
domě č. p. 1200, Sladkovského 1C, 1D, 1E, na pozemku parc. č. st. 126/9 zastavěná plocha 
a nádvoří a na pozemku parc. č. st. 126/15 zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc, se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné 
nemovité věci o velikosti id. 452/27027, 

- spoluvlastnický podíl o velikosti id. 452/27027 k pozemku parc. č. st. 126/9 zastavěná 
plocha a nádvoří, v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, 

- spoluvlastnický podíl o velikosti id. 1356/135135 k pozemku parc. č. st. 126/15 zastavěná 
plocha a nádvoří (podíl o velikosti id. 2/5 pozemku je ve vlastnictví jiné osoby), v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc, 

paní XXXXX, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 256.743,- Kč, přičemž část kupní ceny 
byla již uhrazena formou akontace ve výši 157.456,- Kč a částka ve výši 99.287,- Kč bude 
doplatek kupní ceny, a současně 

• záměr uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě: 

- ke spoluvlastnickému podílu k jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podílu o velikosti id. 39/100: jednotky č. 1200/23, 
byt, v domě č. p. 1200, Sladkovského 1C, 1D, 1E, na pozemku parc. č. st. 126/9 zastavěná 
plocha a nádvoří a na pozemku parc. č. st. 126/15 zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc, se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné 
nemovité věci o velikosti id. 452/27027, 

- ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 904/135135 k pozemku parc. č. st. 126/15 
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, 

s paní XXXXX, Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 164.146,- Kč, přičemž část 
kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 100.668,- Kč a částka ve výši 63.478,- 
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Kč bude doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jiráskova, 

a to vše dle důvodové zprávy. 

 

98. schvaluje 
• záměr prodat: 

- spoluvlastnický podíl k jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů, a to podíl o velikosti id. 61/100: jednotky č. 1200/24, byt, v 
domě č. p. 1200, Sladkovského 1C, 1D, 1E, na pozemku parc. č. st. 126/9 zastavěná plocha 
a nádvoří a na pozemku parc. č. st. 126/15 zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc, se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné 
nemovité věci o velikosti id. 454/27027, 

- spoluvlastnický podíl o velikosti id. 454/27027 k pozemku parc. č. st. 126/9 zastavěná 
plocha a nádvoří, v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, 

- spoluvlastnický podíl o velikosti id. 1362/135135 k pozemku parc. č. st. 126/15 zastavěná 
plocha a nádvoří (podíl o velikosti id. 2/5 pozemku je ve vlastnictví jiné osoby), v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc, 

manželům paní XXXXX a panu XXXXX, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 257.457,- 
Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 157.731,- Kč a 
částka ve výši 99.726,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

• záměr uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě: 

- ke spoluvlastnickému podílu k jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podílu o velikosti id. 39/100: jednotky č. 1200/24, 
byt, v domě č. p. 1200, Sladkovského 1C, 1D, 1E, na pozemku parc. č. st. 126/9 zastavěná 
plocha a nádvoří a na pozemku parc. č. st. 126/15 zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc, se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné 
nemovité věci o velikosti id. 454/27027, 

- ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 908/135135 k pozemku parc. č. st. 126/15 
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, 

s manželi paní XXXXX a panem XXXXX, Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 
164.603,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 100.844,- 
Kč a částka ve výši 63.759,- Kč bude doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva 
Olomouc, Jiráskova, 

a to vše dle důvodové zprávy. 

 

99. schvaluje 
• záměr prodat: 

- spoluvlastnický podíl k jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů, a to podíl o velikosti id. 61/100: jednotky č. 1200/25, byt, v 
domě č. p. 1200, Sladkovského 1C, 1D, 1E, na pozemku parc. č. st. 126/9 zastavěná plocha 
a nádvoří a na pozemku parc. č. st. 126/15 zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc, se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné 
nemovité věci o velikosti id. 372/27027, 

- spoluvlastnický podíl o velikosti id. 372/27027 k pozemku parc. č. st. 126/9 zastavěná 
plocha a nádvoří, v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, 

- spoluvlastnický podíl o velikosti id. 1116/135135 k pozemku parc. č. st. 126/15 zastavěná 
plocha a nádvoří (podíl o velikosti id. 2/5 pozemku je ve vlastnictví jiné osoby), v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc, 

paní XXXXX, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 201.379,- Kč, přičemž část kupní ceny 
byla již uhrazena formou akontace ve výši 119.665,- Kč a částka ve výši 81.714,- Kč bude 
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doplatek kupní ceny, a současně 

• záměr uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě: 

- ke spoluvlastnickému podílu k jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podílu o velikosti id. 39/100: jednotky č. 1200/25, 
byt, v domě č. p. 1200, Sladkovského 1C, 1D, 1E, na pozemku parc. č. st. 126/9 zastavěná 
plocha a nádvoří a na pozemku parc. č. st. 126/15 zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc, se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné 
nemovité věci o velikosti id. 372/27027, 

- ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 744/135135 k pozemku parc. č. st. 126/15 
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, 

s paní XXXXX, Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 128.750,- Kč, přičemž část 
kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 76.507,- Kč a částka ve výši 52.243,- 
Kč bude doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jiráskova, 

a to vše dle důvodové zprávy. 

 

100. schvaluje 
• záměr prodat: 

- spoluvlastnický podíl k jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů, a to podíl o velikosti id. 61/100: jednotky č. 1200/26, byt, v 
domě č. p. 1200, Sladkovského 1C, 1D, 1E, na pozemku parc. č. st. 126/9 zastavěná plocha 
a nádvoří a na pozemku parc. č. st. 126/15 zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc, se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné 
nemovité věci o velikosti id. 371/27027, 

- spoluvlastnický podíl o velikosti id. 371/27027 k pozemku parc. č. st. 126/9 zastavěná 
plocha a nádvoří, v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, 

- spoluvlastnický podíl o velikosti id. 1113/135135 k pozemku parc. č. st. 126/15 zastavěná 
plocha a nádvoří (podíl o velikosti id. 2/5 pozemku je ve vlastnictví jiné osoby), v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc, 

paní XXXXX, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 201.297,- Kč, přičemž část kupní ceny 
byla již uhrazena formou akontace ve výši 119.803,- Kč a částka ve výši 81.494,- Kč bude 
doplatek kupní ceny, a současně 

• záměr uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě: 

- ke spoluvlastnickému podílu k jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podílu o velikosti id. 39/100: jednotky č. 1200/26, 
byt, v domě č. p. 1200, Sladkovského 1C, 1D, 1E, na pozemku parc. č. st. 126/9 zastavěná 
plocha a nádvoří a na pozemku parc. č. st. 126/15 zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc, se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné 
nemovité věci o velikosti id. 371/27027, 

- ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 742/135135 k pozemku parc. č. st. 126/15 
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, 

s paní XXXXX, Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 128.698,- Kč, přičemž část 
kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 76.595,- Kč a částka ve výši 52.103,- 
Kč bude doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jiráskova, 

a to vše dle důvodové zprávy. 

 

101. schvaluje 
• záměr prodat: 

- spoluvlastnický podíl k jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
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ve znění pozdějších předpisů, a to podíl o velikosti id. 61/100: jednotky č. 1200/27, byt, v 
domě č. p. 1200, Sladkovského 1C, 1D, 1E, na pozemku parc. č. st. 126/9 zastavěná plocha 
a nádvoří a na pozemku parc. č. st. 126/15 zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc, se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné 
nemovité věci o velikosti id. 397/27027, 

- spoluvlastnický podíl o velikosti id. 397/27027 k pozemku parc. č. st. 126/9 zastavěná 
plocha a nádvoří, v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, 

- spoluvlastnický podíl o velikosti id. 1191/135135 k pozemku parc. č. st. 126/15 zastavěná 
plocha a nádvoří (podíl o velikosti id. 2/5 pozemku je ve vlastnictví jiné osoby), v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc, 

panu XXXXX, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 335.841,- Kč, přičemž část kupní ceny 
byla již uhrazena formou akontace ve výši 248.636,- Kč a částka ve výši 87.205,- Kč bude 
doplatek kupní ceny, a současně 

• záměr uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě: 

- ke spoluvlastnickému podílu k jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podílu o velikosti id. 39/100: jednotky č. 1200/27, 
byt, v domě č. p. 1200, Sladkovského 1C, 1D, 1E, na pozemku parc. č. st. 126/9 zastavěná 
plocha a nádvoří a na pozemku parc. č. st. 126/15 zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc, se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné 
nemovité věci o velikosti id. 397/27027, 

- ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 794/135135 k pozemku parc. č. st. 126/15 
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, 

s panem XXXXX, Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 335.841,- Kč, přičemž část 
kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 248.636,- Kč a částka ve výši 87.205,- 
Kč bude doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jiráskova, 

a to vše dle důvodové zprávy. 

 

102. schvaluje 
• záměr prodat: 

- spoluvlastnický podíl k jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů, a to podíl o velikosti id. 61/100: jednotky č. 1200/28, byt, v 
domě č. p. 1200, Sladkovského 1C, 1D, 1E, na pozemku parc. č. st. 126/9 zastavěná plocha 
a nádvoří a na pozemku parc. č. st. 126/15 zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc, se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné 
nemovité věci o velikosti id. 397/27027, 

- spoluvlastnický podíl o velikosti id. 397/27027 k pozemku parc. č. st. 126/9 zastavěná 
plocha a nádvoří, v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, 

- spoluvlastnický podíl o velikosti id. 1191/135135 k pozemku parc. č. st. 126/15 zastavěná 
plocha a nádvoří (podíl o velikosti id. 2/5 pozemku je ve vlastnictví jiné osoby), v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc, 

manželům paní XXXXX a panu XXXXX za kupní cenu celkem ve výši 216.103,- Kč, přičemž 
část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 128.898,- Kč a částka ve výši 
87.205,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

• záměr uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě: 

- ke spoluvlastnickému podílu k jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podílu o velikosti id. 39/100: jednotky č. 1200/28, 
byt, v domě č. p. 1200, Sladkovského 1C, 1D, 1E, na pozemku parc. č. st. 126/9 zastavěná 
plocha a nádvoří a na pozemku parc. č. st. 126/15 zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc, se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné 
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nemovité věci o velikosti id. 397/27027, 

- ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 794/135135 k pozemku parc. č. st. 126/15 
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, 

s manželi paní XXXXX a panem XXXXX, to vše za kupní cenu celkem ve výši 216.103,- Kč, 
přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 128.898,- Kč a částka ve 
výši 87.205,- Kč bude doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, 
Jiráskova, 

a to vše dle důvodové zprávy. 

 

103. schvaluje 
• záměr prodat: 

- spoluvlastnický podíl k jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů, a to podíl o velikosti id. 61/100: jednotky č. 1200/29, byt, v 
domě č. p. 1200, Sladkovského 1C, 1D, 1E, na pozemku parc. č. st. 126/9 zastavěná plocha 
a nádvoří a na pozemku parc. č. st. 126/15 zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc, se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné 
nemovité věci o velikosti id. 366/27027, 

- spoluvlastnický podíl o velikosti id. 366/27027 k pozemku parc. č. st. 126/9 zastavěná 
plocha a nádvoří, v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, 

- spoluvlastnický podíl o velikosti id. 1098/135135 k pozemku parc. č. st. 126/15 zastavěná 
plocha a nádvoří (podíl o velikosti id. 2/5 pozemku je ve vlastnictví jiné osoby), v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc, 

paní XXXXX, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 337.633,- Kč, přičemž část kupní ceny 
byla již uhrazena formou akontace ve výši 257.237,- Kč a částka ve výši 80.396,- Kč bude 
doplatek kupní ceny, a současně 

• záměr uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě: 

- ke spoluvlastnickému podílu k jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podílu o velikosti id. 39/100: jednotky č. 1200/29, 
byt, v domě č. p. 1200, Sladkovského 1C, 1D, 1E, na pozemku parc. č. st. 126/9 zastavěná 
plocha a nádvoří a na pozemku parc. č. st. 126/15 zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc, se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné 
nemovité věci o velikosti id. 366/27027, 

- ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 732/135135 k pozemku parc. č. st. 126/15 
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, 

s paní XXXXX, Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 215.864,- Kč, přičemž část 
kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 164.463,- Kč a částka ve výši 51.401,- 
Kč bude doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jiráskova, 

a to vše dle důvodové zprávy. 

 

104. schvaluje 
• záměr prodat: 

- spoluvlastnický podíl k jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů, a to podíl o velikosti id. 61/100: jednotky č. 1200/30, byt, v 
domě č. p. 1200, Sladkovského 1C, 1D, 1E, na pozemku parc. č. st. 126/9 zastavěná plocha 
a nádvoří a na pozemku parc. č. st. 126/15 zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc, se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné 
nemovité věci o velikosti id. 366/27027, 

- spoluvlastnický podíl o velikosti id. 366/27027 k pozemku parc. č. st. 126/9 zastavěná 
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plocha a nádvoří, v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, 

- spoluvlastnický podíl o velikosti id. 1098/135135 k pozemku parc. č. st. 126/15 zastavěná 
plocha a nádvoří (podíl o velikosti id. 2/5 pozemku je ve vlastnictví jiné osoby), v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc, 

manželům paní XXXXX a panu XXXXX, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 372.037,- 
Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 291.641,- Kč a 
částka ve výši 80.396,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

• záměr uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě: 

- ke spoluvlastnickému podílu k jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podílu o velikosti id. 39/100: jednotky č. 1200/30, 
byt, v domě č. p. 1200, Sladkovského 1C, 1D, 1E, na pozemku parc. č. st. 126/9 zastavěná 
plocha a nádvoří a na pozemku parc. č. st. 126/15 zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc, se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné 
nemovité věci o velikosti id. 366/27027, 

- ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 732/135135 k pozemku parc. č. st. 126/15 
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, 

s manželi paní XXXXX a panem XXXXX, Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 
237.860,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 186.459,- 
Kč a částka ve výši 51.401,- Kč bude doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva 
Olomouc, Jiráskova, 

a to vše dle důvodové zprávy. 

 

105. schvaluje 
• záměr prodat: 

- spoluvlastnický podíl k jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů, a to podíl o velikosti id. 61/100: jednotky č. 1200/31, byt, v 
domě č. p. 1200, Sladkovského 1C, 1D, 1E, na pozemku parc. č. st. 126/9 zastavěná plocha 
a nádvoří a na pozemku parc. č. st. 126/15 zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc, se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné 
nemovité věci o velikosti id. 363/27027, 

- spoluvlastnický podíl o velikosti id. 363/27027 k pozemku parc. č. st. 126/9 zastavěná 
plocha a nádvoří, v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, 

- spoluvlastnický podíl o velikosti id. 1089/135135 k pozemku parc. č. st. 126/15 zastavěná 
plocha a nádvoří (podíl o velikosti id. 2/5 pozemku je ve vlastnictví jiné osoby), v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc, 

paní XXXXX, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 205.590,- Kč, přičemž část kupní ceny 
byla již uhrazena formou akontace ve výši 125.853,- Kč a částka ve výši 79.737,- Kč bude 
doplatek kupní ceny, a současně 

• záměr uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě: 

- ke spoluvlastnickému podílu k jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podílu o velikosti id. 39/100: jednotky č. 1200/31, 
byt, v domě č. p. 1200, Sladkovského 1C, 1D, 1E, na pozemku parc. č. st. 126/9 zastavěná 
plocha a nádvoří a na pozemku parc. č. st. 126/15 zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc, se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné 
nemovité věci o velikosti id. 363/27027, 

- ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 726/135135 k pozemku parc. č. st. 126/15 
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, 

s paní XXXXX, Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 131.442,- Kč, přičemž část 
kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 80.463,- Kč a částka ve výši 50.979,- 
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Kč bude doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jiráskova, 

a to vše dle důvodové zprávy. 

 

106. schvaluje 
• záměr prodat: 

- spoluvlastnický podíl k jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů, a to podíl o velikosti id. 61/100: jednotky č. 1200/32, byt, v 
domě č. p. 1200, Sladkovského 1C, 1D, 1E, na pozemku parc. č. st. 126/9 zastavěná plocha 
a nádvoří a na pozemku parc. č. st. 126/15 zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc, se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné 
nemovité věci o velikosti id. 363/27027, 

- spoluvlastnický podíl o velikosti id. 363/27027 k pozemku parc. č. st. 126/9 zastavěná 
plocha a nádvoří, v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, 

- spoluvlastnický podíl o velikosti id. 1089/135135 k pozemku parc. č. st. 126/15 zastavěná 
plocha a nádvoří (podíl o velikosti id. 2/5 pozemku je ve vlastnictví jiné osoby), v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc, 

panu XXXXX, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 205.865,- Kč, přičemž část kupní ceny 
byla již uhrazena formou akontace ve výši 126.128,- Kč a částka ve výši 79.737,- Kč bude 
doplatek kupní ceny, a současně 

• záměr uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě: 

- ke spoluvlastnickému podílu k jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podílu o velikosti id. 39/100: jednotky č. 1200/32, 
byt, v domě č. p. 1200, Sladkovského 1C, 1D, 1E, na pozemku parc. č. st. 126/9 zastavěná 
plocha a nádvoří a na pozemku parc. č. st. 126/15 zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc, se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné 
nemovité věci o velikosti id. 363/27027, 

- ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 726/135135 k pozemku parc. č. st. 126/15 
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, 

s panem XXXXX, Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 131.618,- Kč, přičemž část 
kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 80.639,- Kč a částka ve výši 50.979,- 
Kč bude doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jiráskova, 

a to vše dle důvodové zprávy. 

 

107. schvaluje 
• záměr prodat: 

- spoluvlastnický podíl k jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů, a to podíl o velikosti id. 61/100: jednotky č. 1200/33, byt, v 
domě č. p. 1200, Sladkovského 1C, 1D, 1E, na pozemku parc. č. st. 126/9 zastavěná plocha 
a nádvoří a na pozemku parc. č. st. 126/15 zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc, se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné 
nemovité věci o velikosti id. 452/27027, 

- spoluvlastnický podíl o velikosti id. 452/27027 k pozemku parc. č. st. 126/9 zastavěná 
plocha a nádvoří, v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, 

- spoluvlastnický podíl o velikosti id. 1356/135135 k pozemku parc. č. st. 126/15 zastavěná 
plocha a nádvoří (podíl o velikosti id. 2/5 pozemku je ve vlastnictví jiné osoby), v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc, 

paní XXXXX, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 460.529,- Kč, přičemž část kupní ceny 
byla již uhrazena formou akontace ve výši 361.242,- Kč a částka ve výši 99.287,- Kč bude 
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doplatek kupní ceny, a současně 

• záměr uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě: 

- ke spoluvlastnickému podílu k jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podílu o velikosti id. 39/100: jednotky č. 1200/33, 
byt, v domě č. p. 1200, Sladkovského 1C, 1D, 1E, na pozemku parc. č. st. 126/9 zastavěná 
plocha a nádvoří a na pozemku parc. č. st. 126/15 zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc, se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné 
nemovité věci o velikosti id. 452/27027, 

- ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 904/135135 k pozemku parc. č. st. 126/15 
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, 

s paní XXXXX, Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 294.436,- Kč, přičemž část 
kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 230.958,- Kč a částka ve výši 63.478,- 
Kč bude doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jiráskova, 

a to vše dle důvodové zprávy. 

 

108. schvaluje 
• záměr prodat: 

- spoluvlastnický podíl k jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů, a to podíl o velikosti id. 61/100: jednotky č. 1200/34, byt, v 
domě č. p. 1200, Sladkovského 1C, 1D, 1E, na pozemku parc. č. st. 126/9 zastavěná plocha 
a nádvoří a na pozemku parc. č. st. 126/15 zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc, se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné 
nemovité věci o velikosti id. 452/27027, 

- spoluvlastnický podíl o velikosti id. 452/27027 k pozemku parc. č. st. 126/9 zastavěná 
plocha a nádvoří, v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, 

- spoluvlastnický podíl o velikosti id. 1356/135135 k pozemku parc. č. st. 126/15 zastavěná 
plocha a nádvoří (podíl o velikosti id. 2/5 pozemku je ve vlastnictví jiné osoby), v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc, 

manželům paní XXXXX a panu XXXXX, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 460.407,- 
Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 361.120,- Kč a 
částka ve výši 99.287,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

• záměr uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě: 

- ke spoluvlastnickému podílu k jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podílu o velikosti id. 39/100: jednotky č. 1200/34, 
byt, v domě č. p. 1200, Sladkovského 1C, 1D, 1E, na pozemku parc. č. st. 126/9 zastavěná 
plocha a nádvoří a na pozemku parc. č. st. 126/15 zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc, se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné 
nemovité věci o velikosti id. 452/27027, 

- ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 904/135135 k pozemku parc. č. st. 126/15 
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, 

s manželi paní XXXXX a panem XXXXX, Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 
294.358,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 230.880,- 
Kč a částka ve výši 63.478,- Kč bude doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva 
Olomouc, Jiráskova, 

a to vše dle důvodové zprávy. 

 

109. schvaluje 
• záměr prodat: 
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- spoluvlastnický podíl k jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů, a to podíl o velikosti id. 61/100: jednotky č. 1200/35, byt, v 
domě č. p. 1200, Sladkovského 1C, 1D, 1E, na pozemku parc. č. st. 126/9 zastavěná plocha 
a nádvoří a na pozemku parc. č. st. 126/15 zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc, se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné 
nemovité věci o velikosti id. 363/27027, 

- spoluvlastnický podíl o velikosti id. 363/27027 k pozemku parc. č. st. 126/9 zastavěná 
plocha a nádvoří, v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, 

- spoluvlastnický podíl o velikosti id. 1089/135135 k pozemku parc. č. st. 126/15 zastavěná 
plocha a nádvoří (podíl o velikosti id. 2/5 pozemku je ve vlastnictví jiné osoby), v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc, 

panu XXXXX, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 205.507,- Kč, přičemž část kupní ceny 
byla již uhrazena formou akontace ve výši 125.770,- Kč a částka ve výši 79.737,- Kč bude 
doplatek kupní ceny, a současně 

• záměr uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě: 

- ke spoluvlastnickému podílu k jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podílu o velikosti id. 39/100: jednotky č. 1200/35, 
byt, v domě č. p. 1200, Sladkovského 1C, 1D, 1E, na pozemku parc. č. st. 126/9 zastavěná 
plocha a nádvoří a na pozemku parc. č. st. 126/15 zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc, se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné 
nemovité věci o velikosti id. 363/27027, 

- ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 726/135135 k pozemku parc. č. st. 126/15 
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, 

s panem XXXXX, Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 131.389,- Kč, přičemž část 
kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 80.410,- Kč a částka ve výši 50.979,- 
Kč bude doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jiráskova, 

a to vše dle důvodové zprávy. 

 

110. schvaluje 
• záměr prodat: 

- spoluvlastnický podíl k jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů, a to podíl o velikosti id. 61/100: jednotky č. 1200/37, byt, v 
domě č. p. 1200, Sladkovského 1C, 1D, 1E, na pozemku parc. č. st. 126/9 zastavěná plocha 
a nádvoří a na pozemku parc. č. st. 126/15 zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc, se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné 
nemovité věci o velikosti id. 452/27027, 

- spoluvlastnický podíl o velikosti id. 452/27027 k pozemku parc. č. st. 126/9 zastavěná 
plocha a nádvoří, v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, 

- spoluvlastnický podíl o velikosti id. 1356/135135 k pozemku parc. č. st. 126/15 zastavěná 
plocha a nádvoří (podíl o velikosti id. 2/5 pozemku je ve vlastnictví jiné osoby), v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc, 

paní XXXXX, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 256.743,- Kč, přičemž část kupní ceny 
byla již uhrazena formou akontace ve výši 157.456,- Kč a částka ve výši 99.287,- Kč bude 
doplatek kupní ceny, a současně 

• záměr uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě: 

- ke spoluvlastnickému podílu k jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podílu o velikosti id. 39/100: jednotky č. 1200/37, 
byt, v domě č. p. 1200, Sladkovského 1C, 1D, 1E, na pozemku parc. č. st. 126/9 zastavěná 
plocha a nádvoří a na pozemku parc. č. st. 126/15 zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. 
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Hodolany, obec Olomouc, se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné 
nemovité věci o velikosti id. 452/27027, 

- ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 904/135135 k pozemku parc. č. st. 126/15 
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, 

s paní XXXXX, Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 164.146,- Kč, přičemž část 
kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 100.668,- Kč a částka ve výši 63.478,- 
Kč bude doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jiráskova, 

a to vše dle důvodové zprávy. 

 

111. schvaluje 
• záměr prodat: 

- spoluvlastnický podíl k jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů, a to podíl o velikosti id. 61/100: jednotky č. 1200/38, byt, v 
domě č. p. 1200, Sladkovského 1C, 1D, 1E, na pozemku parc. č. st. 126/9 zastavěná plocha 
a nádvoří a na pozemku parc. č. st. 126/15 zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc, se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné 
nemovité věci o velikosti id. 454/27027, 

- spoluvlastnický podíl o velikosti id. 454/27027 k pozemku parc. č. st. 126/9 zastavěná 
plocha a nádvoří, v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, 

- spoluvlastnický podíl o velikosti id. 1362/135135 k pozemku parc. č. st. 126/15 zastavěná 
plocha a nádvoří (podíl o velikosti id. 2/5 pozemku je ve vlastnictví jiné osoby), v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc, 

paní XXXXX, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 257.457,- Kč, přičemž část kupní ceny 
byla již uhrazena formou akontace ve výši 157.731,- Kč a částka ve výši 99.726,- Kč bude 
doplatek kupní ceny, a současně 

• záměr uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě: 

- ke spoluvlastnickému podílu k jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podílu o velikosti id. 39/100: jednotky č. 1200/38, 
byt, v domě č. p. 1200, Sladkovského 1C, 1D, 1E, na pozemku parc. č. st. 126/9 zastavěná 
plocha a nádvoří a na pozemku parc. č. st. 126/15 zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc, se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné 
nemovité věci o velikosti id. 454/27027, 

- ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 908/135135 k pozemku parc. č. st. 126/15 
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, 

s paní XXXXX, Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 164.603,- Kč, přičemž část 
kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 100.844,- Kč a částka ve výši 63.759,- 
Kč bude doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jiráskova, 

a to vše dle důvodové zprávy. 

 

112. schvaluje 
• záměr prodat: 

- spoluvlastnický podíl k jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů, a to podíl o velikosti id. 61/100: jednotky č. 1200/39, byt, v 
domě č. p. 1200, Sladkovského 1C, 1D, 1E, na pozemku parc. č. st. 126/9 zastavěná plocha 
a nádvoří a na pozemku parc. č. st. 126/15 zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc, se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné 
nemovité věci o velikosti id. 371/27027, 

- spoluvlastnický podíl o velikosti id. 371/27027 k pozemku parc. č. st. 126/9 zastavěná 
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plocha a nádvoří, v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, 

- spoluvlastnický podíl o velikosti id. 1113/135135 k pozemku parc. č. st. 126/15 zastavěná 
plocha a nádvoří (podíl o velikosti id. 2/5 pozemku je ve vlastnictví jiné osoby), v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc, 

panu XXXXX, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 313.355,- Kč, přičemž část kupní ceny 
byla již uhrazena formou akontace ve výši 231.861,- Kč a částka ve výši 81.494,- Kč bude 
doplatek kupní ceny, a současně 

• záměr uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě: 

- ke spoluvlastnickému podílu k jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podílu o velikosti id. 39/100: jednotky č. 1200/39, 
byt, v domě č. p. 1200, Sladkovského 1C, 1D, 1E, na pozemku parc. č. st. 126/9 zastavěná 
plocha a nádvoří a na pozemku parc. č. st. 126/15 zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc, se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné 
nemovité věci o velikosti id. 371/27027, 

- ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 742/135135 k pozemku parc. č. st. 126/15 
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, 

s panem XXXXX, Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 200.342,- Kč, přičemž část 
kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 148.239,- Kč a částka ve výši 52.103,- 
Kč bude doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jiráskova, 

a to vše dle důvodové zprávy. 

 

113. schvaluje 
• záměr prodat: 

- spoluvlastnický podíl k jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů, a to podíl o velikosti id. 61/100: jednotky č. 1200/40, byt, v 
domě č. p. 1200, Sladkovského 1C, 1D, 1E, na pozemku parc. č. st. 126/9 zastavěná plocha 
a nádvoří a na pozemku parc. č. st. 126/15 zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc, se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné 
nemovité věci o velikosti id. 371/27027, 

- spoluvlastnický podíl o velikosti id. 371/27027 k pozemku parc. č. st. 126/9 zastavěná 
plocha a nádvoří, v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, 

- spoluvlastnický podíl o velikosti id. 1113/135135 k pozemku parc. č. st. 126/15 zastavěná 
plocha a nádvoří (podíl o velikosti id. 2/5 pozemku je ve vlastnictví jiné osoby), v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc, 

manželům paní XXXXX a panu XXXXX za kupní cenu celkem ve výši 201.297,- Kč, přičemž 
část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 119.803,- Kč a částka ve výši 
81.494,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

• záměr uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě: 

- ke spoluvlastnickému podílu k jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podílu o velikosti id. 39/100: jednotky č. 1200/40, 
byt, v domě č. p. 1200, Sladkovského 1C, 1D, 1E, na pozemku parc. č. st. 126/9 zastavěná 
plocha a nádvoří a na pozemku parc. č. st. 126/15 zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc, se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné 
nemovité věci o velikosti id. 371/27027, 

- ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 742/135135 k pozemku parc. č. st. 126/15 
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, 

s manželi paní XXXXX a panem XXXXX, to vše za kupní cenu celkem ve výši 128.698,- Kč, 
přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 76.595,- Kč a částka ve 
výši 52.103,- Kč bude doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, 
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Jiráskova, 

a to vše dle důvodové zprávy. 

 

 

 

 

114. schvaluje 
• záměr prodat: 

- spoluvlastnický podíl k jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů, a to podíl o velikosti id. 61/100: jednotky č. 1200/41, byt, v 
domě č. p. 1200, Sladkovského 1C, 1D, 1E, na pozemku parc. č. st. 126/9 zastavěná plocha 
a nádvoří a na pozemku parc. č. st. 126/15 zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc, se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné 
nemovité věci o velikosti id. 397/27027, 

- spoluvlastnický podíl o velikosti id. 397/27027 k pozemku parc. č. st. 126/9 zastavěná 
plocha a nádvoří, v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, 

- spoluvlastnický podíl o velikosti id. 1191/135135 k pozemku parc. č. st. 126/15 zastavěná 
plocha a nádvoří (podíl o velikosti id. 2/5 pozemku je ve vlastnictví jiné osoby), v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc, 

manželům paní XXXXX a panu XXXXX, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 215.579,- 
Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 128.374,- Kč a 
částka ve výši 87.205,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

• záměr uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě: 

- ke spoluvlastnickému podílu k jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podílu o velikosti id. 39/100: jednotky č. 1200/41, 
byt, v domě č. p. 1200, Sladkovského 1C, 1D, 1E, na pozemku parc. č. st. 126/9 zastavěná 
plocha a nádvoří a na pozemku parc. č. st. 126/15 zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc, se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné 
nemovité věci o velikosti id. 397/27027, 

- ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 794/135135 k pozemku parc. č. st. 126/15 
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, 

s manželi paní XXXXX a panem XXXXX, Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 
137.830,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 82.076,- Kč 
a částka ve výši 55.754,- Kč bude doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva 
Olomouc, Jiráskova, 

a to vše dle důvodové zprávy. 

 

115. schvaluje 
• záměr prodat: 

- spoluvlastnický podíl k jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů, a to podíl o velikosti id. 61/100: jednotky č. 1200/42, byt, v 
domě č. p. 1200, Sladkovského 1C, 1D, 1E, na pozemku parc. č. st. 126/9 zastavěná plocha 
a nádvoří a na pozemku parc. č. st. 126/15 zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc, se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné 
nemovité věci o velikosti id. 399/27027, 

- spoluvlastnický podíl o velikosti id. 399/27027 k pozemku parc. č. st. 126/9 zastavěná 
plocha a nádvoří, v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, 

- spoluvlastnický podíl o velikosti id. 1197/135135 k pozemku parc. č. st. 126/15 zastavěná 
plocha a nádvoří (podíl o velikosti id. 2/5 pozemku je ve vlastnictví jiné osoby), v k. ú. 
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Hodolany, obec Olomouc, 

paní XXXXX, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 383.190,- Kč, přičemž část kupní ceny 
byla již uhrazena formou akontace ve výši 295.545,- Kč a částka ve výši 87.645,- Kč bude 
doplatek kupní ceny, a současně 

• záměr uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě: 

- ke spoluvlastnickému podílu k jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podílu o velikosti id. 39/100: jednotky č. 1200/42, 
byt, v domě č. p. 1200, Sladkovského 1C, 1D, 1E, na pozemku parc. č. st. 126/9 zastavěná 
plocha a nádvoří a na pozemku parc. č. st. 126/15 zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc, se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné 
nemovité věci o velikosti id. 399/27027, 

- ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 798/135135 k pozemku parc. č. st. 126/15 
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, 

s paní XXXXX, Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 244.990,- Kč, přičemž část 
kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 188.955,- Kč a částka ve výši 56.035,- 
Kč bude doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jiráskova, 

a to vše dle důvodové zprávy. 

 

116. schvaluje 
zřízení věcného břemene umístění a provozování součásti rozvodného tepelného zařízení – 
vnitřních rozvodů a obslužných zařízení včetně regulačních zařízení a komunikačních 
zařízení jako součásti soustavy zásobování tepelnou energií a rozvodného tepelného 
zařízení k jednotce č. 1200/1, byt, se spoluvlastnickým podílem na společných částech 
nemovité věci o velikosti id. 366/27027, jednotce č. 1200/2, byt, se spoluvlastnickým podílem 
na společných částech nemovité věci o velikosti id. 366/27027, jednotce č. 1200/3, byt, se 
spoluvlastnickým podílem na společných částech nemovité věci o velikosti id. 363/27027, 
jednotce č. 1200/4, byt, se spoluvlastnickým podílem na společných částech nemovité věci o 
velikosti id. 365/27027, jednotce č. 1200/5, byt, se spoluvlastnickým podílem na společných 
částech nemovité věci o velikosti id. 454/27027, jednotce č. 1200/6, byt, se spoluvlastnickým 
podílem na společných částech nemovité věci o velikosti id. 452/27027, jednotce č. 1200/7, 
byt, se spoluvlastnickým podílem na společných částech nemovité věci o velikosti id. 
363/27027, jednotce č. 1200/8, byt, se spoluvlastnickým podílem na společných částech 
nemovité věci o velikosti id. 363/27027, jednotce č. 1200/9, byt, se spoluvlastnickým podílem 
na společných částech nemovité věci o velikosti id. 452/27027, jednotce č. 1200/10, byt, se 
spoluvlastnickým podílem na společných částech nemovité věci o velikosti id. 452/27027, 
jednotce č. 1200/11, byt, se spoluvlastnickým podílem na společných částech nemovité věci 
o velikosti id. 361/27027, jednotce č. 1200/12, byt, se spoluvlastnickým podílem na 
společných částech nemovité věci o velikosti id. 371/27027, jednotce č. 1200/13, byt, se 
spoluvlastnickým podílem na společných částech nemovité věci o velikosti id. 388/27027, 
jednotce č. 1200/14, byt, se spoluvlastnickým podílem na společných částech nemovité věci 
o velikosti id. 397/27027, jednotce č. 1200/15, byt, se spoluvlastnickým podílem na 
společných částech nemovité věci o velikosti id. 366/27027, jednotce č. 1200/16, byt, se 
spoluvlastnickým podílem na společných částech nemovité věci o velikosti id. 366/27027, 
jednotce č. 1200/17, byt, se spoluvlastnickým podílem na společných částech nemovité věci 
o velikosti id. 363/27027, jednotce č. 1200/18, byt, se spoluvlastnickým podílem na 
společných částech nemovité věci o velikosti id. 365/27027, jednotce č. 1200/19, byt, se 
spoluvlastnickým podílem na společných částech nemovité věci o velikosti id. 452/27027, 
jednotce č. 1200/20, byt, se spoluvlastnickým podílem na společných částech nemovité věci 
o velikosti id. 452/27027, jednotce č. 1200/21, byt, se spoluvlastnickým podílem na 
společných částech nemovité věci o velikosti id. 363/27027, jednotce č. 1200/22, byt, se 
spoluvlastnickým podílem na společných částech nemovité věci o velikosti id. 363/27027, 
jednotce č. 1200/23, byt, se spoluvlastnickým podílem na společných částech nemovité věci 
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o velikosti id. 452/27027, jednotce č. 1200/24, byt, se spoluvlastnickým podílem na 
společných částech nemovité věci o velikosti id. 454/27027, jednotce č. 1200/25, byt, se 
spoluvlastnickým podílem na společných částech nemovité věci o velikosti id. 372/27027, 
jednotce č. 1200/26, byt, se spoluvlastnickým podílem na společných částech nemovité věci 
o velikosti id. 371/27027, jednotce č. 1200/27, byt, se spoluvlastnickým podílem na 
společných částech nemovité věci o velikosti id. 397/27027, jednotce č. 1200/28, byt, se 
spoluvlastnickým podílem na společných částech nemovité věci o velikosti id. 397/27027, 
jednotce č. 1200/29, byt, se spoluvlastnickým podílem na společných částech nemovité věci 
o velikosti id. 366/27027, jednotce č. 1200/30, byt, se spoluvlastnickým podílem na 
společných částech nemovité věci o velikosti id. 366/27027, jednotce č. 1200/31, byt, se 
spoluvlastnickým podílem na společných částech nemovité věci o velikosti id. 363/27027, 
jednotce č. 1200/32, byt, se spoluvlastnickým podílem na společných částech nemovité věci 
o velikosti id. 363/27027, jednotce č. 1200/33, byt, se spoluvlastnickým podílem na 
společných částech nemovité věci o velikosti id. 452/27027, jednotce č. 1200/34, byt, se 
spoluvlastnickým podílem na společných částech nemovité věci o velikosti id. 452/27027, 
jednotce č. 1200/35, byt, se spoluvlastnickým podílem na společných částech nemovité věci 
o velikosti id. 363/27027,jednotce č. 1200/36, byt, se spoluvlastnickým podílem na 
společných částech nemovité věci o velikosti id. 363/27027, jednotce č. 1200/37, byt, se 
spoluvlastnickým podílem na společných částech nemovité věci o velikosti id. 452/27027, 
jednotce č. 1200/38, byt, se spoluvlastnickým podílem na společných částech nemovité věci 
o velikosti id. 454/27027, jednotce č. 1200/39, byt, se spoluvlastnickým podílem na 
společných částech nemovité věci o velikosti id. 371/27027, jednotce č. 1200/40, byt, se 
spoluvlastnickým podílem na společných částech nemovité věci o velikosti id. 371/27027, 
jednotce č. 1200/41, byt, se spoluvlastnickým podílem na společných částech nemovité věci 
o velikosti id. 397/27027, jednotce č. 1200/42, byt, se spoluvlastnickým podílem na 
společných částech nemovité věci o velikosti id. 399/27027 a jednotce č. 1200/101, garáž, se 
spoluvlastnickým podílem na společných částech nemovité věci o velikosti id. 10449/27027, 
vše v domě č. p. 1200, Sladkovského 1C, 1D a 1E, vše na pozemcích parc. č. st. 126/9 
zastavěná plocha a nádvoří a parc. č. st. 126/15 zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc, vše ve prospěch společnosti OLTERM & TD Olomouc, a.s. 

 

117. schvaluje 
zřízení věcného břemene umístění a provozování součásti rozvodného tepelného zařízení – 
vnitřních rozvodů a obslužných zařízení včetně regulačních zařízení a komunikačních 
zařízení jako součásti soustavy zásobování tepelnou energií a rozvodného tepelného 
zařízení k jednotce č. 1199/1, byt, se spoluvlastnickým podílem na společných částech 
nemovité věci o velikosti id. 529/4854, jednotce č. 1199/2, byt, se spoluvlastnickým podílem 
na společných částech nemovité věci o velikosti id. 460/4854, jednotce č. 1199/3, byt, se 
spoluvlastnickým podílem na společných částech nemovité věci o velikosti id. 481/4854, 
jednotce č. 1199/4, byt, se spoluvlastnickým podílem na společných částech nemovité věci o 
velikosti id. 354/4854, jednotce č. 1199/5, byt, se spoluvlastnickým podílem na společných 
částech nemovité věci o velikosti id. 460/4854, jednotce č. 1199/6, byt, se spoluvlastnickým 
podílem na společných částech nemovité věci o velikosti id. 481/4854, jednotce č. 1199/7, 
byt, se spoluvlastnickým podílem na společných částech nemovité věci o velikosti id. 
354/4854, jednotce č. 1199/8, byt, se spoluvlastnickým podílem na společných částech 
nemovité věci o velikosti id. 460/4854, jednotce č. 1199/9, byt, se spoluvlastnickým podílem 
na společných částech nemovité věci o velikosti id. 635/4854 a jednotce č. 1199/10, byt, se 
spoluvlastnickým podílem na společných částech nemovité věci o velikosti id. 640/4854, vše 
v domě č. p. 1199, Jiráskova 10C, vše na pozemku parc. č. st. 126/12 zastavěná plocha a 
nádvoří, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, vše ve prospěch společnosti OLTERM & TD 
Olomouc, a.s. 

 

118. doporučuje zastupitelstvu města 
vzít na vědomí cenu obvyklou jednotlivých bytových jednotek v domech Jiráskova 10, 
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Jiráskova 10A, Jiráskova 10B, Jiráskova 10C, Sladkovského 1, Sladkovského 1A, 
Sladkovského 1B a Sladkovského 1C, 1D, 1E, včetně pozemků pod domy Jiráskova 10C a 
Sladkovského 1C, 1D, 1E v Olomouci ve výši dle cenové studie Grant Thornton Appraisal 
services a.s. ze dne 19. 5. 2022 ve znění dodatku č. 1 ze dne 29. 7. 2022, které tvoří přílohu 
č. 1 této důvodové zprávy. 

 

 

119. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
odůvodnění odchylky kupní ceny od ceny obvyklé při převodech jednotlivých bytových 
jednotek v domech Jiráskova 10, Jiráskova 10A, Jiráskova 10B, Jiráskova 10C, 
Sladkovského 1, Sladkovského 1A, Sladkovského 1B a Sladkovského 1C, 1D, 1E, včetně 
pozemků pod domy Jiráskova 10C a Sladkovského 1C, 1D, 1E v Olomouci ve výši dle 
cenové studie Grant Thornton Appraisal services a.s. ze dne 19. 5. 2022 ve znění dodatku č. 
1 ze dne 29. 7. 2022, které tvoří přílohu č. 1 této důvodové zprávy, dle důvodové zprávy. 

 

120. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
odchylku kupní ceny od ceny obvyklé při převodech jednotlivých bytových jednotek v 
domech Jiráskova 10, Jiráskova 10A, Jiráskova 10B, Jiráskova 10C, Sladkovského 1, 
Sladkovského 1A, Sladkovského 1B a Sladkovského 1C, 1D, 1E, včetně pozemků pod domy 
Jiráskova 10C a Sladkovského 1C, 1D, 1E v Olomouci ve výši dle cenové studie Grant 
Thornton Appraisal services a.s. ze dne 19. 5. 2022 ve znění dodatku č. 1 ze dne 29. 7. 
2022, které tvoří přílohu č. 1 této důvodové zprávy. 

 

121. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
Vzor ,,Kupní smlouva spolu se smlouvou o budoucí smlouvě“, který tvoří přílohu č. 2 této 
důvodové zprávy. 

 

122. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
- prodej spoluvlastnických podílů k nemovitým věcem dle výše uvedených záměrů č. 4 - 115, 
a současně 

- uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě ke spoluvlastnickým podílům k nemovitým 
věcem dle výše uvedených záměrů č. 4 -115, 

a to vše s odůvodněním odchylky kupní ceny od ceny obvyklé dle důvodové zprávy a přílohy 
č. 1 této důvodové zprávy. 

 

Předložil: Rada města Olomouce 
Bod programu: 3. 
 

 
 
V Olomouci dne 16. 8. 2022 

 

 
 
 
 
 

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

JUDr. Martin Major, MBA v. r. 
1. náměstek primátora 

  

 


