
 

              23. zasedání Zastupitelstva města Olomouce               

                 Předsedá: Mgr. Miroslav Žbánek, MPA                   

                     HLASOVÁNÍ č. 1 - NESCHVÁLENO                      

                         18.07.2022 13:07:16                           

                   01.Zahájení, schválení programu                     

______________________________________________________________________ 

 

  Ing. David Alt                             SPD SPOZ     Pro             

  Mgr. Svatopluk Binder, Ph.D.               ANO 2011     Proti           

  Mgr. Miroslava Ferancová                   ANO 2011     Zdržel se       

  Mgr. Milan Feranec                         ANO 2011     Pro             

  Ing. Stanislav Flek                        spOLečně     Omluven         

  Ing. arch. Michal Giacintov                KDU-ČSL      Zdržel se       

  Ing. arch. Pavel Grasse                    ProOlomouc   Omluven         

  doc. Mgr. A. Hanáčková, Ph.D.              PirátiSTAN   Pro             

  Ing. Otakar Štěpán Bačák                   spOLečně     Proti           

  Ing. arch. David Helcel                    PirátiSTAN   Zdržel se       

  RNDr. Jan Holpuch, Ph.D.                   ODS          Omluven         

  Ing. Martin Jirotka                        SPD SPOZ     Zdržel se       

  Ing. Bc. Rostislav Hainc                   KDU-ČSL      Pro             

  Mgr. Josef Kaštil                          ODS          Proti           

  Mgr. Jakub Knápek                          PirátiSTAN   Omluven         

  Eva Kolářová                               ANO 2011     Omluven         

  doc. PhDr. K. Konečný, CSc.                ANO 2011     Omluven         

  Václav Kryl                                ANO 2011     Pro             

  Mgr. Jiří Kubíček                          SPD SPOZ     Zdržel se       

  Mgr. Yvona Kubjátová                       ČSSD         Pro             

  Ing. Jaroslav Kuchař                       ANO 2011     Zdržel se       

  Mgr. Radim Lindner                         ANO 2011     Proti           

  Jaromír Lošťák                             ANO 2011     Pro             

  akad. soch. Martin Lubič                   ProOlomouc   Pro             

  Petr Macek                                 ProOlomouc   Omluven         

  JUDr. Martin Major, MBA                    ODS          Proti           

  MUDr. Ivo Mareš, MBA                       ODS          Omluven         

  Mgr. Hynek Melichar, Ph.D.                 PirátiSTAN   Pro             

  Ing. arch. Tomáš Pejpek                    ProOlomouc   Zdržel se       

  Mgr. Matouš Pelikán                        KDU-ČSL      Pro             

  Ivana Plíhalová                            spOLečně     Pro             

  Vladimír Prášil                            ANO 2011     Omluven         

  Mgr. Bc. Martin Přerovský                  ANO 2011     Omluven         

  PaedDr. Miroslav Skácel                    KSČM         Omluven         

  Mgr. Petr Fojtík                           PirátiSTAN   Pro             

  MUDr. Marcela Škvařilová, Ph.D.            ProOlomouc   Omluven         

  RNDr. Ladislav Šnevajs                     KDU-ČSL      Pro             

  Mgr. Viktor Tichák, Ph.D.                  PirátiSTAN   Zdržel se       

  Mgr. Miloslav Tichý                        ANO 2011     Pro             

  Magdaléna Vanečková                        ANO 2011     Pro             

  Mgr. Markéta Záleská                       ODS          Pro             

  Mgr. Marek Zelenka, LL.M.                  PirátiSTAN   Pro             

  PhDr. Jiří Zima                            KSČM         Pro             

  doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D.            Nezařazený   Omluven         

  Mgr. Miroslav Žbánek, MPA                  ANO 2011     Pro             

______________________________________________________________________ 

 

Ke schválení bylo potřeba 23 hlasů 

Celkem zastupitelů: 45 

Pro: 19 (42%)  Proti: 5 (11%)  Zdrželo se: 8 (18%)  Nehlasovalo: 0 (0%) 



Omluveno: 13 

 

Hlasování o usnesení 

  Zkušební hlasování 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

              23. zasedání Zastupitelstva města Olomouce               

                 Předsedá: Mgr. Miroslav Žbánek, MPA                   

                      HLASOVÁNÍ č. 2 - SCHVÁLENO                       

                         18.07.2022 13:12:57                           

                   01.Zahájení, schválení programu                     

______________________________________________________________________ 

 

  Ing. David Alt                             SPD SPOZ     Pro             

  Mgr. Svatopluk Binder, Ph.D.               ANO 2011     Pro             

  Mgr. Miroslava Ferancová                   ANO 2011     Pro             

  Mgr. Milan Feranec                         ANO 2011     Pro             

  Ing. Stanislav Flek                        spOLečně     Omluven         

  Ing. arch. Michal Giacintov                KDU-ČSL      Pro             

  Ing. arch. Pavel Grasse                    ProOlomouc   Omluven         

  doc. Mgr. A. Hanáčková, Ph.D.              PirátiSTAN   Pro             

  Ing. Otakar Štěpán Bačák                   spOLečně     Pro             

  Ing. arch. David Helcel                    PirátiSTAN   Pro             

  RNDr. Jan Holpuch, Ph.D.                   ODS          Omluven         

  Ing. Martin Jirotka                        SPD SPOZ     Pro             

  Ing. Bc. Rostislav Hainc                   KDU-ČSL      Pro             

  Mgr. Josef Kaštil                          ODS          Pro             

  Mgr. Jakub Knápek                          PirátiSTAN   Omluven         

  Eva Kolářová                               ANO 2011     Omluven         

  doc. PhDr. K. Konečný, CSc.                ANO 2011     Omluven         

  Václav Kryl                                ANO 2011     Pro             

  Mgr. Jiří Kubíček                          SPD SPOZ     Pro             

  Mgr. Yvona Kubjátová                       ČSSD         Pro             

  Ing. Jaroslav Kuchař                       ANO 2011     Pro             

  Mgr. Radim Lindner                         ANO 2011     Pro             

  Jaromír Lošťák                             ANO 2011     Pro             

  akad. soch. Martin Lubič                   ProOlomouc   Pro             

  Petr Macek                                 ProOlomouc   Omluven         

  JUDr. Martin Major, MBA                    ODS          Pro             

  MUDr. Ivo Mareš, MBA                       ODS          Omluven         

  Mgr. Hynek Melichar, Ph.D.                 PirátiSTAN   Pro             

  Ing. arch. Tomáš Pejpek                    ProOlomouc   Pro             

  Mgr. Matouš Pelikán                        KDU-ČSL      Pro             

  Ivana Plíhalová                            spOLečně     Pro             

  Vladimír Prášil                            ANO 2011     Omluven         

  Mgr. Bc. Martin Přerovský                  ANO 2011     Omluven         

  PaedDr. Miroslav Skácel                    KSČM         Omluven         

  Mgr. Petr Fojtík                           PirátiSTAN   Pro             

  MUDr. Marcela Škvařilová, Ph.D.            ProOlomouc   Omluven         

  RNDr. Ladislav Šnevajs                     KDU-ČSL      Pro             

  Mgr. Viktor Tichák, Ph.D.                  PirátiSTAN   Pro             

  Mgr. Miloslav Tichý                        ANO 2011     Pro             

  Magdaléna Vanečková                        ANO 2011     Pro             

  Mgr. Markéta Záleská                       ODS          Pro             

  Mgr. Marek Zelenka, LL.M.                  PirátiSTAN   Pro             

  PhDr. Jiří Zima                            KSČM         Pro             

  doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D.            Nezařazený   Omluven         



  Mgr. Miroslav Žbánek, MPA                  ANO 2011     Pro             

______________________________________________________________________ 

 

Ke schválení bylo potřeba 23 hlasů 

Celkem zastupitelů: 45 

Pro: 32 (71%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 0 (0%) 

Omluveno: 13 

 

Hlasování o usnesení 

  1. schvaluje 

  program 23. zasedání Zastupitelstva města Olomouce 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

              23. zasedání Zastupitelstva města Olomouce               

                 Předsedá: Mgr. Miroslav Žbánek, MPA                   

                      HLASOVÁNÍ č. 3 - SCHVÁLENO                       

                         18.07.2022 13:14:29                           

                   01.Zahájení, schválení programu                     

______________________________________________________________________ 

 

  Ing. David Alt                             SPD SPOZ     Pro             

  Mgr. Svatopluk Binder, Ph.D.               ANO 2011     Pro             

  Mgr. Miroslava Ferancová                   ANO 2011     Pro             

  Mgr. Milan Feranec                         ANO 2011     Pro             

  Ing. Stanislav Flek                        spOLečně     Omluven         

  Ing. arch. Michal Giacintov                KDU-ČSL      Pro             

  Ing. arch. Pavel Grasse                    ProOlomouc   Omluven         

  doc. Mgr. A. Hanáčková, Ph.D.              PirátiSTAN   Pro             

  Ing. Otakar Štěpán Bačák                   spOLečně     Pro             

  Ing. arch. David Helcel                    PirátiSTAN   Pro             

  RNDr. Jan Holpuch, Ph.D.                   ODS          Omluven         

  Ing. Martin Jirotka                        SPD SPOZ     Pro             

  Ing. Bc. Rostislav Hainc                   KDU-ČSL      Pro             

  Mgr. Josef Kaštil                          ODS          Pro             

  Mgr. Jakub Knápek                          PirátiSTAN   Omluven         

  Eva Kolářová                               ANO 2011     Omluven         

  doc. PhDr. K. Konečný, CSc.                ANO 2011     Omluven         

  Václav Kryl                                ANO 2011     Pro             

  Mgr. Jiří Kubíček                          SPD SPOZ     Pro             

  Mgr. Yvona Kubjátová                       ČSSD         Pro             

  Ing. Jaroslav Kuchař                       ANO 2011     Pro             

  Mgr. Radim Lindner                         ANO 2011     Pro             

  Jaromír Lošťák                             ANO 2011     Pro             

  akad. soch. Martin Lubič                   ProOlomouc   Pro             

  Petr Macek                                 ProOlomouc   Omluven         

  JUDr. Martin Major, MBA                    ODS          Pro             

  MUDr. Ivo Mareš, MBA                       ODS          Omluven         

  Mgr. Hynek Melichar, Ph.D.                 PirátiSTAN   Pro             

  Ing. arch. Tomáš Pejpek                    ProOlomouc   Pro             

  Mgr. Matouš Pelikán                        KDU-ČSL      Pro             

  Ivana Plíhalová                            spOLečně     Pro             

  Vladimír Prášil                            ANO 2011     Omluven         

  Mgr. Bc. Martin Přerovský                  ANO 2011     Omluven         

  PaedDr. Miroslav Skácel                    KSČM         Omluven         

  Mgr. Petr Fojtík                           PirátiSTAN   Pro             

  MUDr. Marcela Škvařilová, Ph.D.            ProOlomouc   Omluven         

  RNDr. Ladislav Šnevajs                     KDU-ČSL      Pro             



  Mgr. Viktor Tichák, Ph.D.                  PirátiSTAN   Pro             

  Mgr. Miloslav Tichý                        ANO 2011     Pro             

  Magdaléna Vanečková                        ANO 2011     Pro             

  Mgr. Markéta Záleská                       ODS          Pro             

  Mgr. Marek Zelenka, LL.M.                  PirátiSTAN   Pro             

  PhDr. Jiří Zima                            KSČM         Pro             

  doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D.            Nezařazený   Omluven         

  Mgr. Miroslav Žbánek, MPA                  ANO 2011     Pro             

______________________________________________________________________ 

 

Ke schválení bylo potřeba 23 hlasů 

Celkem zastupitelů: 45 

Pro: 32 (71%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 0 (0%) 

Omluveno: 13 

 

Hlasování o usnesení 

  Schválení konzultantů 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

              23. zasedání Zastupitelstva města Olomouce               

                 Předsedá: Mgr. Miroslav Žbánek, MPA                   

                      HLASOVÁNÍ č. 4 - SCHVÁLENO                       

                         18.07.2022 15:04:15                           

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

dodatek č. 1 

______________________________________________________________________ 

 

  Ing. David Alt                             SPD SPOZ     Pro             

  Mgr. Svatopluk Binder, Ph.D.               ANO 2011     Pro             

  Mgr. Miroslava Ferancová                   ANO 2011     Pro             

  Mgr. Milan Feranec                         ANO 2011     Pro             

  Ing. Stanislav Flek                        spOLečně     Omluven         

  Ing. arch. Michal Giacintov                KDU-ČSL      Zdržel se       

  Ing. arch. Pavel Grasse                    ProOlomouc   Omluven         

  doc. Mgr. A. Hanáčková, Ph.D.              PirátiSTAN   Pro             

  Ing. Otakar Štěpán Bačák                   spOLečně     Pro             

  Ing. arch. David Helcel                    PirátiSTAN   Pro             

  RNDr. Jan Holpuch, Ph.D.                   ODS          Omluven         

  Ing. Martin Jirotka                        SPD SPOZ     Pro             

  Ing. Bc. Rostislav Hainc                   KDU-ČSL      Zdržel se       

  Mgr. Josef Kaštil                          ODS          Pro             

  Mgr. Jakub Knápek                          PirátiSTAN   Pro             

  Eva Kolářová                               ANO 2011     Omluven         

  doc. PhDr. K. Konečný, CSc.                ANO 2011     Omluven         

  Václav Kryl                                ANO 2011     Pro             

  Mgr. Jiří Kubíček                          SPD SPOZ     Pro             

  Mgr. Yvona Kubjátová                       ČSSD         Zdržel se       

  Ing. Jaroslav Kuchař                       ANO 2011     Pro             

  Mgr. Radim Lindner                         ANO 2011     Pro             

  Jaromír Lošťák                             ANO 2011     Pro             

  akad. soch. Martin Lubič                   ProOlomouc   Pro             

  Petr Macek                                 ProOlomouc   Pro             

  JUDr. Martin Major, MBA                    ODS          Zdržel se       

  MUDr. Ivo Mareš, MBA                       ODS          Omluven         

  Mgr. Hynek Melichar, Ph.D.                 PirátiSTAN   Pro             

  Ing. arch. Tomáš Pejpek                    ProOlomouc   Pro             

  Mgr. Matouš Pelikán                        KDU-ČSL      Zdržel se       



  Ivana Plíhalová                            spOLečně     Zdržel se       

  Vladimír Prášil                            ANO 2011     Omluven         

  Mgr. Bc. Martin Přerovský                  ANO 2011     Pro             

  PaedDr. Miroslav Skácel                    KSČM         Omluven         

  Mgr. Petr Fojtík                           PirátiSTAN   Pro             

  MUDr. Marcela Škvařilová, Ph.D.            ProOlomouc   Omluven         

  RNDr. Ladislav Šnevajs                     KDU-ČSL      Pro             

  Mgr. Viktor Tichák, Ph.D.                  PirátiSTAN   Pro             

  Mgr. Miloslav Tichý                        ANO 2011     Pro             

  Magdaléna Vanečková                        ANO 2011     Pro             

  Mgr. Markéta Záleská                       ODS          Pro             

  Mgr. Marek Zelenka, LL.M.                  PirátiSTAN   Zdržel se       

  PhDr. Jiří Zima                            KSČM         Zdržel se       

  doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D.            Nezařazený   Omluven         

  Mgr. Miroslav Žbánek, MPA                  ANO 2011     Pro             

______________________________________________________________________ 

 

Ke schválení bylo potřeba 23 hlasů 

Celkem zastupitelů: 45 

Pro: 27 (60%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 8 (18%)  Nehlasovalo: 0 (0%) 

Omluveno: 10 

 

Hlasování o usnesení 

  1. bere 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, která tvoří 

  přílohu č. 1 této důvodové zprávy. 

  2. schvaluje 

  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, která tvoří přílohu č. 1 

  této důvodové zprávy, dle důvodové zprávy. 

  3. schvaluje 

  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, která tvoří přílohu č. 1 této důvodové 

  zprávy. 

  4. schvaluje 

  vzor ,,Kupní smlouva spolu se smlouvou o budoucí smlouvě“, který tvoří 

  přílohu č. 2 této důvodové zprávy. 

  5. ukládá 

  RMO připravit návrh vypořádání nájemného hrazeného po uplynutí 20leté 

  doby trvání smlouvy o smlouvě budoucí do doby vzniku spoluvlastnického 

  vztahu a dále řešení náhrady za užívání bytu za období od vzniku 

  spoluvlastnického vztahu do dne jeho ukončení. 

  T: leden 2023 

  O: Rada města Olomouce 

  6. schvaluje 

  - 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. 419/1, byt, v domě č. p. 

  419, Topolová 1, na pozemku parc. č. 812/20 zastavěná plocha a nádvoří 

  v k. ú. Slavonín, obec Olomouc (pozemek je ve vlastnictví jiné osoby) 

  se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité 

  věci o velikosti id. 580/22821, a to podílu o velikosti id. 1/2 ze 



  spoluvlastnického podílu o velikosti id. 65/100 k jednotce paní Martě 

  Pospíšilové, Olomouc a podílu o velikosti id. 1/2 ze spoluvlastnického 

  podílu o velikosti id. 65/100 k jednotce panu Mgr. Jiřímu Veverkovi, 

  Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 185.868,- Kč, přičemž část kupní 

  ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 96.000,- Kč a částka ve 

  výši 89.868,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

  - 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. 419/1, byt, v domě č. p. 419, Topolová 1, na pozemku parc. 

  č. 812/20 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se 

  spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité věci 

  o velikosti id. 580/22821, a to podílu o velikosti id. 1/2 ze 

  spoluvlastnického podílu o velikosti id. 35/100 k jednotce s paní 

  Martou Pospíšilovou, Olomouc a podílu o velikosti id. 1/2 ze 

  spoluvlastnického podílu o velikosti id. 35/100 k jednotce s panem 

  Mgr. Jiřím Veverkou, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o 

  velikosti id. 580/22821 k pozemku parc. č. 812/20 zastavěná plocha a 

  nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, a to podílu o velikosti id. 

  1/2 ze spoluvlastnického podílu o velikosti id. 580/22821 k pozemku s 

  paní Martou Pospíšilovou, Olomouc a podílu o velikosti id. 1/2 ze 

  spoluvlastnického podílu o velikosti id. 580/22821 k pozemku a s panem 

  Mgr. Jiřím Veverkou, Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 

  104.550,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou 

  akontace ve výši 54.000,- Kč a částka ve výši 50.550,- Kč bude 

  doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

  a to vše s odůvodněním odchylky kupní ceny od ceny obvyklé dle 

  důvodové zprávy a přílohy č. 1 této důvodové zprávy. 

  7. schvaluje 

  - 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. 419/2, byt, v domě č. p. 

  419, Topolová 1, na pozemku parc. č. 812/20 zastavěná plocha a nádvoří 

  v k. ú. Slavonín, obec Olomouc (pozemek je ve vlastnictví jiné osoby) 

  se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité 

  věci o velikosti id. 663/22821, panu Jiřímu Štrajtovi, Olomouc za 

  kupní cenu celkem ve výši 230.728,- Kč, přičemž část kupní ceny byla 

  již uhrazena formou akontace ve výši 128.000,- Kč a částka ve výši 

  102.728,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

  - 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. 419/2, byt, v domě č. p. 419, Topolová 1, na pozemku parc. 

  č. 812/20 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se 

  spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité věci 

  o velikosti id. 663/22821, s panem Jiřím Štrajtem, Olomouc, a ke 

  spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 663/22821 k pozemku parc. č. 

  812/20 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, s 

  panem Jiřím Štrajtem, to vše za kupní cenu celkem ve výši 129.784,- 

  Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 

  72.000,- Kč a částka ve výši 57.784,- Kč bude doplatek kupní ceny, 

  dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

  a to vše s odůvodněním odchylky kupní ceny od ceny obvyklé dle 

  důvodové zprávy a přílohy č. 1 této důvodové zprávy. 

  8. schvaluje 

  - 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. 419/3, byt, v domě č. p. 



  419, Topolová 1, na pozemku parc. č. 812/20 zastavěná plocha a nádvoří 

  v k. ú. Slavonín, obec Olomouc (pozemek je ve vlastnictví jiné osoby) 

  se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité 

  věci o velikosti id. 756/22821, a to podílu o velikosti id. 1/2 ze 

  spoluvlastnického podílu o velikosti id. 65/100 k jednotce paní Mgr. 

  Marii Krajzingerové, Olomouc a podílu o velikosti id. 1/2 ze 

  spoluvlastnického podílu o velikosti id. 65/100 k jednotce panu Petru 

  Krajzingerovi, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 313.490,- Kč, 

  přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 

  196.352,- Kč a částka ve výši 117.138,- Kč bude doplatek kupní ceny, a 

  současně 

  - 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. 419/3, byt, v domě č. p. 419, Topolová 1, na pozemku parc. 

  č. 812/20 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se 

  spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité věci 

  o velikosti id. 756/22821, a to podílu o velikosti id. 1/2 ze 

  spoluvlastnického podílu o velikosti id. 35/100 k jednotce s paní Mgr. 

  Marií Krajzingerovou, Olomouc a podílu o velikosti id. 1/2 ze 

  spoluvlastnického podílu o velikosti id. 35/100 k jednotce s panem 

  Petrem Krajzingerem, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o 

  velikosti id. 756/22821 k pozemku parc. č. 812/20 zastavěná plocha a 

  nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, a to podílu o velikosti id. 

  1/2 ze spoluvlastnického podílu o velikosti id. 756/22821 k pozemku s 

  paní Mgr. Marií Krajzingerovou, Olomouc, a podílu o velikosti id. 1/2 

  ze spoluvlastnického podílu o velikosti id. 756/22821 k pozemku s 

  panem Petrem Krajzingerem, Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve 

  výši 176.338- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou 

  akontace ve výši 110.448,- Kč a částka ve výši 65.890,- Kč bude 

  doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

  a to vše s odůvodněním odchylky kupní ceny od ceny obvyklé dle 

  důvodové zprávy a přílohy č. 1 této důvodové zprávy. 

  9. schvaluje 

  - 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. 419/4, byt, v domě č. p. 

  419, Topolová 1, na pozemku parc. č. 812/20 zastavěná plocha a nádvoří 

  v k. ú. Slavonín, obec Olomouc (pozemek je ve vlastnictví jiné osoby) 

  se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité 

  věci o velikosti id. 460/22821, panu Jiřímu Janků, Olomouc za kupní 

  cenu celkem ve výši 235.018,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 

  uhrazena formou akontace ve výši 163.744,- Kč a částka ve výši 

  71.274,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

  - 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. 419/4, byt, v domě č. p. 419, Topolová 1, na pozemku parc. 

  č. 812/20 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se 

  spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité věci 

  o velikosti id. 460/22821, s panem Jiřím Janků, Olomouc, a ke 

  spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 460/22821 k pozemku parc. č. 

  812/20 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, s 

  panem Jiřím Janků, Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 

  132.198,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou 

  akontace ve výši 92.106,- Kč a částka ve výši 40.092,- Kč bude 

  doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

  a to vše s odůvodněním odchylky kupní ceny od ceny obvyklé dle 



  důvodové zprávy a přílohy č. 1 této důvodové zprávy. 

  10. schvaluje 

  - 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. 419/5, byt, v domě č. p. 

  419, Topolová 1, na pozemku parc. č. 812/20 zastavěná plocha a nádvoří 

  v k. ú. Slavonín, obec Olomouc (pozemek je ve vlastnictví jiné osoby) 

  se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité 

  věci o velikosti id. 333/22821, paní Alici Křížkové, Olomouc za kupní 

  cenu celkem ve výši 280.332,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 

  uhrazena formou akontace ve výši 228.736,- Kč a částka ve výši 

  51.596,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

  - 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. 419/5, byt, v domě č. p. 419, Topolová 1, na pozemku parc. 

  č. 812/20 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se 

  spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité věci 

  o velikosti id. 333/22821, s paní Alicí Křížkovou, Olomouc, a ke 

  spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 333/22821 k pozemku parc. č. 

  812/20 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, s 

  paní Alicí Křížkovou, Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 

  157.687,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou 

  akontace ve výši 128.664,- Kč a částka ve výši 29.023,- Kč bude 

  doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

  a to vše s odůvodněním odchylky kupní ceny od ceny obvyklé dle 

  důvodové zprávy a přílohy č. 1 této důvodové zprávy. 

  11. schvaluje 

  - 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. 419/6, byt, v domě č. p. 

  419, Topolová 1, na pozemku parc. č. 812/20 zastavěná plocha a nádvoří 

  v k. ú. Slavonín, obec Olomouc (pozemek je ve vlastnictví jiné osoby) 

  se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité 

  věci o velikosti id. 300/22821, panu Pavlu Kalábovi, Olomouc za kupní 

  cenu celkem ve výši 102.035,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 

  uhrazena formou akontace ve výši 55.552,- Kč a částka ve výši 46.483,- 

  Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

  - 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. 419/6, byt, v domě č. p. 419, Topolová 1, na pozemku parc. 

  č. 812/20 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se 

  spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité věci 

  o velikosti id. 300/22821, s panem Pavlem Kalábem, Olomouc, a ke 

  spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 300/22821 k pozemku parc. č. 

  812/20 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, s 

  panem Pavlem Kalábem, Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 

  57.395,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace 

  ve výši 31.248,- Kč a částka ve výši 26.147,- Kč bude doplatek kupní 

  ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

  a to vše s odůvodněním odchylky kupní ceny od ceny obvyklé dle 

  důvodové zprávy a přílohy č. 1 této důvodové zprávy. 

  12. schvaluje 

  - 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. 419/7, byt, v domě č. p. 

  419, Topolová 1, na pozemku parc. č. 812/20 zastavěná plocha a nádvoří 



  v k. ú. Slavonín, obec Olomouc (pozemek je ve vlastnictví jiné osoby) 

  se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité 

  věci o velikosti id. 506/22821, paní Martě Šinclové, Olomouc za kupní 

  cenu celkem ve výši 155.202,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 

  uhrazena formou akontace ve výši 76.800,- Kč a částka ve výši 78.402,- 

  Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

  - 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. 419/7, byt, v domě č. p. 419, Topolová 1, na pozemku parc. 

  č. 812/20 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se 

  spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité věci 

  o velikosti id. 506/22821, s paní Martou Šinclovou, Olomouc, a ke 

  spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 506/22821 k pozemku parc. č. 

  812/20 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, s 

  paní Martou Šinclovou, Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 

  87.301,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace 

  ve výši 43.200,- Kč a částka ve výši 44.101,- Kč bude doplatek kupní 

  ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

  a to vše s odůvodněním odchylky kupní ceny od ceny obvyklé dle 

  důvodové zprávy a přílohy č. 1 této důvodové zprávy. 

  13. schvaluje 

  - 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. 419/8, byt, v domě č. p. 

  419, Topolová 1, na pozemku parc. č. 812/20 zastavěná plocha a nádvoří 

  v k. ú. Slavonín, obec Olomouc (pozemek je ve vlastnictví jiné osoby) 

  se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité 

  věci o velikosti id. 597/22821, manželům paní Ing. Vladislavě Vrbové a 

  panu Tomáši Vrbovi, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 226.518,- Kč, 

  přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 

  134.016,- Kč a částka ve výši 92.502,- Kč bude doplatek kupní ceny, a 

  současně 

  - 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. 419/8, byt, v domě č. p. 419, Topolová 1, na pozemku parc. 

  č. 812/20 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se 

  spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité věci 

  o velikosti id. 597/22821, s manželi paní Ing. Vladislavou Vrbovou a 

  panem Tomášem Vrbou, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o 

  velikosti id. 597/22821 k pozemku parc. č. 812/20 zastavěná plocha a 

  nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, s manželi paní Ing. 

  Vladislavou Vrbovou a panem Tomášem Vrbou, Olomouc, to vše za kupní 

  cenu celkem ve výši 127.416,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 

  uhrazena formou akontace ve výši 75.384,- Kč a částka ve výši 52.032,- 

  Kč bude doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, 

  Jižní, 

  a to vše s odůvodněním odchylky kupní ceny od ceny obvyklé dle 

  důvodové zprávy a přílohy č. 1 této důvodové zprávy. 

  14. schvaluje 

  - 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. 419/9, byt, v domě č. p. 

  419, Topolová 1, na pozemku parc. č. 812/20 zastavěná plocha a nádvoří 

  v k. ú. Slavonín, obec Olomouc (pozemek je ve vlastnictví jiné osoby) 

  se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité 

  věci o velikosti id. 576/22821, manželům paní Oldřišce Obrtlíkové a 



  panu Petru Obrtlíkovi, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 221.600,- 

  Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 

  132.352,- Kč a částka ve výši 89.248,- Kč bude doplatek kupní ceny, a 

  současně 

  - 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. 419/9, byt, v domě č. p. 419, Topolová 1, na pozemku parc. 

  č. 812/20 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se 

  spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité věci 

  o velikosti id. 576/22821, s manželi paní Oldřiškou Obrtlíkovou a 

  panem Petrem Obrtlíkem, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o 

  velikosti id. 576/22821 k pozemku parc. č. 812/20 zastavěná plocha a 

  nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, s manželi paní Oldřiškou 

  Obrtlíkovou a panem Petrem Obrtlíkem, Olomouc, to vše za kupní cenu 

  celkem ve výši 124.650,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena 

  formou akontace ve výši 74.448,- Kč a částka ve výši 50.202,- Kč bude 

  doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

  a to vše s odůvodněním odchylky kupní ceny od ceny obvyklé dle 

  důvodové zprávy a přílohy č. 1 této důvodové zprávy. 

  15. schvaluje 

  - 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. 419/11, byt, v domě č. p. 

  419, Topolová 1, na pozemku parc. č. 812/20 zastavěná plocha a nádvoří 

  v k. ú. Slavonín, obec Olomouc (pozemek je ve vlastnictví jiné osoby) 

  se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité 

  věci o velikosti id. 313/22821, panu Ondřeji Spáčilovi, Olomouc za 

  kupní cenu celkem ve výši 104.049,- Kč, přičemž část kupní ceny byla 

  již uhrazena formou akontace ve výši 55.552,- Kč a částka ve výši 

  48.497,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

  - 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. 419/11, byt, v domě č. p. 419, Topolová 1, na pozemku 

  parc. č. 812/20 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec 

  Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné 

  nemovité věci o velikosti id. 313/22821, s panem Ondřejem Spáčilem, 

  Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 313/22821 k 

  pozemku parc. č. 812/20 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, 

  obec Olomouc, s panem Ondřejem Spáčilem, Olomouc, to vše za kupní cenu 

  celkem ve výši 58.528,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena 

  formou akontace ve výši 31.248,- Kč a částka ve výši 27.280,- Kč bude 

  doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

  a to vše s odůvodněním odchylky kupní ceny od ceny obvyklé dle 

  důvodové zprávy a přílohy č. 1 této důvodové zprávy. 

  16. schvaluje 

  - 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. 419/12, byt, v domě č. p. 

  419, Topolová 1, na pozemku parc. č. 812/20 zastavěná plocha a nádvoří 

  v k. ú. Slavonín, obec Olomouc (pozemek je ve vlastnictví jiné osoby) 

  se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité 

  věci o velikosti id. 350/22821, paní Renátě Vrtělové, Olomouc za kupní 

  cenu celkem ve výši 105.430,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 

  uhrazena formou akontace ve výši 51.200,- Kč a částka ve výši 54.230,- 

  Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

  - 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. 419/12, byt, v domě č. p. 419, Topolová 1, na pozemku 

  parc. č. 812/20 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec 

  Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné 

  nemovité věci o velikosti id. 350/22821, s paní Renátou Vrtělovou, 

  Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 350/22821 k 

  pozemku parc. č. 812/20 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, 

  obec Olomouc, s paní Renátou Vrtělovou, Olomouc, to vše za kupní cenu 

  celkem ve výši 59.305,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena 

  formou akontace ve výši 28.800,- Kč a částka ve výši 30.505,- Kč bude 

  doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

  a to vše s odůvodněním odchylky kupní ceny od ceny obvyklé dle 

  důvodové zprávy a přílohy č. 1 této důvodové zprávy. 

  17. schvaluje 

  - 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. 419/13, byt, v domě č. p. 

  419, Topolová 1, na pozemku parc. č. 812/20 zastavěná plocha a nádvoří 

  v k. ú. Slavonín, obec Olomouc (pozemek je ve vlastnictví jiné osoby) 

  se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité 

  věci o velikosti id. 565/22821, paní Jaroslavě Mikšíkové, Olomouc za 

  kupní cenu celkem ve výši 183.543,- Kč, přičemž část kupní ceny byla 

  již uhrazena formou akontace ve výši 96.000,- Kč a částka ve výši 

  87.543,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

  - 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. 419/13, byt, v domě č. p. 419, Topolová 1, na pozemku 

  parc. č. 812/20 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec 

  Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné 

  nemovité věci o velikosti id. 565/22821, s paní Jaroslavou Mikšíkovou, 

  Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 565/22821 k 

  pozemku parc. č. 812/20 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, 

  obec Olomouc, s paní Jaroslavou Mikšíkovou, Olomouc, to vše za kupní 

  cenu celkem ve výši 103.243,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 

  uhrazena formou akontace ve výši 54.000,- Kč a částka ve výši 49.243,- 

  Kč bude doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, 

  Jižní, 

  a to vše s odůvodněním odchylky kupní ceny od ceny obvyklé dle 

  důvodové zprávy a přílohy č. 1 této důvodové zprávy. 

  18. schvaluje 

  - 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. 419/14, byt, v domě č. p. 

  419, Topolová 1, na pozemku parc. č. 812/20 zastavěná plocha a nádvoří 

  v k. ú. Slavonín, obec Olomouc (pozemek je ve vlastnictví jiné osoby) 

  se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité 

  věci o velikosti id. 635/22821, a to podílu o velikosti id. 1/2 ze 

  spoluvlastnického podílu o velikosti id. 65/100 k jednotce paní Haně 

  Rosenzweigové, Olomouc a podílu o velikosti id. 1/2 ze 

  spoluvlastnického podílu o velikosti id. 65/100 k jednotce panu 

  Vladanu Rosenzweigovi, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 261.443,- 

  Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 

  163.054,- Kč a částka ve výši 98.389,- Kč bude doplatek kupní ceny, a 

  současně 

  - 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. 419/14, byt, v domě č. p. 419, Topolová 1, na pozemku 

  parc. č. 812/20 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec 

  Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné 

  nemovité věci o velikosti id. 635/22821, a to podílu o velikosti id. 

  1/2 ze spoluvlastnického podílu o velikosti id. 35/100 k jednotce s 

  paní Hanou Rosenzweigovou, Olomouc a podílu o velikosti id. 1/2 ze 

  spoluvlastnického podílu o velikosti id. 35/100 k jednotce s panem 

  Vladanem Rosenzweigem, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o 

  velikosti id. 635/22821 k pozemku parc. č. 812/20 zastavěná plocha a 

  nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, a to podílu o velikosti id. 

  1/2 ze spoluvlastnického podílu o velikosti id. 635/22821 k pozemku s 

  paní Hanou Rosenzweigovou, Olomouc, a podílu o velikosti id. 1/2 ze 

  spoluvlastnického podílu o velikosti id. 635/22821 k pozemku s panem 

  Vladanem Rosenzweigem, Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 

  147.062,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou 

  akontace ve výši 91.718,- Kč a částka ve výši 55.344,- Kč bude 

  doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

  a to vše s odůvodněním odchylky kupní ceny od ceny obvyklé dle 

  důvodové zprávy a přílohy č. 1 této důvodové zprávy. 

  19. schvaluje 

  - 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. 419/15, byt, v domě č. p. 

  419, Topolová 1, na pozemku parc. č. 812/20 zastavěná plocha a nádvoří 

  v k. ú. Slavonín, obec Olomouc (pozemek je ve vlastnictví jiné osoby) 

  se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité 

  věci o velikosti id. 815/22821, paní Anně Zbořilové, Olomouc za kupní 

  cenu celkem ve výši 311.597,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 

  uhrazena formou akontace ve výši 185.318,- Kč a částka ve výši 

  126.279,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

  - 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. 419/15, byt, v domě č. p. 419, Topolová 1, na pozemku 

  parc. č. 812/20 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec 

  Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné 

  nemovité věci o velikosti id. 815/22821, s paní Annou Zbořilovou, 

  Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 815/22821 k 

  pozemku parc. č. 812/20 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, 

  obec Olomouc, s paní Annou Zbořilovou, Olomouc, to vše za kupní cenu 

  celkem ve výši 175.274,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena 

  formou akontace ve výši 104.242,- Kč a částka ve výši 71.032,- Kč bude 

  doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

  a to vše s odůvodněním odchylky kupní ceny od ceny obvyklé dle 

  důvodové zprávy a přílohy č. 1 této důvodové zprávy. 

  20. schvaluje 

  - 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. 419/16, byt, v domě č. p. 

  419, Topolová 1, na pozemku parc. č. 812/20 zastavěná plocha a nádvoří 

  v k. ú. Slavonín, obec Olomouc (pozemek je ve vlastnictví jiné osoby) 

  se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité 

  věci o velikosti id. 459/22821, manželům paní Xenii Řezníčkové a panu 

  Marku Řezníčkovi za kupní cenu celkem ve výši 147.919,- Kč, přičemž 

  část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 76.800,- Kč 

  a částka ve výši 71.119,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

  - 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. 419/16, byt, v domě č. p. 419, Topolová 1, na pozemku 

  parc. č. 812/20 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec 

  Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné 

  nemovité věci o velikosti id. 459/22821, s manželi paní Xenií 

  Řezníčkovou a panem Markem Řezníčkem, a ke spoluvlastnickému podílu o 

  velikosti id. 459/22821 k pozemku parc. č. 812/20 zastavěná plocha a 

  nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, s manželi paní Xenií 

  Řezníčkovou a panem Markem Řezníčkem, to vše za kupní cenu celkem ve 

  výši 83.205,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou 

  akontace ve výši 43.200,- Kč a částka ve výši 40.005,- Kč bude 

  doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

  a to vše s odůvodněním odchylky kupní ceny od ceny obvyklé dle 

  důvodové zprávy a přílohy č. 1 této důvodové zprávy. 

  21. schvaluje 

  - 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. 419/17, byt, v domě č. p. 

  419, Topolová 1, na pozemku parc. č. 812/20 zastavěná plocha a nádvoří 

  v k. ú. Slavonín, obec Olomouc (pozemek je ve vlastnictví jiné osoby) 

  se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité 

  věci o velikosti id. 300/22821, paní Petře Čejkové, Olomouc za kupní 

  cenu celkem ve výši 180.019,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 

  uhrazena formou akontace ve výši 133.536,- Kč a částka ve výši 

  46.483,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

  - 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. 419/17, byt, v domě č. p. 419, Topolová 1, na pozemku 

  parc. č. 812/20 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec 

  Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné 

  nemovité věci o velikosti id. 300/22821, s paní Petrou Čejkovou, 

  Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 300/22821 k 

  pozemku parc. č. 812/20 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, 

  obec Olomouc, s paní Petrou Čejkovou, Olomouc, to vše za kupní cenu 

  celkem ve výši 101.261,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena 

  formou akontace ve výši 75.114,- Kč a částka ve výši 26.147,- Kč bude 

  doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

  a to vše s odůvodněním odchylky kupní ceny od ceny obvyklé dle 

  důvodové zprávy a přílohy č. 1 této důvodové zprávy. 

  22. schvaluje 

  - 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. 419/18, byt, v domě č. p. 

  419, Topolová 1, na pozemku parc. č. 812/20 zastavěná plocha a nádvoří 

  v k. ú. Slavonín, obec Olomouc (pozemek je ve vlastnictví jiné osoby) 

  se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité 

  věci o velikosti id. 352/22821, paní Lucii Sigmundové, Olomouc za 

  kupní cenu celkem ve výši 212.495,- Kč, přičemž část kupní ceny byla 

  již uhrazena formou akontace ve výši 157.955,- Kč a částka ve výši 

  54.540,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

  - 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. 419/18, byt, v domě č. p. 419, Topolová 1, na pozemku 

  parc. č. 812/20 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec 

  Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné 



  nemovité věci o velikosti id. 352/22821, s paní Lucií Sigmundovou, 

  Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 352/22821 k 

  pozemku parc. č. 812/20 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, 

  obec Olomouc, s paní Lucií Sigmundovou, Olomouc, to vše za kupní cenu 

  celkem ve výši 119.529,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena 

  formou akontace ve výši 88.850,- Kč a částka ve výši 30.679,- Kč bude 

  doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

  a to vše s odůvodněním odchylky kupní ceny od ceny obvyklé dle 

  důvodové zprávy a přílohy č. 1 této důvodové zprávy. 

  23. schvaluje 

  - 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. 419/19, byt, v domě č. p. 

  419, Topolová 1, na pozemku parc. č. 812/20 zastavěná plocha a nádvoří 

  v k. ú. Slavonín, obec Olomouc (pozemek je ve vlastnictví jiné osoby) 

  se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité 

  věci o velikosti id. 453/22821, paní Bc. Lence Obšilové, Olomouc za 

  kupní cenu celkem ve výši 151.342,- Kč, přičemž část kupní ceny byla 

  již uhrazena formou akontace ve výši 81.152,- Kč a částka ve výši 

  70.190,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

  - 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. 419/19, byt, v domě č. p. 419, Topolová 1, na pozemku 

  parc. č. 812/20 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec 

  Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné 

  nemovité věci o velikosti id. 453/22821, s paní Bc. Lenkou Obšilovou, 

  Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 453/22821 k 

  pozemku parc. č. 812/20 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, 

  obec Olomouc, s paní Bc. Lenkou Obšilovou, Olomouc to vše za kupní 

  cenu celkem ve výši 85.130,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 

  uhrazena formou akontace ve výši 45.648,- Kč a částka ve výši 39.482,- 

  Kč bude doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, 

  Jižní, 

  a to vše s odůvodněním odchylky kupní ceny od ceny obvyklé dle 

  důvodové zprávy a přílohy č. 1 této důvodové zprávy. 

  24. schvaluje 

  - 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. 419/20, byt, v domě č. p. 

  419, Topolová 1, na pozemku parc. č. 812/20 zastavěná plocha a nádvoří 

  v k. ú. Slavonín, obec Olomouc (pozemek je ve vlastnictví jiné osoby) 

  se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité 

  věci o velikosti id. 572/22821, manželům paní Ing. Evě Korcové a panu 

  Vladimíru Korcovi, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 220.724,- Kč, 

  přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 

  132.096,- Kč a částka ve výši 88.628,- Kč bude doplatek kupní ceny, a 

  současně 

  - 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. 419/20, byt, v domě č. p. 419, Topolová 1, na pozemku 

  parc. č. 812/20 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec 

  Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné 

  nemovité věci o velikosti id. 572/22821, s manželi paní Ing. Evou 

  Korcovou a panem Vladimírem Korcem, Olomouc, a ke spoluvlastnickému 

  podílu o velikosti id. 572/22821 k pozemku parc. č. 812/20 zastavěná 

  plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, s manželi paní Ing. 



  Evou Korcovou a panem Vladimírem Korcem, Olomouc, to vše za kupní cenu 

  celkem ve výši 124.157,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena 

  formou akontace ve výši 74.304,- Kč a částka ve výši 49.853,- Kč bude 

  doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

  a to vše s odůvodněním odchylky kupní ceny od ceny obvyklé dle 

  důvodové zprávy a přílohy č. 1 této důvodové zprávy. 

  25. schvaluje 

  - 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. 419/21, byt, v domě č. p. 

  419, Topolová 1, na pozemku parc. č. 812/20 zastavěná plocha a nádvoří 

  v k. ú. Slavonín, obec Olomouc (pozemek je ve vlastnictví jiné osoby) 

  se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité 

  věci o velikosti id. 549/22821, paní Aleně Sipeki, Olomouc za kupní 

  cenu celkem ve výši 217.416,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 

  uhrazena formou akontace ve výši 132.352,- Kč a částka ve výši 

  85.064,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

  - 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. 419/21, byt, v domě č. p. 419, Topolová 1, na pozemku 

  parc. č. 812/20 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec 

  Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné 

  nemovité věci o velikosti id. 549/22821, s paní Alenou Sipeki, 

  Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 549/22821 k 

  pozemku parc. č. 812/20 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, 

  obec Olomouc, s paní Alenou Sipeki, Olomouc, to vše za kupní cenu 

  celkem ve výši 122.297,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena 

  formou akontace ve výši 74.448,- Kč a částka ve výši 47.849,- Kč bude 

  doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

  a to vše s odůvodněním odchylky kupní ceny od ceny obvyklé dle 

  důvodové zprávy a přílohy č. 1 této důvodové zprávy. 

  26. schvaluje 

  - 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. 419/22, byt, v domě č. p. 

  419, Topolová 1, na pozemku parc. č. 812/20 zastavěná plocha a nádvoří 

  v k. ú. Slavonín, obec Olomouc (pozemek je ve vlastnictví jiné osoby) 

  se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité 

  věci o velikosti id. 440/22821, panu Milanu Kotkovi, Olomouc za kupní 

  cenu celkem ve výši 144.975,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 

  uhrazena formou akontace ve výši 76.800,- Kč a částka ve výši 

  68.175.,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

  - 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. 419/22, byt, v domě č. p. 419, Topolová 1, na pozemku 

  parc. č. 812/20 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec 

  Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné 

  nemovité věci o velikosti id. 440/22821, s panem Milanem Kotkem, 

  Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 440/22821 k 

  pozemku parc. č. 812/20 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, 

  obec Olomouc, s panem Milanem Kotkem, Olomouc, to vše za kupní cenu 

  celkem ve výši 81.549,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena 

  formou akontace ve výši 43.200,- Kč a částka ve výši 38.349,- Kč bude 

  doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

  a to vše s odůvodněním odchylky kupní ceny od ceny obvyklé dle 

  důvodové zprávy a přílohy č. 1 této důvodové zprávy. 



  27. schvaluje 

  - 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. 419/23, byt, v domě č. p. 

  419, Topolová 1, na pozemku parc. č. 812/20 zastavěná plocha a nádvoří 

  v k. ú. Slavonín, obec Olomouc (pozemek je ve vlastnictví jiné osoby) 

  se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité 

  věci o velikosti id. 346/22821, panu Ing. Josefu Kovářovi, Olomouc za 

  kupní cenu celkem ve výši 108.395,- Kč, přičemž část kupní ceny byla 

  již uhrazena formou akontace ve výši 54.784,- Kč a částka ve výši 

  53.611,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

  - 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. 419/23, byt, v domě č. p. 419, Topolová 1, na pozemku 

  parc. č. 812/20 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec 

  Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné 

  nemovité věci o velikosti id. 346/22821, s panem Ing. Josefem Kovářem, 

  Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 346/22821 k 

  pozemku parc. č. 812/20 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, 

  obec Olomouc, s panem Ing. Josefem Kovářem, Olomouc, to vše za kupní 

  cenu celkem ve výši 60.972,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 

  uhrazena formou akontace ve výši 30.816,- Kč a částka ve výši 30.156,- 

  Kč bude doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, 

  Jižní, 

  a to vše s odůvodněním odchylky kupní ceny od ceny obvyklé dle 

  důvodové zprávy a přílohy č. 1 této důvodové zprávy. 

  28. schvaluje 

  - 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. 419/24, byt, v domě č. p . 

  419, Topolová 1, na pozemku parc. č. 812/20 zastavěná plocha a nádvoří 

  v k. ú. Slavonín, obec Olomouc (pozemek je ve vlastnictví jiné osoby) 

  se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité 

  věci o velikosti id. 527/22821, paní Jitce Šebestové, Olomouc za kupní 

  cenu celkem ve výši 177.655,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 

  uhrazena formou akontace ve výši 96.000,- Kč a částka ve výši 81.655,- 

  Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

  - 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. 419/24, byt, v domě č. p. 419, Topolová 1, na pozemku 

  parc. č. 812/20 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec 

  Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné 

  nemovité věci o velikosti id. 527/22821, s paní Jitkou Šebestovou, 

  Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 527/22821 k 

  pozemku parc. č. 812/20 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, 

  obec Olomouc, s paní Jitkou Šebestovou, Olomouc, to vše za kupní cenu 

  celkem ve výši 99.931,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena 

  formou akontace ve výši 54.000,- Kč a částka ve výši 45.931,- Kč bude 

  doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

  a to vše s odůvodněním odchylky kupní ceny od ceny obvyklé dle 

  důvodové zprávy a přílohy č. 1 této důvodové zprávy. 

  29. schvaluje 

  - 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. 419/25, byt, v domě č. p. 

  419, Topolová 1, na pozemku parc. č. 812/20 zastavěná plocha a nádvoří 



  v k. ú. Slavonín, obec Olomouc (pozemek je ve vlastnictví jiné osoby) 

  se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité 

  věci o velikosti id. 578/22821, paní Silvě Látalové, Olomouc za kupní 

  cenu celkem ve výši 189.526,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 

  uhrazena formou akontace ve výši 99.968,- Kč a částka ve výši 89.558,- 

  Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

  - 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. 419/25, byt, v domě č. p. 419, Topolová 1, na pozemku 

  parc. č. 812/20 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec 

  Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné 

  nemovité věci o velikosti id. 578/22821, s paní Silvou Látalovou, 

  Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 578/22821 k 

  pozemku parc. č. 812/20 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, 

  obec Olomouc, s paní Silvou Látalovou, Olomouc, to vše za kupní cenu 

  celkem ve výši 106.608,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena 

  formou akontace ve výši 56.232,- Kč a částka ve výši 50.376,- Kč bude 

  doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

  a to vše s odůvodněním odchylky kupní ceny od ceny obvyklé dle 

  důvodové zprávy a přílohy č. 1 této důvodové zprávy. 

  30. schvaluje 

  - 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. 419/26, byt, v domě č. p. 

  419, Topolová 1, na pozemku parc. č. 812/20 zastavěná plocha a nádvoří 

  v k. ú. Slavonín, obec Olomouc (pozemek je ve vlastnictví jiné osoby) 

  se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité 

  věci o velikosti id. 609/22821, manželům paní MDDr. Marině Sofronieské 

  a panu Dr. Sašovi Sofronieskimu, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 

  226.713,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou 

  akontace ve výši 132.352,- Kč a částka ve výši 94.361,- Kč bude 

  doplatek kupní ceny, a současně 

  - 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. 419/26, byt, v domě č. p. 419, Topolová 1, na pozemku 

  parc. č. 812/20 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec 

  Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné 

  nemovité věci o velikosti id. 609/22821, s manželi paní MDDr. Marinou 

  Sofronieskou a panem Dr. Sašou Sofronieskim, Olomouc, a ke 

  spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 609/22821 k pozemku parc. č. 

  812/20 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, s 

  manželi paní MDDr. Marinou Sofronieskou a panem Dr. Sašou 

  Sofronieskim, Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 127.526,- 

  Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 

  74.448,- Kč a částka ve výši 53.078,- Kč bude doplatek kupní ceny, 

  dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

  a to vše s odůvodněním odchylky kupní ceny od ceny obvyklé dle 

  důvodové zprávy a přílohy č. 1 této důvodové zprávy. 

  31. schvaluje 

  - 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. 419/27, byt, v domě č. p. 

  419, Topolová 1, na pozemku parc. č. 812/20 zastavěná plocha a nádvoří 

  v k. ú. Slavonín, obec Olomouc (pozemek je ve vlastnictví jiné osoby) 

  se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité 

  věci o velikosti id. 780/22821, manželům paní Jitce Stýblové a panu 



  Michalu Stýblovi, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 312.856,- Kč, 

  přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 

  192.000,- Kč a částka ve výši 120.856,- Kč bude doplatek kupní ceny, a 

  současně 

  - 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. 419/27, byt, v domě č. p. 419, Topolová 1, na pozemku 

  parc. č. 812/20 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec 

  Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné 

  nemovité věci o velikosti id. 780/22821, s manželi paní Jitkou 

  Stýblovou a panem Michalem Stýblem, Olomouc, a ke spoluvlastnickému 

  podílu o velikosti id. 780/22821 k pozemku parc. č. 812/20 zastavěná 

  plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, s manželi paní Jitkou 

  Stýblovou a panem Michalem Stýblem, Olomouc to vše za kupní cenu 

  celkem ve výši 175.982,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena 

  formou akontace ve výši 108.000,- Kč a částka ve výši 67.982,- Kč bude 

  doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

  a to vše s odůvodněním odchylky kupní ceny od ceny obvyklé dle 

  důvodové zprávy a přílohy č. 1 této důvodové zprávy. 

  32. schvaluje 

  - 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. 419/28, byt, v domě č. p. 

  419, Topolová 1, na pozemku parc. č. 812/20 zastavěná plocha a nádvoří 

  v k. ú. Slavonín, obec Olomouc (pozemek je ve vlastnictví jiné osoby) 

  se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité 

  věci o velikosti id. 430/22821, paní Ladislavě Přidalové, Olomouc za 

  kupní cenu celkem ve výši 375.746,- Kč, přičemž část kupní ceny byla 

  již uhrazena formou akontace ve výši 309.120,- Kč a částka ve výši 

  66.626,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

  - 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. 419/28, byt, v domě č. p. 419, Topolová 1, na pozemku 

  parc. č. 812/20 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec 

  Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné 

  nemovité věci o velikosti id. 430/22821, s paní Ladislavou Přidalovou, 

  Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 430/22821 k 

  pozemku parc. č. 812/20 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, 

  obec Olomouc, s paní Ladislavou Přidalovou, Olomouc, to vše za kupní 

  cenu celkem ve výši 211.357,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 

  uhrazena formou akontace ve výši 173.880,- Kč a částka ve výši 

  37.477,- Kč bude doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva 

  Olomouc, Jižní, 

  a to vše s odůvodněním odchylky kupní ceny od ceny obvyklé dle 

  důvodové zprávy a přílohy č. 1 této důvodové zprávy. 

  33. schvaluje 

  - 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. 419/30, byt, v domě č. p. 

  419, Topolová 1, na pozemku parc. č. 812/20 zastavěná plocha a nádvoří 

  v k. ú. Slavonín, obec Olomouc (pozemek je ve vlastnictví jiné osoby) 

  se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité 

  věci o velikosti id. 327/22821, manželům paní Blance Robotkové a panu 

  Radku Sobotkovi, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 105.963,- Kč, 

  přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 

  55.296,- Kč a částka ve výši 50.667,- Kč bude doplatek kupní ceny, a 



  současně 

  - 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. 419/30, byt, v domě č. p. 419, Topolová 1, na pozemku 

  parc. č. 812/20 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec 

  Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné 

  nemovité věci o velikosti id. 327/22821, s manželi paní Blankou 

  Robotkovou a panem Radkem Sobotkou, Olomouc, a ke spoluvlastnickému 

  podílu o velikosti id. 327/22821 k pozemku parc. č. 812/20 zastavěná 

  plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, s manželi paní 

  Blankou Robotkovou a panem Radkem Sobotkou, Olomouc, to vše za kupní 

  cenu celkem ve výši 59.604- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 

  uhrazena formou akontace ve výši 31.104,- Kč a částka ve výši 28.500,- 

  Kč bude doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, 

  Jižní, 

  a to vše s odůvodněním odchylky kupní ceny od ceny obvyklé dle 

  důvodové zprávy a přílohy č. 1 této důvodové zprávy. 

  34. schvaluje 

  - 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. 419/31, byt, v domě č. p. 

  419, Topolová 1, na pozemku parc. č. 812/20 zastavěná plocha a nádvoří 

  v k. ú. Slavonín, obec Olomouc (pozemek je ve vlastnictví jiné osoby) 

  se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité 

  věci o velikosti id. 447/22821, paní Libuši Hutařové, Olomouc za kupní 

  cenu celkem ve výši 146.060,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 

  uhrazena formou akontace ve výši 76.800,- Kč a částka ve výši 69.260,- 

  Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

  - 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. 419/31, byt, v domě č. p. 419, Topolová 1, na pozemku 

  parc. č. 812/20 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec 

  Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné 

  nemovité věci o velikosti id. 447/22821, s paní Libuší Hutařovou, 

  Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 447/22821 k 

  pozemku parc. č. 812/20 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, 

  obec Olomouc, s paní Libuší Hutařovou, Olomouc, to vše za kupní cenu 

  celkem ve výši 82.159,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena 

  formou akontace ve výši 43.200,- Kč a částka ve výši 38.959,- Kč bude 

  doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

  a to vše s odůvodněním odchylky kupní ceny od ceny obvyklé dle 

  důvodové zprávy a přílohy č. 1 této důvodové zprávy. 

  35. schvaluje 

  - 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. 419/32, byt, v domě č. p. 

  419, Topolová 1, na pozemku parc. č. 812/20 zastavěná plocha a nádvoří 

  v k. ú. Slavonín, obec Olomouc (pozemek je ve vlastnictví jiné osoby) 

  se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité 

  věci o velikosti id. 558/22821, paní Kateřině Majdové, Olomouc za 

  kupní cenu celkem ve výši 182.459,- Kč, přičemž část kupní ceny byla 

  již uhrazena formou akontace ve výši 96.000,- Kč a částka ve výši 

  86.459,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

  - 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. 419/32, byt, v domě č. p. 419, Topolová 1, na pozemku 

  parc. č. 812/20 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec 

  Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné 

  nemovité věci o velikosti id. 558/22821, s paní Kateřinou Majdovou, 

  Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 558/22821 k 

  pozemku parc. č. 812/20 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, 

  obec Olomouc, s paní Kateřinou Majdovou, Olomouc, to vše za kupní cenu 

  celkem ve výši 102.633,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena 

  formou akontace ve výši 54.000,- Kč a částka ve výši 48.633,- Kč bude 

  doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

  a to vše s odůvodněním odchylky kupní ceny od ceny obvyklé dle 

  důvodové zprávy a přílohy č. 1 této důvodové zprávy. 

  36. schvaluje 

  - 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. 419/33, byt, v domě č. p. 

  419, Topolová 1, na pozemku parc. č. 812/20 zastavěná plocha a nádvoří 

  v k. ú. Slavonín, obec Olomouc (pozemek je ve vlastnictví jiné osoby) 

  se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité 

  věci o velikosti id. 569/22821, paní Miluši Opianové, Olomouc za kupní 

  cenu celkem ve výši 219.747,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 

  uhrazena formou akontace ve výši 131.584,- Kč a částka ve výši 

  88.163,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

  - 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. 419/33, byt, v domě č. p. 419, Topolová 1, na pozemku 

  parc. č. 812/20 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec 

  Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné 

  nemovité věci o velikosti id. 569/22821, s paní Miluší Opianovou, 

  Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 569/22821 k 

  pozemku parc. č. 812/20 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, 

  obec Olomouc, s paní Miluší Opianovou, Olomouc, to vše za kupní cenu 

  celkem ve výši 123.608,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena 

  formou akontace ve výši 74.016,- Kč a částka ve výši 49.592,- Kč bude 

  doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

  a to vše s odůvodněním odchylky kupní ceny od ceny obvyklé dle 

  důvodové zprávy a přílohy č. 1 této důvodové zprávy. 

  37. schvaluje 

  - 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. 419/34, byt, v domě č. p. 

  419, Topolová 1, na pozemku parc. č. 812/20 zastavěná plocha a nádvoří 

  v k. ú. Slavonín, obec Olomouc (pozemek je ve vlastnictví jiné osoby) 

  se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité 

  věci o velikosti id. 451/22821, paní Mgr. Anetě Kučerové, Olomouc za 

  kupní cenu celkem ve výši 146.680,- Kč, přičemž část kupní ceny byla 

  již uhrazena formou akontace ve výši 76.800,- Kč a částka ve výši 

  69.880,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

  - 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. 419/34, byt, v domě č. p. 419, Topolová 1, na pozemku 

  parc. č. 812/20 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec 

  Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné 

  nemovité věci o velikosti id. 451/22821, s paní Mgr. Anetou Kučerovou, 

  Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 451/22821 k 

  pozemku parc. č. 812/20 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, 



  obec Olomouc, s paní Mgr. Anetou Kučerovou, Olomouc to vše za kupní 

  cenu celkem ve výši 82.507,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 

  uhrazena formou akontace ve výši 43.200,- Kč a částka ve výši 39.307,- 

  Kč bude doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, 

  Jižní, 

  a to vše s odůvodněním odchylky kupní ceny od ceny obvyklé dle 

  důvodové zprávy a přílohy č. 1 této důvodové zprávy. 

  38. schvaluje 

  - 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. 419/35, byt, v domě č. p. 

  419, Topolová 1, na pozemku parc. č. 812/20 zastavěná plocha a nádvoří 

  v k. ú. Slavonín, obec Olomouc (pozemek je ve vlastnictví jiné osoby) 

  se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité 

  věci o velikosti id. 380/22821, paní Lýdii Sedláčkové, Olomouc za 

  kupní cenu celkem ve výši 114.431,- Kč, přičemž část kupní ceny byla 

  již uhrazena formou akontace ve výši 55.552,- Kč a částka ve výši 

  58.879,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

  - 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. 419/35, byt, v domě č. p. 419, Topolová 1, na pozemku 

  parc. č. 812/20 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec 

  Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné 

  nemovité věci o velikosti id. 380/22821, s paní Lýdií Sedláčkovou, 

  Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 380/22821 k 

  pozemku parc. č. 812/20 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, 

  obec Olomouc, s paní Lýdií Sedláčkovou, Olomouc, to vše za kupní cenu 

  celkem ve výši 64.367,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena 

  formou akontace ve výši 31.248,- Kč a částka ve výši 33.119,- Kč bude 

  doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

  a to vše s odůvodněním odchylky kupní ceny od ceny obvyklé dle 

  důvodové zprávy a přílohy č. 1 této důvodové zprávy. 

  39. schvaluje 

  - 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. 419/36, byt, v domě č. p. 

  419, Topolová 1, na pozemku parc. č. 812/20 zastavěná plocha a nádvoří 

  v k. ú. Slavonín, obec Olomouc (pozemek je ve vlastnictví jiné osoby) 

  se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité 

  věci o velikosti id. 573/22821, panu Pavlu Psíkovi, Olomouc za kupní 

  cenu celkem ve výši 184.783,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 

  uhrazena formou akontace ve výši 96.000,- Kč a částka ve výši 88.783,- 

  Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

  - 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. 419/36, byt, v domě č. p. 419, Topolová 1, na pozemku 

  parc. č. 812/20 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec 

  Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné 

  nemovité věci o velikosti id. 573/22821, s panem Pavlem Psíkem, 

  Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 573/22821 k 

  pozemku parc. č. 812/20 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, 

  obec Olomouc, s panem Pavlem Psíkem, Olomouc to vše za kupní cenu 

  celkem ve výši 103.940,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena 

  formou akontace ve výši 54.000,- Kč a částka ve výši 49.940,- Kč bude 

  doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

  a to vše s odůvodněním odchylky kupní ceny od ceny obvyklé dle 



  důvodové zprávy a přílohy č. 1 této důvodové zprávy. 

  40. schvaluje 

  - 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. 422/1, byt, v domě č. p. 

  422, Topolová 2, na pozemku parc. č. 812/21 zastavěná plocha a nádvoří 

  v k. ú. Slavonín, obec Olomouc (pozemek je ve vlastnictví jiné osoby) 

  se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité 

  věci o velikosti id. 539/20447, paní Ing. Evě Zajíčkové, Olomouc za 

  kupní cenu celkem ve výši 378.037,- Kč, přičemž část kupní ceny byla 

  již uhrazena formou akontace ve výši 294.523,- Kč a částka ve výši 

  83.515,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

  - 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. 422/1, byt, v domě č. p. 422, Topolová 2, na pozemku parc. 

  č. 812/21 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se 

  spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité věci 

  o velikosti id. 539/20447, s paní Ing. Evou Zajíčkovou, Olomouc, a ke 

  spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 539/20447 k pozemku parc. č. 

  812/21 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, s 

  paní Ing. Evou Zajíčkovou, Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve 

  výši 212.646,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou 

  akontace ve výši 165.669,- Kč a částka ve výši 46.977,- Kč bude 

  doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

  a to vše s odůvodněním odchylky kupní ceny od ceny obvyklé dle 

  důvodové zprávy a přílohy č. 1 této důvodové zprávy. 

  41. schvaluje 

  - 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. 422/2, byt, v domě č. p. 

  422, Topolová 2, na pozemku parc. č. 812/21 zastavěná plocha a nádvoří 

  v k. ú. Slavonín, obec Olomouc (pozemek je ve vlastnictví jiné osoby) 

  se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité 

  věci o velikosti id. 662/20447, panu Martinu Hegerovi, Olomouc za 

  kupní cenu celkem ve výši 262.573,- Kč, přičemž část kupní ceny byla 

  již uhrazena formou akontace ve výši 160.000- Kč a částka ve výši 

  102.573,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

  - 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. 422/2, byt, v domě č. p. 422, Topolová 2, na pozemku parc. 

  č. 812/21 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se 

  spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité věci 

  o velikosti id. 662/20447, s panem Martinem Hegerem, Olomouc, a ke 

  spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 662/20447 k pozemku parc. č. 

  812/21 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, s 

  panem Martinem Hegerem, Olomouc to vše za kupní cenu celkem ve výši 

  147.697,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou 

  akontace ve výši 90.000,- Kč a částka ve výši 57.697,- Kč bude 

  doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

  a to vše s odůvodněním odchylky kupní ceny od ceny obvyklé dle 

  důvodové zprávy a přílohy č. 1 této důvodové zprávy. 

  42. schvaluje 

  - 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. 422/3, byt, v domě č. p. 

  422, Topolová 2, na pozemku parc. č. 812/21 zastavěná plocha a nádvoří 



  v k. ú. Slavonín, obec Olomouc (pozemek je ve vlastnictví jiné osoby) 

  se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité 

  věci o velikosti id. 551/20447, panu Petru Cvoligovi, Olomouc za kupní 

  cenu celkem ve výši 167.038,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 

  uhrazena formou akontace ve výši 81.664,- Kč a částka ve výši 85.374,- 

  Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

  - 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. 422/3, byt, v domě č. p. 422, Topolová 2, na pozemku parc. 

  č. 812/21 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se 

  spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité věci 

  o velikosti id. 551/20447, s panem Petrem Cvoligou, Olomouc, a ke 

  spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 551/20447 k pozemku parc. č. 

  812/21 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, s 

  panem Petrem Cvoligou, Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 

  93.959- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace 

  ve výši 45.936,- Kč a částka ve výši 48.023,- Kč bude doplatek kupní 

  ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

  a to vše s odůvodněním odchylky kupní ceny od ceny obvyklé dle 

  důvodové zprávy a přílohy č. 1 této důvodové zprávy. 

  43. schvaluje 

  - 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. 422/4, byt, v domě č. p. 

  422, Topolová 2, na pozemku parc. č. 812/21 zastavěná plocha a nádvoří 

  v k. ú. Slavonín, obec Olomouc (pozemek je ve vlastnictví jiné osoby) 

  se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité 

  věci o velikosti id. 299/20447, paní Bc. Lucii Gič, za kupní cenu 

  celkem ve výši 191.096,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena 

  formou akontace ve výši 144.768,- Kč a částka ve výši 46.328,- Kč bude 

  doplatek kupní ceny, a současně 

  - 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. 422/4, byt, v domě č. p. 422, Topolová 2, na pozemku parc. 

  č. 812/21 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se 

  spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité věci 

  o velikosti id. 299/20447, s paní Bc. Lucií Gič, a ke 

  spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 299/20447 k pozemku parc. č. 

  812/21 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, s 

  paní Bc. Lucií Gič, to vše za kupní cenu celkem ve výši 107.492,- Kč, 

  přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 

  81.432,- Kč a částka ve výši 26.060,- Kč bude doplatek kupní ceny, 

  dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

  a to vše s odůvodněním odchylky kupní ceny od ceny obvyklé dle 

  důvodové zprávy a přílohy č. 1 této důvodové zprávy. 

  44. schvaluje 

  - 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. 422/5, byt, v domě č. p. 

  422, Topolová 2, na pozemku parc. č. 812/21 zastavěná plocha a nádvoří 

  v k. ú. Slavonín, obec Olomouc (pozemek je ve vlastnictví jiné osoby) 

  se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité 

  věci o velikosti id. 555/20447, panu Josefu Bártovi, Olomouc za kupní 

  cenu celkem ve výši 185.322,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 

  uhrazena formou akontace ve výši 99.328,- Kč a částka ve výši 85.994,- 

  Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 



  - 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. 422/5, byt, v domě č. p. 422, Topolová 2, na pozemku parc. 

  č. 812/21 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se 

  spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité věci 

  o velikosti id. 555/20447, s panem Josefem Bártou, Olomouc, a ke 

  spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 555/20447 k pozemku parc. č. 

  812/21 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, s 

  panem Josefem Bártou, Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 

  104.244,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou 

  akontace ve výši 55.872,- Kč a částka ve výši 48.372,- Kč bude 

  doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

  a to vše s odůvodněním odchylky kupní ceny od ceny obvyklé dle 

  důvodové zprávy a přílohy č. 1 této důvodové zprávy. 

  45. schvaluje 

  - 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. 422/6, byt, v domě č. p. 

  422, Topolová 2, na pozemku parc. č. 812/21 zastavěná plocha a nádvoří 

  v k. ú. Slavonín, obec Olomouc (pozemek je ve vlastnictví jiné osoby) 

  se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité 

  věci o velikosti id. 699/20447, manželům paní Ingrid Sedlaříkové a 

  panu Zdeňku Sedlaříkovi, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 

  268.306,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou 

  akontace ve výši 160.000,- Kč a částka ve výši 108.306,- Kč bude 

  doplatek 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. 422/6, byt, v domě č. p. 422, Topolová 2, na pozemku parc. 

  č. 812/21 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se 

  spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité věci 

  o velikosti id. 699/20447, s manželi paní Ingrid Sedlaříkovou a panem 

  Zdeňkem Sedlaříkem, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti 

  id. 699/20447 k pozemku parc. č. 812/21 zastavěná plocha a nádvoří v 

  k. ú. Slavonín, obec Olomouc, s manželi paní Ingrid Sedlaříkovou a 

  panem Zdeňkem Sedlaříkem, Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 

  150.922,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou 

  akontace ve výši 90.000,- Kč a částka ve výši 60.922,- Kč bude 

  doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

  a to vše s odůvodněním odchylky kupní ceny od ceny obvyklé dle 

  důvodové zprávy a přílohy č. 1 této důvodové zprávy. 

  46. schvaluje 

  - 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. 422/7, byt, v domě č. p. 

  422, Topolová 2, na pozemku parc. č. 812/21 zastavěná plocha a nádvoří 

  v k. ú. Slavonín, obec Olomouc (pozemek je ve vlastnictví jiné osoby) 

  se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité 

  věci o velikosti id. 261/20447, manželům paní Petře Karlachové a panu 

  Radimu Karlachovi, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 91.640,- Kč, 

  přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 

  51.200,- Kč a částka ve výši 40.440,- Kč bude doplatek kupní ceny, a 

  současně 

  - 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. 422/7, byt, v domě č. p. 422, Topolová 2, na pozemku parc. 

  č. 812/21 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se 

  spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité věci 

  o velikosti id. 261/20447, s manželi paní Petrou Karlachovou a panem 

  Radimem Karlachem, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti 

  id. 261/20447 k pozemku parc. č. 812/21 zastavěná plocha a nádvoří v 

  k. ú. Slavonín, obec Olomouc, s manželi paní Petrou Karlachovou a 

  panem Radimem Karlachem, Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 

  51.548,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace 

  ve výši 28.800,- Kč a částka ve výši 22.748,- Kč bude doplatek kupní 

  ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

  a to vše s odůvodněním odchylky kupní ceny od ceny obvyklé dle 

  důvodové zprávy a přílohy č. 1 této důvodové zprávy. 

  47. schvaluje 

  - 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. 422/8, byt, v domě č. p. 

  422, Topolová 2, na pozemku parc. č. 812/21 zastavěná plocha a nádvoří 

  v k. ú. Slavonín, obec Olomouc (pozemek je ve vlastnictví jiné osoby) 

  se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité 

  věci o velikosti id. 441/20447, paní Bc. Gabriele Nádvorníkové, DiS., 

  Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 145.130,- Kč, přičemž část kupní 

  ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 76.800,- Kč a částka ve 

  výši 68.330,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

  - 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. 422/8, byt, v domě č. p. 422, Topolová 2, na pozemku parc. 

  č. 812/21 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se 

  spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité věci 

  o velikosti id. 441/20447, s paní Bc. Gabrielou Nádvorníkovou, DiS., 

  Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 441/20447 k 

  pozemku parc. č. 812/21 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, 

  obec Olomouc, s paní Bc. Gabrielou Nádvorníkovou, DiS., Olomouc, to 

  vše za kupní cenu celkem ve výši 81.636,- Kč, přičemž část kupní ceny 

  byla již uhrazena formou akontace ve výši 43.200,- Kč a částka ve výši 

  38.436,- Kč bude doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva 

  Olomouc, Jižní, 

  a to vše s odůvodněním odchylky kupní ceny od ceny obvyklé dle 

  důvodové zprávy a přílohy č. 1 této důvodové zprávy. 

  48. schvaluje 

  - 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. 422/10, byt, v domě č. p. 

  422, Topolová 2, na pozemku parc. č. 812/21 zastavěná plocha a nádvoří 

  v k. ú. Slavonín, obec Olomouc (pozemek je ve vlastnictví jiné osoby) 

  se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité 

  věci o velikosti id. 652/20447, paní Simoně Mertové, Olomouc za kupní 

  cenu celkem ve výši 261.023,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 

  uhrazena formou akontace ve výši 160.000,- Kč a částka ve výši 

  101.023,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

  - 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. 422/10, byt, v domě č. p. 422, Topolová 2, na pozemku 

  parc. č. 812/21 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec 

  Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné 

  nemovité věci o velikosti id. 652/20447, s paní Simonou Mertovou, 



  Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 652/20447 k 

  pozemku parc. č. 812/21 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, 

  obec Olomouc, s paní Simonou Mertovou, Olomouc, to vše za kupní cenu 

  celkem ve výši 146.826,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena 

  formou akontace ve výši 90.000,- Kč a částka ve výši 56.826,- Kč bude 

  doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

  a to vše s odůvodněním odchylky kupní ceny od ceny obvyklé dle 

  důvodové zprávy a přílohy č. 1 této důvodové zprávy. 

  49. schvaluje 

  - 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. 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 (pozemek je ve vlastnictví jiné osoby) 

  se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité 

  věci o velikosti id. 503/20447, paní Jiřině Sladké, Olomouc za kupní 

  cenu celkem ve výši 158.065,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 

  uhrazena formou akontace ve výši 80.128,- Kč a částka ve výši 77.937,- 

  Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

  - 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. 422/11, byt, v domě č. p. 422, Topolová 2, na pozemku 

  parc. č. 812/21 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec 

  Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné 

  nemovité věci o velikosti id. 503/20447, s paní Jiřinou Sladkou, 

  Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 503/20447 k 

  pozemku parc. č. 812/21 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, 

  obec Olomouc, s paní Jiřinou Sladkou, Olomouc, to vše za kupní cenu 

  celkem ve výši 88.911,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena 

  formou akontace ve výši 45.072,- Kč a částka ve výši 43.839,- Kč bude 

  doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

  a to vše s odůvodněním odchylky kupní ceny od ceny obvyklé dle 

  důvodové zprávy a přílohy č. 1 této důvodové zprávy. 

  50. schvaluje 

  - 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. 422/12, byt, v domě č. p. 

  422, Topolová 2, na pozemku parc. č. 812/21 zastavěná plocha a nádvoří 

  v k. ú. Slavonín, obec Olomouc (pozemek je ve vlastnictví jiné osoby) 

  se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité 

  věci o velikosti id. 261/20447, panu Bc. Filipu Venclů, Olomouc za 

  kupní cenu celkem ve výši 238.840,- Kč, přičemž část kupní ceny byla 

  již uhrazena formou akontace ve výši 198.400,- Kč a částka ve výši 

  40.440,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

  - 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. 422/12, byt, v domě č. p. 422, Topolová 2, na pozemku 

  parc. č. 812/21 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec 

  Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné 

  nemovité věci o velikosti id. 261/20447, s panem Bc. Filipem Venclů, 

  Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 261/20447 k 

  pozemku parc. č. 812/21 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, 

  obec Olomouc, s panem Bc. Filipem Venclů, Olomouc, to vše za kupní 

  cenu celkem ve výši 134.348,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 

  uhrazena formou akontace ve výši 111.600,- Kč a částka ve výši 

  22.748,- Kč bude doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva 



  Olomouc, Jižní, 

  a to vše s odůvodněním odchylky kupní ceny od ceny obvyklé dle 

  důvodové zprávy a přílohy č. 1 této důvodové zprávy. 

  51. schvaluje 

  - 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. 422/13, byt, v domě č. p. 

  422, Topolová 2, na pozemku parc. č. 812/21 zastavěná plocha a nádvoří 

  v k. ú. Slavonín, obec Olomouc (pozemek je ve vlastnictví jiné osoby) 

  se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité 

  věci o velikosti id. 605/20447, panu Marku Balku, Olomouc za kupní 

  cenu celkem ve výši 221.741,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 

  uhrazena formou akontace ve výši 128.000,- Kč a částka ve výši 

  93.741,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

  - 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. 422/13, byt, v domě č. p. 422, Topolová 2, na pozemku 

  parc. č. 812/21 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec 

  Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné 

  nemovité věci o velikosti id. 605/20447, s panem Markem Balkem, 

  Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 605/20447 k 

  pozemku parc. č. 812/21 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, 

  obec Olomouc, s panem Markem Balkem, Olomouc, to vše za kupní cenu 

  celkem ve výši 124.729,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena 

  formou akontace ve výši 72.000,- Kč a částka ve výši 52.729,- Kč bude 

  doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

  a to vše s odůvodněním odchylky kupní ceny od ceny obvyklé dle 

  důvodové zprávy a přílohy č. 1 této důvodové zprávy. 

  52. schvaluje 

  - 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. 422/14, byt, v domě č. p. 

  422, Topolová 2, na pozemku parc. č. 812/21 zastavěná plocha a nádvoří 

  v k. ú. Slavonín, obec Olomouc (pozemek je ve vlastnictví jiné osoby) 

  se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité 

  věci o velikosti id. 338/20447, a to podílu o velikosti id. 1/2 ze 

  spoluvlastnického podílu o velikosti id. 65/100 k jednotce paní Haně 

  Kolesárové, Olomouc a podílu o velikosti id. 1/2 ze spoluvlastnického 

  podílu o velikosti id. 65/100 k jednotce paní Ivetě Endlové, Olomouc 

  za kupní cenu celkem ve výši 107.795,- Kč, přičemž část kupní ceny 

  byla již uhrazena formou akontace ve výši 55.424,- Kč a částka ve výši 

  52.371,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

  - 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. 422/14, byt, v domě č. p. 422, Topolová 2, na pozemku 

  parc. č. 812/21 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec 

  Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné 

  nemovité věci o velikosti id. 338/20447, a to podílu o velikosti id. 

  1/2 ze spoluvlastnického podílu o velikosti id. 35/100 k jednotce s 

  paní Hanou Kolesárovou, Olomouc a podílu o velikosti id. 1/2 ze 

  spoluvlastnického podílu o velikosti id. 35/100 k jednotce s paní 

  Ivetou Endlovou, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti 

  id. 338/20447 k pozemku parc. č. 812/21 zastavěná plocha a nádvoří v 

  k. ú. Slavonín, obec Olomouc, a to podílu o velikosti id. 1/2 ze 

  spoluvlastnického podílu o velikosti id. 338/20447 k pozemku s paní 

  Hanou Kolesárovou, Olomouc, a podílu o velikosti id. 1/2 ze 



  spoluvlastnického podílu o velikosti id. 338/20447 k pozemku s paní 

  Ivetou Endlovou, Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 60.635,- 

  Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 

  31.176,- Kč a částka ve výši 29.459,- Kč bude doplatek kupní ceny, 

  dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

  a to vše s odůvodněním odchylky kupní ceny od ceny obvyklé dle 

  důvodové zprávy a přílohy č. 1 této důvodové zprávy. 

  53. schvaluje 

  - 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. 422/15, byt, v domě č. p. 

  422, Topolová 2, na pozemku parc. č. 812/21 zastavěná plocha a nádvoří 

  v k. ú. Slavonín, obec Olomouc (pozemek je ve vlastnictví jiné osoby) 

  se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité 

  věci o velikosti id. 616/20447, manželům paní Petře Faksové a panu 

  Pavlu Faksovi, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 227.670,- Kč, 

  přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 

  132.224,- Kč a částka ve výši 95.446,- Kč bude doplatek kupní ceny, a 

  současně 

  - 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. 422/15, byt, v domě č. p. 422, Topolová 2, na pozemku 

  parc. č. 812/21 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec 

  Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné 

  nemovité věci o velikosti id. 616/20447, s manželi paní Petrou 

  Faksovou a panem Pavlem Faksou, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu 

  o velikosti id. 616/20447 k pozemku parc. č. 812/21 zastavěná plocha a 

  nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, s manželi paní Petrou Faksovou 

  a panem Pavlem Faksou, Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 

  128.064,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou 

  akontace ve výši 74.376,- Kč a částka ve výši 53.688,- Kč bude 

  doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

  a to vše s odůvodněním odchylky kupní ceny od ceny obvyklé dle 

  důvodové zprávy a přílohy č. 1 této důvodové zprávy. 

  54. schvaluje 

  - 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. 422/16, byt, v domě č. p. 

  422, Topolová 2, na pozemku parc. č. 812/21 zastavěná plocha a nádvoří 

  v k. ú. Slavonín, obec Olomouc (pozemek je ve vlastnictví jiné osoby) 

  se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité 

  věci o velikosti id. 261/20447, panu Aleši Zaoralovi, Olomouc za kupní 

  cenu celkem ve výši 91.640,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 

  uhrazena formou akontace ve výši 51.200,- Kč a částka ve výši 40.440,- 

  Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

  - 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. 422/16, byt, v domě č. p. 422, Topolová 2, na pozemku 

  parc. č. 812/21 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec 

  Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné 

  nemovité věci o velikosti id. 261/20447, s panem Alešem Zaoralem, 

  Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 261/20447 k 

  pozemku parc. č. 812/21 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, 

  obec Olomouc, s panem Alešem Zaoralem, Olomouc, to vše za kupní cenu 

  celkem ve výši 51.548,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena 

  formou akontace ve výši 28.800,- Kč a částka ve výši 22.748,- Kč bude 



  doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

  a to vše s odůvodněním odchylky kupní ceny od ceny obvyklé dle 

  důvodové zprávy a přílohy č. 1 této důvodové zprávy. 

  55. schvaluje 

  - 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. 422/17, byt, v domě č. p. 

  422, Topolová 2, na pozemku parc. č. 812/21 zastavěná plocha a nádvoří 

  v k. ú. Slavonín, obec Olomouc (pozemek je ve vlastnictví jiné osoby) 

  se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité 

  věci o velikosti id. 477/20447, paní Janě Dokoupilové, Olomouc za 

  kupní cenu celkem ve výši 150.708,- Kč, přičemž část kupní ceny byla 

  již uhrazena formou akontace ve výši 76.800,- Kč a částka ve výši 

  73.908,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

  - 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. 422/17, byt, v domě č. p. 422, Topolová 2, na pozemku 

  parc. č. 812/21 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec 

  Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné 

  nemovité věci o velikosti id. 477/20447, s paní Janou Dokoupilovou, 

  Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 477/20447 k 

  pozemku parc. č. 812/21 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, 

  obec Olomouc, s paní Janou Dokoupilovou, Olomouc, to vše za kupní cenu 

  celkem ve výši 84.773,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena 

  formou akontace ve výši 43.200,- Kč a částka ve výši 41.573,- Kč bude 

  doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

  a to vše s odůvodněním odchylky kupní ceny od ceny obvyklé dle 

  důvodové zprávy a přílohy č. 1 této důvodové zprávy. 

  56. schvaluje 

  - 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. 422/18, byt, v domě č. p. 

  422, Topolová 2, na pozemku parc. č. 812/21 zastavěná plocha a nádvoří 

  v k. ú. Slavonín, obec Olomouc (pozemek je ve vlastnictví jiné osoby) 

  se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité 

  věci o velikosti id. 550/20447, manželům paní Bc. Kateřině Zborovské a 

  panu Bc. Marku Zborovskému, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 

  478.819,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou 

  akontace ve výši 393.600,- Kč a částka ve výši 85.219,- Kč bude 

  doplatek kupní ceny, a současně 

  - 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. 422/18, byt, v domě č. p. 422, Topolová 2, na pozemku 

  parc. č. 812/21 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec 

  Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné 

  nemovité věci o velikosti id. 550/20447, s manželi paní Bc. Kateřinou 

  Zborovskou a panem Bc. Markem Zborovským, Olomouc, a ke 

  spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 550/20447 k pozemku parc. č. 

  812/21 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, s 

  manželi paní Bc. Kateřinou Zborovskou a panem Bc. Markem Zborovským, 

  Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 269.336,- Kč, přičemž 

  část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 221.400,- Kč 

  a částka ve výši 47.936,- Kč bude doplatek kupní ceny, dosud ve 

  vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

  a to vše s odůvodněním odchylky kupní ceny od ceny obvyklé dle 

  důvodové zprávy a přílohy č. 1 této důvodové zprávy. 



  57. schvaluje 

  - 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. 422/19, byt, v domě č. p. 

  422, Topolová 2, na pozemku parc. č. 812/21 zastavěná plocha a nádvoří 

  v k. ú. Slavonín, obec Olomouc (pozemek je ve vlastnictví jiné osoby) 

  se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité 

  věci o velikosti id. 652/20447, manželům paní Janě Vyskočilové a panu 

  Martinu Vyskočilovi, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 261.023,- 

  Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 

  160.000,- Kč a částka ve výši 101.023,- Kč bude doplatek kupní ceny, a 

  současně 

  - 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. 422/19, byt, v domě č. p. 422, Topolová 2, na pozemku 

  parc. č. 812/21 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec 

  Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné 

  nemovité věci o velikosti id. 652/20447, s manželi paní Janou 

  Vyskočilovou a panem Martinem Vyskočilem, Olomouc, a ke 

  spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 652/20447 k pozemku parc. č. 

  812/21 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, s 

  manželi paní Janou Vyskočilovou a panem Martinem Vyskočilem, Olomouc 

  to vše za kupní cenu celkem ve výši 146.826,- Kč, přičemž část kupní 

  ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 90.000,- Kč a částka ve 

  výši 56.826,- Kč bude doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví 

  Družstva Olomouc, Jižní, 

  a to vše s odůvodněním odchylky kupní ceny od ceny obvyklé dle 

  důvodové zprávy a přílohy č. 1 této důvodové zprávy. 

  58. schvaluje 

  - 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. 422/20, byt, v domě č. p. 

  422, Topolová 2, na pozemku parc. č. 812/21 zastavěná plocha a nádvoří 

  v k. ú. Slavonín, obec Olomouc (pozemek je ve vlastnictví jiné osoby) 

  se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité 

  věci o velikosti id. 441/20447, panu Jaromíru Přikrylovi, Olomouc za 

  kupní cenu celkem ve výši 145.130,- Kč, přičemž část kupní ceny byla 

  již uhrazena formou akontace ve výši 76.800,- Kč a částka ve výši 

  68.330,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

  - 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. 422/20, byt, v domě č. p. 422, Topolová 2, na pozemku 

  parc. č. 812/21 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec 

  Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné 

  nemovité věci o velikosti id. 441/20447, s panem Jaromírem Přikrylem, 

  Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 441/20447 k 

  pozemku parc. č. 812/21 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, 

  obec Olomouc, s panem Jaromírem Přikrylem, Olomouc, to vše za kupní 

  cenu celkem ve výši 81.636,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 

  uhrazena formou akontace ve výši 43.200,- Kč a částka ve výši 38.436,- 

  Kč bude doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, 

  Jižní, 

  a to vše s odůvodněním odchylky kupní ceny od ceny obvyklé dle 

  důvodové zprávy a přílohy č. 1 této důvodové zprávy. 

  59. schvaluje 

  - 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. 422/21, byt, v domě č. p. 

  422, Topolová 2, na pozemku parc. č. 812/21 zastavěná plocha a nádvoří 

  v k. ú. Slavonín, obec Olomouc (pozemek je ve vlastnictví jiné osoby) 

  se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité 

  věci o velikosti id. 261/20447, paní Martině Kotulánové, Olomouc za 

  kupní cenu celkem ve výši 91.640,- Kč, přičemž část kupní ceny byla 

  již uhrazena formou akontace ve výši 51.200,- Kč a částka ve výši 

  40.440,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

  - 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. 422/21, byt, v domě č. p. 422, Topolová 2, na pozemku 

  parc. č. 812/21 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec 

  Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné 

  nemovité věci o velikosti id. 261/20447, s paní Martinou Kotulánovou, 

  Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 261/20447 k 

  pozemku parc. č. 812/21 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, 

  obec Olomouc, s paní Martinou Kotulánovou, Olomouc, to vše za kupní 

  cenu celkem ve výši 51.548,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 

  uhrazena formou akontace ve výši 28.800,- Kč a částka ve výši 22.748,- 

  Kč bude doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, 

  Jižní, 

  a to vše s odůvodněním odchylky kupní ceny od ceny obvyklé dle 

  důvodové zprávy a přílohy č. 1 této důvodové zprávy. 

  60. schvaluje 

  - 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. 422/22, byt, v domě č. p. 

  422, Topolová 2, na pozemku parc. č. 812/21 zastavěná plocha a nádvoří 

  v k. ú. Slavonín, obec Olomouc (pozemek je ve vlastnictví jiné osoby) 

  se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité 

  věci o velikosti id. 602/20447, manželům paní Lence Peterové a panu 

  Mgr. Čestmíru Peterovi, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 225.500,- 

  Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 

  132.224,- Kč a částka ve výši 93.276,- Kč bude doplatek kupní ceny, a 

  současně 

  - 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. 422/22, byt, v domě č. p. 422, Topolová 2, na pozemku 

  parc. č. 812/21 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec 

  Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné 

  nemovité věci o velikosti id. 602/20447, s manželi paní Lenkou 

  Peterovou a panem Mgr. Čestmírem Peterem, Olomouc, a ke 

  spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 602/20447 k pozemku parc. č. 

  812/21 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, s 

  manželi paní Lenkou Peterovou a panem Mgr. Čestmírem Peterem, Olomouc, 

  to vše za kupní cenu celkem ve výši 126.844,- Kč, přičemž část kupní 

  ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 74.376,- Kč a částka ve 

  výši 52.468,- Kč bude doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví 

  Družstva Olomouc, Jižní, 

  a to vše s odůvodněním odchylky kupní ceny od ceny obvyklé dle 

  důvodové zprávy a přílohy č. 1 této důvodové zprávy. 

  61. schvaluje 

  - 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. 422/23, byt, v domě č. p. 



  422, Topolová 2, na pozemku parc. č. 812/21 zastavěná plocha a nádvoří 

  v k. ú. Slavonín, obec Olomouc (pozemek je ve vlastnictví jiné osoby) 

  se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité 

  věci o velikosti id. 375/20447, paní Svatoslavě Rellové, Olomouc za 

  kupní cenu celkem ve výši 109.304,- Kč, přičemž část kupní ceny byla 

  již uhrazena formou akontace ve výši 51.200,- Kč a částka ve výši 

  58.104,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

  - 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. 422/23, byt, v domě č. p. 422, Topolová 2, na pozemku 

  parc. č. 812/21 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec 

  Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné 

  nemovité věci o velikosti id. 375/20447, s paní Svatoslavou Rellovou, 

  Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 375/20447 k 

  pozemku parc. č. 812/21 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, 

  obec Olomouc, s paní Svatoslavou Rellovou, Olomouc to vše za kupní 

  cenu celkem ve výši 61.484,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 

  uhrazena formou akontace ve výši 28.800,- Kč a částka ve výši 32.684,- 

  Kč bude doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, 

  Jižní, 

  a to vše s odůvodněním odchylky kupní ceny od ceny obvyklé dle 

  důvodové zprávy a přílohy č. 1 této důvodové zprávy. 

  62. schvaluje 

  - 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. 422/24, byt, v domě č. p. 

  422, Topolová 2, na pozemku parc. č. 812/21 zastavěná plocha a nádvoří 

  v k. ú. Slavonín, obec Olomouc (pozemek je ve vlastnictví jiné osoby) 

  se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité 

  věci o velikosti id. 600/20447, paní Monice Komzákové, Olomouc za 

  kupní cenu celkem ve výši 220.966,- Kč, přičemž část kupní ceny byla 

  již uhrazena formou akontace ve výši 128.000,- Kč a částka ve výši 

  92.966.,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

  - 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. 422/24, byt, v domě č. p. 422, Topolová 2, na pozemku 

  parc. č. 812/21 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec 

  Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné 

  nemovité věci o velikosti id. 600/20447, s paní Monikou Komzákovou, 

  Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 600/20447 k 

  pozemku parc. č. 812/21 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, 

  obec Olomouc, s paní Monikou Komzákovou, Olomouc, to vše za kupní cenu 

  celkem ve výši 124.294,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena 

  formou akontace ve výši 72.000,- Kč a částka ve výši 52.294,- Kč bude 

  doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

  a to vše s odůvodněním odchylky kupní ceny od ceny obvyklé dle 

  důvodové zprávy a přílohy č. 1 této důvodové zprávy. 

  63. schvaluje 

  - 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. 422/26, byt, v domě č. p. 

  422, Topolová 2, na pozemku parc. č. 812/21 zastavěná plocha a nádvoří 

  v k. ú. Slavonín, obec Olomouc (pozemek je ve vlastnictví jiné osoby) 

  se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité 

  věci o velikosti id. 503/20447, manželům paní Ludmile Kotrčové a panu 

  Ing. Jánu Kotrčovi, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 158.065,- Kč, 



  přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 

  80.128,- Kč a částka ve výši 77.937,- Kč bude doplatek kupní ceny, a 

  současně 

  - 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. 422/26, byt, v domě č. p. 422, Topolová 2, na pozemku 

  parc. č. 812/21 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec 

  Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné 

  nemovité věci o velikosti id. 503/20447, s manželi paní Ludmilou 

  Kotrčovou a panem Ing. Jánem Kotrčem, Olomouc, a ke spoluvlastnickému 

  podílu o velikosti id. 503/20447 k pozemku parc. č. 812/21 zastavěná 

  plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, s manželi paní 

  Ludmilou Kotrčovou a panem Ing. Jánem Kotrčem, Olomouc, to vše za 

  kupní cenu celkem ve výši 88.911,- Kč, přičemž část kupní ceny byla 

  již uhrazena formou akontace ve výši 45,072,- Kč a částka ve výši 

  43.839,- Kč bude doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva 

  Olomouc, Jižní, 

  a to vše s odůvodněním odchylky kupní ceny od ceny obvyklé dle 

  důvodové zprávy a přílohy č. 1 této důvodové zprávy. 

  64. schvaluje 

  - 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. 422/27, byt, v domě č. p. 

  422, Topolová 2, na pozemku parc. č. 812/21 zastavěná plocha a nádvoří 

  v k. ú. Slavonín, obec Olomouc (pozemek je ve vlastnictví jiné osoby) 

  se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité 

  věci o velikosti id. 566/20447, manželům paní Lence Neoralové a panu 

  Vlastimilu Neoralovi, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 183.698,- 

  Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 

  96.000,- Kč a částka ve výši 87.698,- Kč bude doplatek kupní ceny, a 

  současně 

  - 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. 422/27, byt, v domě č. p. 422, Topolová 2, na pozemku 

  parc. č. 812/21 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec 

  Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné 

  nemovité věci o velikosti id. 566/20447, s manželi paní Lenkou 

  Neoralovou a panem Vlastimilem Neoralem, Olomouc, a ke 

  spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 566/20447 k pozemku parc. č. 

  812/21 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, s 

  manželi paní Lenkou Neoralovou a panem Vlastimilem Neoralem, Olomouc, 

  to vše za kupní cenu celkem ve výši 103.330,- Kč, přičemž část kupní 

  ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 54.000,- Kč a částka ve 

  výši 49.330,- Kč bude doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví 

  Družstva Olomouc, Jižní, 

  a to vše s odůvodněním odchylky kupní ceny od ceny obvyklé dle 

  důvodové zprávy a přílohy č. 1 této důvodové zprávy. 

  65. schvaluje 

  - 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. 422/28, byt, v domě č. p. 

  422, Topolová 2, na pozemku parc. č. 812/21 zastavěná plocha a nádvoří 

  v k. ú. Slavonín, obec Olomouc (pozemek je ve vlastnictví jiné osoby) 

  se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité 

  věci o velikosti id. 678/20447, paní Miluši Voždové, Olomouc za kupní 

  cenu celkem ve výši 268.380,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 



  uhrazena formou akontace ve výši 163.328,- Kč a částka ve výši 

  105.052,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

  - 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. 422/28, byt, v domě č. p. 422, Topolová 2, na pozemku 

  parc. č. 812/21 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec 

  Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné 

  nemovité věci o velikosti id. 678/20447, s paní Miluší Voždovou, 

  Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 678/20447 k 

  pozemku parc. č. 812/21 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, 

  obec Olomouc, s paní Miluší Voždovou, Olomouc, to vše za kupní cenu 

  celkem ve výši 150.964,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena 

  formou akontace ve výši 91.872,- Kč a částka ve výši 59.092,- Kč bude 

  doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

  a to vše s odůvodněním odchylky kupní ceny od ceny obvyklé dle 

  důvodové zprávy a přílohy č. 1 této důvodové zprávy. 

  66. schvaluje 

  - 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. 422/29, byt, v domě č. p. 

  422, Topolová 2, na pozemku parc. č. 812/21 zastavěná plocha a nádvoří 

  v k. ú. Slavonín, obec Olomouc (pozemek je ve vlastnictví jiné osoby) 

  se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité 

  věci o velikosti id. 487/20447, paní Radmile Navrátilové, Olomouc za 

  kupní cenu celkem ve výši 419.138,- Kč, přičemž část kupní ceny byla 

  již uhrazena formou akontace ve výši 343.680,- Kč a částka ve výši 

  75.458,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

  - 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. 422/29, byt, v domě č. p. 422, Topolová 2, na pozemku 

  parc. č. 812/21 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec 

  Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné 

  nemovité věci o velikosti id. 487/20447, s paní Radmilou Navrátilovou, 

  Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 487/20447 k 

  pozemku parc. č. 812/21 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, 

  obec Olomouc, s paní Radmilou Navrátilovou, Olomouc, to vše za kupní 

  cenu celkem ve výši 235.765,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 

  uhrazena formou akontace ve výši 193.320,- Kč a částka ve výši 

  42.445,- Kč bude doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva 

  Olomouc, Jižní, 

  a to vše s odůvodněním odchylky kupní ceny od ceny obvyklé dle 

  důvodové zprávy a přílohy č. 1 této důvodové zprávy. 

  67. schvaluje 

  - 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. 422/30, byt, v domě č. p. 

  422, Topolová 2, na pozemku parc. č. 812/21 zastavěná plocha a nádvoří 

  v k. ú. Slavonín, obec Olomouc (pozemek je ve vlastnictví jiné osoby) 

  se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité 

  věci o velikosti id. 261/20447, paní PhDr. Magdě Navrátilové, Olomouc 

  za kupní cenu celkem ve výši 91.640,- Kč, přičemž část kupní ceny byla 

  již uhrazena formou akontace ve výši 51.200,- Kč a částka ve výši 

  40.440,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

  - 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. 422/30, byt, v domě č. p. 422, Topolová 2, na pozemku 

  parc. č. 812/21 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec 

  Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné 

  nemovité věci o velikosti id. 261/20447, s paní PhDr. Magdou 

  Navrátilovou, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 

  261/20447 k pozemku parc. č. 812/21 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. 

  Slavonín, obec Olomouc, s paní PhDr. Magdou Navrátilovou, Olomouc, to 

  vše za kupní cenu celkem ve výši 51.548,- Kč, přičemž část kupní ceny 

  byla již uhrazena formou akontace ve výši 28.800,- Kč a částka ve výši 

  22.748,- Kč bude doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva 

  Olomouc, Jižní, 

  a to vše s odůvodněním odchylky kupní ceny od ceny obvyklé dle 

  důvodové zprávy a přílohy č. 1 této důvodové zprávy. 

  68. schvaluje 

  - 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. 422/31, byt, v domě č. p. 

  422, Topolová 2, na pozemku parc. č. 812/21 zastavěná plocha a nádvoří 

  v k. ú. Slavonín, obec Olomouc (pozemek je ve vlastnictví jiné osoby) 

  se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité 

  věci o velikosti id. 637/20447, manželům paní Heleně Holanové a panu 

  Ing. Vladimíru Holanovi za kupní cenu celkem ve výši 230.027,- Kč, 

  přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 

  131.328,- Kč a částka ve výši 98.699,- Kč bude doplatek kupní ceny, a 

  současně 

  - 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. 422/31, byt, v domě č. p. 422, Topolová 2, na pozemku 

  parc. č. 812/21 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec 

  Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné 

  nemovité věci o velikosti id. 637/20447, s manželi paní Helenou 

  Holanovou a panem Ing. Vladimírem Holanem, a ke spoluvlastnickému 

  podílu o velikosti id. 637/20447 k pozemku parc. č. 812/21 zastavěná 

  plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, s manželi paní 

  Helenou Holanovou a panem Ing. Vladimírem Holanem, to vše za kupní 

  cenu celkem ve výši 129.390,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 

  uhrazena formou akontace ve výši 73.872,- Kč a částka ve výši 55.518,- 

  Kč bude doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, 

  Jižní, 

  a to vše s odůvodněním odchylky kupní ceny od ceny obvyklé dle 

  důvodové zprávy a přílohy č. 1 této důvodové zprávy. 

  69. schvaluje 

  - 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. 422/32, byt, v domě č. p. 

  422, Topolová 2, na pozemku parc. č. 812/21 zastavěná plocha a nádvoří 

  v k. ú. Slavonín, obec Olomouc (pozemek je ve vlastnictví jiné osoby) 

  se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité 

  věci o velikosti id. 341/20447, paní Dagmar Šandorové, Olomouc za 

  kupní cenu celkem ve výši 104.036,- Kč, přičemž část kupní ceny byla 

  již uhrazena formou akontace ve výši 51.200,- Kč a částka ve výši 

  52.836,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

  - 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. 422/32, byt, v domě č. p. 422, Topolová 2, na pozemku 

  parc. č. 812/21 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec 



  Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné 

  nemovité věci o velikosti id. 341/20447, s paní Dagmar Šandorovou, 

  Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 341/20447 k 

  pozemku parc. č. 812/21 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, 

  obec Olomouc, s paní Dagmar Šandorovou, Olomouc, to vše za kupní cenu 

  celkem ve výši 58.520,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena 

  formou akontace ve výši 28.800,- Kč a částka ve výši 29.720,- Kč bude 

  doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

  a to vše s odůvodněním odchylky kupní ceny od ceny obvyklé dle 

  důvodové zprávy a přílohy č. 1 této důvodové zprávy. 

  70. schvaluje 

  - 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. 422/33, byt, v domě č. p. 

  422, Topolová 2, na pozemku parc. č. 812/21 zastavěná plocha a nádvoří 

  v k. ú. Slavonín, obec Olomouc (pozemek je ve vlastnictví jiné osoby) 

  se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité 

  věci o velikosti id. 600/20447, manželům paní Ing. Karolíně Linhartové 

  a panu Janu Linhartovi, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 512.166,- 

  Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 

  419.200,- Kč a částka ve výši 92.966,- Kč bude doplatek kupní ceny, a 

  současně 

  - 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. 422/33, byt, v domě č. p. 422, Topolová 2, na pozemku 

  parc. č. 812/21 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec 

  Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné 

  nemovité věci o velikosti id. 600/20447, s manželi paní Ing. Karolínou 

  Linhartovou a panem Janem Linhartem, Olomouc, a ke spoluvlastnickému 

  podílu o velikosti id. 600/20447 k pozemku parc. č. 812/21 zastavěná 

  plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, s manželi paní Ing. 

  Karolínou Linhartovou a panem Janem Linhartem, Olomouc, to vše za 

  kupní cenu celkem ve výši 288.094,- Kč, přičemž část kupní ceny byla 

  již uhrazena formou akontace ve výši 235.800,- Kč a částka ve výši 

  52.294,- Kč bude doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva 

  Olomouc, Jižní, 

  a to vše s odůvodněním odchylky kupní ceny od ceny obvyklé dle 

  důvodové zprávy a přílohy č. 1 této důvodové zprávy. 

  71. schvaluje 

  - 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. 422/34, byt, v domě č. p. 

  422, Topolová 2, na pozemku parc. č. 812/21 zastavěná plocha a nádvoří 

  v k. ú. Slavonín, obec Olomouc (pozemek je ve vlastnictví jiné osoby) 

  se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité 

  věci o velikosti id. 295/20447, paní Ing. Andree Lettavové, Olomouc za 

  kupní cenu celkem ve výši 96.908,- Kč, přičemž část kupní ceny byla 

  již uhrazena formou akontace ve výši 51.200,- Kč a částka ve výši 

  45.708,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

  - 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. 422/34, byt, v domě č. p. 422, Topolová 2, na pozemku 

  parc. č. 812/21 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec 

  Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné 

  nemovité věci o velikosti id. 295/20447, s paní Ing. Andreou 

  Lettavovou, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 



  295/20447 k pozemku parc. č. 812/21 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. 

  Slavonín, obec Olomouc, s paní Ing. Andreou Lettavovou, Olomouc, to 

  vše za kupní cenu celkem ve výši 54.511,- Kč, přičemž část kupní ceny 

  byla již uhrazena formou akontace ve výši 28.800,- Kč a částka ve výši 

  25.711,- Kč bude doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva 

  Olomouc, Jižní, 

  a to vše s odůvodněním odchylky kupní ceny od ceny obvyklé dle 

  důvodové zprávy a přílohy č. 1 této důvodové zprávy. 

  72. schvaluje 

  - 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. 422/35, byt, v domě č. p. 

  422, Topolová 2, na pozemku parc. č. 812/21 zastavěná plocha a nádvoří 

  v k. ú. Slavonín, obec Olomouc (pozemek je ve vlastnictví jiné osoby) 

  se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité 

  věci o velikosti id. 487/20447, paní Miluši Bergerové, Olomouc za 

  kupní cenu celkem ve výši 152.258,- Kč, přičemž část kupní ceny byla 

  již uhrazena formou akontace ve výši 76.800,- Kč a částka ve výši 

  75.458,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

  - 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. 422/35, byt, v domě č. p. 422, Topolová 2, na pozemku 

  parc. č. 812/21 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec 

  Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné 

  nemovité věci o velikosti id. 487/20447, s paní Miluší Bergerovou, 

  Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 487/20447 k 

  pozemku parc. č. 812/21 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, 

  obec Olomouc, s paní Miluší Bergerovou, Olomouc, to vše za kupní cenu 

  celkem ve výši 85.645,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena 

  formou akontace ve výši 43.200,- Kč a částka ve výši 42.445,- Kč bude 

  doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

  a to vše s odůvodněním odchylky kupní ceny od ceny obvyklé dle 

  důvodové zprávy a přílohy č. 1 této důvodové zprávy. 

  73. schvaluje 

  - 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. 421/1, byt, v domě č. p. 

  421, Topolová 4, na pozemku parc. č. 812/22 zastavěná plocha a nádvoří 

  v k. ú. Slavonín, obec Olomouc (pozemek je ve vlastnictví jiné osoby) 

  se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité 

  věci o velikosti id. 750/20226, manželům paní Kamile Petrové a panu 

  Miroslavu Petrovi, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 308.208,- Kč, 

  přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 

  192.000,- Kč a částka ve výši 116.208,- Kč bude doplatek kupní ceny, a 

  současně 

  - 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. 421/1, byt, v domě č. p. 421, Topolová 4, na pozemku parc. 

  č. 812/22 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se 

  spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité věci 

  o velikosti id. 750/20226, s manželi paní Kamilou Petrovou a panem 

  Miroslavem Petrem, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti 

  id. 750/20226 k pozemku parc. č. 812/22 zastavěná plocha a nádvoří v 

  k. ú. Slavonín, obec Olomouc, s manželi paní Kamilou Petrovou a panem 

  Miroslavem Petrem, Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 

  173.367,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou 



  akontace ve výši 108.000,- Kč a částka ve výši 65.367,- Kč bude 

  doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

  a to vše s odůvodněním odchylky kupní ceny od ceny obvyklé dle 

  důvodové zprávy a přílohy č. 1 této důvodové zprávy. 

  74. schvaluje 

  - 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. 421/2, byt, v domě č. p. 

  421, Topolová 4, na pozemku parc. č. 812/22 zastavěná plocha a nádvoří 

  v k. ú. Slavonín, obec Olomouc (pozemek je ve vlastnictví jiné osoby) 

  se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité 

  věci o velikosti id. 287/20226, panu Jindřichu Smičkovi, Olomouc za 

  kupní cenu celkem ve výši 79.797,- Kč, přičemž část kupní ceny byla 

  již uhrazena formou akontace ve výši 35.328,- Kč a částka ve výši 

  44.469,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

  - 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. 421/2, byt, v domě č. p. 421, Topolová 4, na pozemku parc. 

  č. 812/22 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se 

  spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité věci 

  o velikosti id. 287/20226, s panem Jindřichem Smičkou, Olomouc, a ke 

  spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 287/20226 k pozemku parc. č. 

  812/22 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, s 

  panem Jindřichem Smičkou, Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 

  44.886,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace 

  ve výši 19.872,- Kč a částka ve výši 25.014,- Kč bude doplatek kupní 

  ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

  a to vše s odůvodněním odchylky kupní ceny od ceny obvyklé dle 

  důvodové zprávy a přílohy č. 1 této důvodové zprávy. 

  75. schvaluje 

  - 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. 421/3, byt, v domě č. p. 

  421, Topolová 4, na pozemku parc. č. 812/22 zastavěná plocha a nádvoří 

  v k. ú. Slavonín, obec Olomouc (pozemek je ve vlastnictví jiné osoby) 

  se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité 

  věci o velikosti id. 366/20226, paní Naděždě Mosslerové, Olomouc za 

  kupní cenu celkem ve výši 133.510,- Kč, přičemž část kupní ceny byla 

  již uhrazena formou akontace ve výši 76.800,- Kč a částka ve výši 

  56.710,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

  - 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. 421/3, byt, v domě č. p. 421, Topolová 4, na pozemku parc. 

  č. 812/22 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se 

  spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité věci 

  o velikosti id. 366/20226, s paní Naděždou Mosslerovou, Olomouc, a ke 

  spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 336/20226 k pozemku parc. č. 

  812/22 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, s 

  paní Naděždou Mosslerovou, Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve 

  výši 75.099,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou 

  akontace ve výši 43.200,- Kč a částka ve výši 31.899,- Kč bude 

  doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

  a to vše s odůvodněním odchylky kupní ceny od ceny obvyklé dle 

  důvodové zprávy a přílohy č. 1 této důvodové zprávy. 

  76. schvaluje 

  - 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. 421/4, byt, v domě č. p. 

  421, Topolová 4, na pozemku parc. č. 812/22 zastavěná plocha a nádvoří 

  v k. ú. Slavonín, obec Olomouc (pozemek je ve vlastnictví jiné osoby) 

  se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité 

  věci o velikosti id. 258/20226, panu Slavomíru Šnoblovi, Olomouc za 

  kupní cenu celkem ve výši 91.176,- Kč, přičemž část kupní ceny byla 

  již uhrazena formou akontace ve výši 51.200,- Kč a částka ve výši 

  39.976,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

  - 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. 421/4, byt, v domě č. p. 421, Topolová 4, na pozemku parc. 

  č. 812/22 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se 

  spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité věci 

  o velikosti id. 258/20226, s panem Slavomírem Šnoblem, Olomouc, a ke 

  spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 258/20226 k pozemku parc. č. 

  812/22 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, s 

  panem Slavomírem Šnoblem, Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 

  51.286,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace 

  ve výši 28.800,- Kč a částka ve výši 22.486,- Kč bude doplatek kupní 

  ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

  a to vše s odůvodněním odchylky kupní ceny od ceny obvyklé dle 

  důvodové zprávy a přílohy č. 1 této důvodové zprávy. 

  77. schvaluje 

  - 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. 421/5, byt, v domě č. p. 

  421, Topolová 4, na pozemku parc. č. 812/22 zastavěná plocha a nádvoří 

  v k. ú. Slavonín, obec Olomouc (pozemek je ve vlastnictví jiné osoby) 

  se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité 

  věci o velikosti id. 284/20226, paní Evě Nedomové, Olomouc za kupní 

  cenu celkem ve výši 98.532,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 

  uhrazena formou akontace ve výši 54.528,- Kč a částka ve výši 44.004,- 

  Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

  - 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. 421/5, byt, v domě č. p. 421, Topolová 4, na pozemku parc. 

  č. 812/22 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se 

  spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité věci 

  o velikosti id. 284/20226, s paní Evou Nedomovou, Olomouc, a ke 

  spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 284/20226 k pozemku parc. č. 

  812/22 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, s 

  paní Evou Nedomovou, Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 

  55.424,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace 

  ve výši 30.672,- Kč a částka ve výši 24.752,- Kč bude doplatek kupní 

  ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

  a to vše s odůvodněním odchylky kupní ceny od ceny obvyklé dle 

  důvodové zprávy a přílohy č. 1 této důvodové zprávy. 

  78. schvaluje 

  - 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. 421/6, byt, v domě č. p. 

  421, Topolová 4, na pozemku parc. č. 812/22 zastavěná plocha a nádvoří 

  v k. ú. Slavonín, obec Olomouc (pozemek je ve vlastnictví jiné osoby) 

  se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité 

  věci o velikosti id. 431/20226, paní Mgr. Jitce Sovové, Olomouc za 



  kupní cenu celkem ve výši 143.581,- Kč, přičemž část kupní ceny byla 

  již uhrazena formou akontace ve výši 76.800,- Kč a částka ve výši 

  66.781,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

  - 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. 421/6, byt, v domě č. p. 421, Topolová 4, na pozemku parc. 

  č. 812/22 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se 

  spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité věci 

  o velikosti id. 431/20226, s paní Mgr. Jitkou Sovovou, Olomouc, a ke 

  spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 431/20226 k pozemku parc. č. 

  812/22 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, s 

  paní Mgr. Jitkou Sovovou, Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 

  80.764,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace 

  ve výši 43.200,- Kč a částka ve výši 37.564,- Kč bude doplatek kupní 

  ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

  a to vše s odůvodněním odchylky kupní ceny od ceny obvyklé dle 

  důvodové zprávy a přílohy č. 1 této důvodové zprávy. 

  79. schvaluje 

  - 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. 421/7, byt, v domě č. p. 

  421, Topolová 4, na pozemku parc. č. 812/22 zastavěná plocha a nádvoří 

  v k. ú. Slavonín, obec Olomouc (pozemek je ve vlastnictví jiné osoby) 

  se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité 

  věci o velikosti id. 410/20226, panu Mgr. Jiřímu Langovi, Olomouc za 

  kupní cenu celkem ve výši 366.247,- Kč, přičemž část kupní ceny byla 

  již uhrazena formou akontace ve výši 302.720,- Kč a částka ve výši 

  63.527,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

  - 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. 421/7, byt, v domě č. p. 421, Topolová 4, na pozemku parc. 

  č. 812/22 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se 

  spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité věci 

  o velikosti id. 410/20226, s panem Mgr. Jiřím Langem, Olomouc, a ke 

  spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 410/20226 k pozemku parc. č. 

  812/22 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, s 

  panem Mgr. Jiřím Langem, Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 

  206.014,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou 

  akontace ve výši 170.280,- Kč a částka ve výši 35.734,- Kč bude 

  doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

  a to vše s odůvodněním odchylky kupní ceny od ceny obvyklé dle 

  důvodové zprávy a přílohy č. 1 této důvodové zprávy. 

  80. schvaluje 

  - 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. 421/8, byt, v domě č. p. 

  421, Topolová 4, na pozemku parc. č. 812/22 zastavěná plocha a nádvoří 

  v k. ú. Slavonín, obec Olomouc (pozemek je ve vlastnictví jiné osoby) 

  se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité 

  věci o velikosti id. 320/20226, manželům paní Anně Hégrové a panu 

  Jiřímu Hégrovi, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 100.782,- Kč, 

  přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 

  51.200,- Kč a částka ve výši 49.582,- Kč bude doplatek kupní ceny, a 

  současně 

  - 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. 421/8, byt, v domě č. p. 421, Topolová 4, na pozemku parc. 

  č. 812/22 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se 

  spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité věci 

  o velikosti id. 320/20226, s manželi paní Annou Hégrovou a panem Jiřím 

  Hégrem, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 

  320/20226 k pozemku parc. č. 812/22 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. 

  Slavonín, obec Olomouc, s manželi paní Annou Hégrovou a panem Jiřím 

  Hégrem, Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 56.690,- Kč, 

  přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 

  28.800,- Kč a částka ve výši 27.890,- Kč bude doplatek kupní ceny, 

  dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

  a to vše s odůvodněním odchylky kupní ceny od ceny obvyklé dle 

  důvodové zprávy a přílohy č. 1 této důvodové zprávy. 

  81. schvaluje 

  - 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. 421/9, byt, v domě č. p. 

  421, Topolová 4, na pozemku parc. č. 812/22 zastavěná plocha a nádvoří 

  v k. ú. Slavonín, obec Olomouc (pozemek je ve vlastnictví jiné osoby) 

  se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité 

  věci o velikosti id. 653/20226, manželům paní Lence Veselé a panu 

  Jiřímu Veselému, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 261.178,- Kč, 

  přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 

  160.000,- Kč a částka ve výši 101.178,- Kč bude doplatek kupní ceny, a 

  současně 

  - 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. 421/9, byt, v domě č. p. 421, Topolová 4, na pozemku parc. 

  č. 812/22 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se 

  spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité věci 

  o velikosti id. 653/20226, s manželi paní Lenkou Veselou a panem Jiřím 

  Veselým, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 

  653/20226 k pozemku parc. č. 812/22 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. 

  Slavonín, obec Olomouc, s manželi paní Lenkou Veselou a panem Jiřím 

  Veselým, Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 146.913,- Kč, 

  přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 

  90.000,- Kč a částka ve výši 56.913,- Kč bude doplatek kupní ceny, 

  dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

  a to vše s odůvodněním odchylky kupní ceny od ceny obvyklé dle 

  důvodové zprávy a přílohy č. 1 této důvodové zprávy. 

  82. schvaluje 

  - 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. 421/10, byt, v domě č. p. 

  421, Topolová 4, na pozemku parc. č. 812/22 zastavěná plocha a nádvoří 

  v k. ú. Slavonín, obec Olomouc (pozemek je ve vlastnictví jiné osoby) 

  se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité 

  věci o velikosti id. 661/20226, manželům paní Ivaně Žílové a panu 

  Zdeňku Žílovi, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 266.386,- Kč, 

  přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 

  163.968,- Kč a částka ve výši 102.418,- Kč bude doplatek kupní ceny, a 

  současně 

  - 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. 421/10, byt, v domě č. p. 421, Topolová 4, na pozemku 



  parc. č. 812/22 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec 

  Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné 

  nemovité věci o velikosti id. 661/20226, s manželi paní Ivanou Žílovou 

  a panem Zdeňkem Žílou, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o 

  velikosti id. 661/20226 k pozemku parc. č. 812/22 zastavěná plocha a 

  nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, s manželi paní Ivanou Žílovou 

  a panem Zdeňkem Žílou, Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 

  149.842,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou 

  akontace ve výši 92.232,- Kč a částka ve výši 57.610,- Kč bude 

  doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

  a to vše s odůvodněním odchylky kupní ceny od ceny obvyklé dle 

  důvodové zprávy a přílohy č. 1 této důvodové zprávy. 

  83. schvaluje 

  - 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. 421/11, byt, v domě č. p. 

  421, Topolová 4, na pozemku parc. č. 812/22 zastavěná plocha a nádvoří 

  v k. ú. Slavonín, obec Olomouc (pozemek je ve vlastnictví jiné osoby) 

  se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité 

  věci o velikosti id. 346/20226, paní Mgr. Renatě Krampolové, Olomouc 

  za kupní cenu celkem ve výši 108.779,- Kč, přičemž část kupní ceny 

  byla již uhrazena formou akontace ve výši 55.168,- Kč a částka ve výši 

  53.611,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

  - 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. 421/11, byt, v domě č. p. 421, Topolová 4, na pozemku 

  parc. č. 812/22 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec 

  Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné 

  nemovité věci o velikosti id. 346/20226, s paní Mgr. Renatou 

  Krampolovou, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 

  346/20226 k pozemku parc. č. 812/22 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. 

  Slavonín, obec Olomouc, s paní Mgr. Renatou Krampolovou, Olomouc, to 

  vše za kupní cenu celkem ve výši 61.188,- Kč, přičemž část kupní ceny 

  byla již uhrazena formou akontace ve výši 31.032,- Kč a částka ve výši 

  30.156,- Kč bude doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva 

  Olomouc, Jižní, 

  a to vše s odůvodněním odchylky kupní ceny od ceny obvyklé dle 

  důvodové zprávy a přílohy č. 1 této důvodové zprávy. 

  84. schvaluje 

  - 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. 421/12, byt, v domě č. p. 

  421, Topolová 4, na pozemku parc. č. 812/22 zastavěná plocha a nádvoří 

  v k. ú. Slavonín, obec Olomouc (pozemek je ve vlastnictví jiné osoby) 

  se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité 

  věci o velikosti id. 410/20226, manželům paní Martině Menšíkové a panu 

  Bc. Radku Menšíkovi, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 366.247,- 

  Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 

  302.720,- Kč a částka ve výši 63.527,- Kč bude doplatek kupní ceny, a 

  současně 

  - 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. 421/12, byt, v domě č. p. 421, Topolová 4, na pozemku 

  parc. č. 812/22 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec 

  Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné 

  nemovité věci o velikosti id. 410/20226, s manželi paní Martinou 



  Menšíkovou a panem Bc. Radkem Menšíkem, Olomouc, a ke 

  spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 410/20226 k pozemku parc. č. 

  812/22 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, s 

  manželi paní Martinou Menšíkovou a panem Bc. Radkem Menšíkem, Olomouc, 

  to vše za kupní cenu celkem ve výši 206.014,- Kč, přičemž část kupní 

  ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 170.280,- Kč a částka 

  ve výši 35.734,- Kč bude doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví 

  Družstva Olomouc, Jižní, 

  a to vše s odůvodněním odchylky kupní ceny od ceny obvyklé dle 

  důvodové zprávy a přílohy č. 1 této důvodové zprávy. 

  85. schvaluje 

  - 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. 421/13, byt, v domě č. p. 

  421, Topolová 4, na pozemku parc. č. 812/22 zastavěná plocha a nádvoří 

  v k. ú. Slavonín, obec Olomouc (pozemek je ve vlastnictví jiné osoby) 

  se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité 

  věci o velikosti id. 431/20226, paní Jitce Tandlerové, Olomouc za 

  kupní cenu celkem ve výši 381.021,- Kč, přičemž část kupní ceny byla 

  již uhrazena formou akontace ve výši 314.240,- Kč a částka ve výši 

  66.781,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

  - 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. 421/13, byt, v domě č. p. 421, Topolová 4, na pozemku 

  parc. č. 812/22 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec 

  Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné 

  nemovité věci o velikosti id. 431/20226, s paní Jitkou Tandlerovou, 

  Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 431/20226 k 

  pozemku parc. č. 812/22 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, 

  obec Olomouc, s paní Jitkou Tandlerovou, Olomouc, to vše za kupní cenu 

  celkem ve výši 214.324,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena 

  formou akontace ve výši 176.760,- Kč a částka ve výši 37.564,- Kč bude 

  doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

  a to vše s odůvodněním odchylky kupní ceny od ceny obvyklé dle 

  důvodové zprávy a přílohy č. 1 této důvodové zprávy. 

  86. schvaluje 

  - 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. 421/15, byt, v domě č. p. 

  421, Topolová 4, na pozemku parc. č. 812/22 zastavěná plocha a nádvoří 

  v k. ú. Slavonín, obec Olomouc (pozemek je ve vlastnictví jiné osoby) 

  se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité 

  věci o velikosti id. 281/20226, panu Viktoru Zapletalovi, Olomouc za 

  kupní cenu celkem ve výši 94.739,- Kč, přičemž část kupní ceny byla 

  již uhrazena formou akontace ve výši 51.200,- Kč a částka ve výši 

  43.539,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

  - 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. 421/15, byt, v domě č. p. 421, Topolová 4, na pozemku 

  parc. č. 812/22 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec 

  Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné 

  nemovité věci o velikosti id. 281/20226, s panem Viktorem Zapletalem, 

  Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 281/20226 k 

  pozemku parc. č. 812/22 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, 

  obec Olomouc, s panem Viktorem Zapletalem, Olomouc, to vše za kupní 

  cenu celkem ve výši 53.291,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 



  uhrazena formou akontace ve výši 28.800,- Kč a částka ve výši 24.491,- 

  Kč bude doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, 

  Jižní, 

  a to vše s odůvodněním odchylky kupní ceny od ceny obvyklé dle 

  důvodové zprávy a přílohy č. 1 této důvodové zprávy. 

  87. schvaluje 

  - 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. 421/16, byt, v domě č. p. 

  421, Topolová 4, na pozemku parc. č. 812/22 zastavěná plocha a nádvoří 

  v k. ú. Slavonín, obec Olomouc (pozemek je ve vlastnictví jiné osoby) 

  se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité 

  věci o velikosti id. 434/20226, manželům paní Bc. Michaele Pospíšilové 

  a panu Janu Pospíšilovi, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 

  147.886,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou 

  akontace ve výši 80.640,- Kč a částka ve výši 67.246,- Kč bude 

  doplatek kupní ceny, a současně 

  - 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. 421/16, byt, v domě č. p. 421, Topolová 4, na pozemku 

  parc. č. 812/22 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec 

  Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné 

  nemovité věci o velikosti id. 434/20226, s manželi paní Bc. Michaelou 

  Pospíšilovou a panem Janem Pospíšilem, Olomouc, a ke spoluvlastnickému 

  podílu o velikosti id. 434/20226 k pozemku parc. č. 812/22 zastavěná 

  plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, s manželi paní Bc. 

  Michaelou Pospíšilovou a panem Janem Pospíšilem, Olomouc, to vše za 

  kupní cenu celkem ve výši 83.186,- Kč, přičemž část kupní ceny byla 

  již uhrazena formou akontace ve výši 45.360,- Kč a částka ve výši 

  37.826,- Kč bude doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva 

  Olomouc, Jižní, 

  a to vše s odůvodněním odchylky kupní ceny od ceny obvyklé dle 

  důvodové zprávy a přílohy č. 1 této důvodové zprávy. 

  88. schvaluje 

  - 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. 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 Monice Benelli a panu 

  Danielu Benelli, 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 Monikou 

  Benelli a panem Danielem Benelli, 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 Monikou Benelli 

  a panem Danielem Benelli, 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 s odůvodněním odchylky kupní ceny od ceny obvyklé dle 

  důvodové zprávy a přílohy č. 1 této důvodové zprávy. 

  89. schvaluje 

  - 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. 421/18, byt, v domě č. p. 

  421, Topolová 4, na pozemku parc. č. 812/22 zastavěná plocha a nádvoří 

  v k. ú. Slavonín, obec Olomouc (pozemek je ve vlastnictví jiné osoby) 

  se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité 

  věci o velikosti id. 320/20226, manželům paní Ing. Kateřině 

  Stejskalové, Ph.D. a panu Václavu Stejskalovi, Olomouc za kupní cenu 

  celkem ve výši 270.382,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena 

  formou akontace ve výši 220.800,- Kč a částka ve výši 49.582,- Kč bude 

  doplatek kupní ceny, a současně 

  - 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. 421/18, byt, v domě č. p. 421, Topolová 4, na pozemku 

  parc. č. 812/22 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec 

  Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné 

  nemovité věci o velikosti id. 320/20226, s manželi paní Ing. Kateřinou 

  Stejskalovou, Ph.D. a panem Václavem Stejskalem, Olomouc, a ke 

  spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 320/20226 k pozemku parc. č. 

  812/22 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, s 

  manželi paní Ing. Kateřinou Stejskalovou, Ph.D. a panem Václavem 

  Stejskalem, Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 152.090,- Kč, 

  přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 

  124.200,- Kč a částka ve výši 27.890,- Kč bude doplatek kupní ceny, 

  dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

  a to vše s odůvodněním odchylky kupní ceny od ceny obvyklé dle 

  důvodové zprávy a přílohy č. 1 této důvodové zprávy. 

  90. schvaluje 

  - 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. 421/19, byt, v domě č. p. 

  421, Topolová 4, na pozemku parc. č. 812/22 zastavěná plocha a nádvoří 

  v k. ú. Slavonín, obec Olomouc (pozemek je ve vlastnictví jiné osoby) 

  se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité 

  věci o velikosti id. 653/20226, paní Mgr. Haně Vyroubalové, Olomouc za 

  kupní cenu celkem ve výši 261.178,- Kč, přičemž část kupní ceny byla 

  již uhrazena formou akontace ve výši 160.000,- Kč a částka ve výši 

  101.178,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

  - 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. 421/19, byt, v domě č. p. 421, Topolová 4, na pozemku 

  parc. č. 812/22 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec 

  Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné 

  nemovité věci o velikosti id. 653/20226, s paní Mgr. Hanou 

  Vyroubalovou, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 

  653/20226 k pozemku parc. č. 812/22 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. 

  Slavonín, obec Olomouc, s paní Mgr. Hanou Vyroubalovou, Olomouc, to 

  vše za kupní cenu celkem ve výši 146.913,- Kč, přičemž část kupní ceny 

  byla již uhrazena formou akontace ve výši 90.000,- Kč a částka ve výši 

  56.913,- Kč bude doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva 

  Olomouc, Jižní, 

  a to vše s odůvodněním odchylky kupní ceny od ceny obvyklé dle 



  důvodové zprávy a přílohy č. 1 této důvodové zprávy. 

  91. schvaluje 

  - 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. 421/20, byt, v domě č. p. 

  421, Topolová 4, na pozemku parc. č. 812/22 zastavěná plocha a nádvoří 

  v k. ú. Slavonín, obec Olomouc (pozemek je ve vlastnictví jiné osoby) 

  se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité 

  věci o velikosti id. 612/20226, manželům paní Markétě Pospíšilové a 

  panu Martinu Pospíšilovi, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 

  254.826,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou 

  akontace ve výši 160.000,- Kč a částka ve výši 94.826.,- Kč bude 

  doplatek kupní ceny, a současně 

  - 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. 421/20, byt, v domě č. p. 421, Topolová 4, na pozemku 

  parc. č. 812/22 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec 

  Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné 

  nemovité věci o velikosti id. 612/20226, s manželi paní Markétou 

  Pospíšilovou a panem Martinem Pospíšilem, Olomouc, a ke 

  spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 612/20226 k pozemku parc. č. 

  812/22 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, s 

  manželi paní Markétou Pospíšilovou a panem Martinem Pospíšilem, 

  Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 143.339,- Kč, přičemž 

  část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 90,000,- Kč 

  a částka ve výši 53.339,- Kč bude doplatek kupní ceny, dosud ve 

  vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

  a to vše s odůvodněním odchylky kupní ceny od ceny obvyklé dle 

  důvodové zprávy a přílohy č. 1 této důvodové zprávy. 

  92. schvaluje 

  - 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. 421/21, byt, v domě č. p. 

  421, Topolová 4, na pozemku parc. č. 812/22 zastavěná plocha a nádvoří 

  v k. ú. Slavonín, obec Olomouc (pozemek je ve vlastnictví jiné osoby) 

  se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité 

  věci o velikosti id. 323/20226, paní Janě Přichystalové, Olomouc za 

  kupní cenu celkem ve výši 105.215,- Kč, přičemž část kupní ceny byla 

  již uhrazena formou akontace ve výši 55.168,- Kč a částka ve výši 

  50.047,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

  - 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. 421/21, byt, v domě č. p. 421, Topolová 4, na pozemku 

  parc. č. 812/22 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec 

  Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné 

  nemovité věci o velikosti id. 323/20226, s paní Janou Přichystalovou, 

  Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 323/20226 k 

  pozemku parc. č. 812/22 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, 

  obec Olomouc, s paní Janou Přichystalovou, Olomouc, to vše za kupní 

  cenu celkem ve výši 59.183,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 

  uhrazena formou akontace ve výši 31.032,- Kč a částka ve výši 28.151,- 

  Kč bude doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, 

  Jižní, 

  a to vše s odůvodněním odchylky kupní ceny od ceny obvyklé dle 

  důvodové zprávy a přílohy č. 1 této důvodové zprávy. 

  93. schvaluje 



  - 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. 421/22, byt, v domě č. p. 

  421, Topolová 4, na pozemku parc. č. 812/22 zastavěná plocha a nádvoří 

  v k. ú. Slavonín, obec Olomouc (pozemek je ve vlastnictví jiné osoby) 

  se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité 

  věci o velikosti id. 387/20226, panu Ing. Josefu Veselému, Olomouc za 

  kupní cenu celkem ve výši 136.763,- Kč, přičemž část kupní ceny byla 

  již uhrazena formou akontace ve výši 76.800,- Kč a částka ve výši 

  59.963,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

  - 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. 421/22, byt, v domě č. p. 421, Topolová 4, na pozemku 

  parc. č. 812/22 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec 

  Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné 

  nemovité věci o velikosti id. 387/20226, s panem Ing. Josefem Veselým, 

  Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 387/20226 k 

  pozemku parc. č. 812/22 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, 

  obec Olomouc, s panem Ing. Josefem Veselým, Olomouc, to vše za kupní 

  cenu celkem ve výši 76.929,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 

  uhrazena formou akontace ve výši 43.200,- Kč a částka ve výši 33.729,- 

  Kč bude doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, 

  Jižní, 

  a to vše s odůvodněním odchylky kupní ceny od ceny obvyklé dle 

  důvodové zprávy a přílohy č. 1 této důvodové zprávy. 

  94. schvaluje 

  - 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. 421/23, byt, v domě č. p. 

  421, Topolová 4, na pozemku parc. č. 812/22 zastavěná plocha a nádvoří 

  v k. ú. Slavonín, obec Olomouc (pozemek je ve vlastnictví jiné osoby) 

  se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité 

  věci o velikosti id. 464/20226, paní Mgr. Marii Sieberové, Olomouc za 

  kupní cenu celkem ve výši 152.662,- Kč, přičemž část kupní ceny byla 

  již uhrazena formou akontace ve výši 80.768,- Kč a částka ve výši 

  71.894,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

  - 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. 421/23, byt, v domě č. p. 421, Topolová 4, na pozemku 

  parc. č. 812/22 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec 

  Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné 

  nemovité věci o velikosti id. 464/20226, s paní Mgr. Marií Sieberovou, 

  Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 464/20226 k 

  pozemku parc. č. 812/22 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, 

  obec Olomouc, s paní Mgr. Marií Sieberovou, Olomouc, to vše za kupní 

  cenu celkem ve výši 85.872,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 

  uhrazena formou akontace ve výši 45.432,- Kč a částka ve výši 40.440,- 

  Kč bude doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, 

  Jižní, 

  a to vše s odůvodněním odchylky kupní ceny od ceny obvyklé dle 

  důvodové zprávy a přílohy č. 1 této důvodové zprávy. 

  95. schvaluje 

  - 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. 421/24, byt, v domě č. p. 

  421, Topolová 4, na pozemku parc. č. 812/22 zastavěná plocha a nádvoří 



  v k. ú. Slavonín, obec Olomouc (pozemek je ve vlastnictví jiné osoby) 

  se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité 

  věci o velikosti id. 284/20226, paní Bc. Janě Voltnerové, Olomouc za 

  kupní cenu celkem ve výši 99.044,- Kč, přičemž část kupní ceny byla 

  již uhrazena formou akontace ve výši 55.040,- Kč a částka ve výši 

  44.004,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

  - 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. 421/24, byt, v domě č. p. 421, Topolová 4, na pozemku 

  parc. č. 812/22 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec 

  Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné 

  nemovité věci o velikosti id. 284/20226, s paní Bc. Janou Voltnerovou, 

  Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 284/20226 k 

  pozemku parc. č. 812/22 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, 

  obec Olomouc, s paní Bc. Janou Voltnerovou, Olomouc, to vše za kupní 

  cenu celkem ve výši 55.712,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 

  uhrazena formou akontace ve výši 30.960,- Kč a částka ve výši 24.752,- 

  Kč bude doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, 

  Jižní, 

  a to vše s odůvodněním odchylky kupní ceny od ceny obvyklé dle 

  důvodové zprávy a přílohy č. 1 této důvodové zprávy. 

  96. schvaluje 

  - 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. 421/25, byt, v domě č. p. 

  421, Topolová 4, na pozemku parc. č. 812/22 zastavěná plocha a nádvoří 

  v k. ú. Slavonín, obec Olomouc (pozemek je ve vlastnictví jiné osoby) 

  se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité 

  věci o velikosti id. 258/20226, panu Kamilu Endlicherovi, Olomouc za 

  kupní cenu celkem ve výši 91.176,- Kč, přičemž část kupní ceny byla 

  již uhrazena formou akontace ve výši 51.200,- Kč a částka ve výši 

  39.976,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

  - 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. 421/25, byt, v domě č. p. 421, Topolová 4, na pozemku 

  parc. č. 812/22 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec 

  Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné 

  nemovité věci o velikosti id. 258/20226, s panem Kamilem Endlicherem, 

  Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 258/20226 k 

  pozemku parc. č. 812/22 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, 

  obec Olomouc, s panem Kamilem Endlicherem, Olomouc, to vše za kupní 

  cenu celkem ve výši 51.286,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 

  uhrazena formou akontace ve výši 28.800,- Kč a částka ve výši 22.486,- 

  Kč bude doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, 

  Jižní, 

  a to vše s odůvodněním odchylky kupní ceny od ceny obvyklé dle 

  důvodové zprávy a přílohy č. 1 této důvodové zprávy. 

  97. schvaluje 

  - 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. 421/26, byt, v domě č. p. 

  421, Topolová 4, na pozemku parc. č. 812/22 zastavěná plocha a nádvoří 

  v k. ú. Slavonín, obec Olomouc (pozemek je ve vlastnictví jiné osoby) 

  se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité 

  věci o velikosti id. 431/20226, paní Ireně Sedláčkové, Olomouc za 

  kupní cenu celkem ve výši 143.581,- Kč, přičemž část kupní ceny byla 



  již uhrazena formou akontace ve výši 76.800,- Kč a částka ve výši 

  66.781,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

  - 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. 421/26, byt, v domě č. p. 421, Topolová 4, na pozemku 

  parc. č. 812/22 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec 

  Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné 

  nemovité věci o velikosti id. 431/20226, s paní Irenou Sedláčkovou, 

  Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 431/20226 k 

  pozemku parc. č. 812/22 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, 

  obec Olomouc, s paní Irenou Sedláčkovou, Olomouc, to vše za kupní cenu 

  celkem ve výši 80.764,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena 

  formou akontace ve výši 43.200,- Kč a částka ve výši 37.564,- Kč bude 

  doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

  a to vše s odůvodněním odchylky kupní ceny od ceny obvyklé dle 

  důvodové zprávy a přílohy č. 1 této důvodové zprávy. 

  98. schvaluje 

  - 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. 421/27, byt, v domě č. p. 

  421, Topolová 4, na pozemku parc. č. 812/22 zastavěná plocha a nádvoří 

  v k. ú. Slavonín, obec Olomouc (pozemek je ve vlastnictví jiné osoby) 

  se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité 

  věci o velikosti id. 436/20226, panu Květoslavu Klučkovi, Olomouc za 

  kupní cenu celkem ve výši 148.452,- Kč, přičemž část kupní ceny byla 

  již uhrazena formou akontace ve výši 80.896,- Kč a částka ve výši 

  67.556,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

  - 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. 421/27, byt, v domě č. p. 421, Topolová 4, na pozemku 

  parc. č. 812/22 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec 

  Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné 

  nemovité věci o velikosti id. 436/20226, s panem Květoslavem Klučkou, 

  Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 436/20226 k 

  pozemku parc. č. 812/22 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, 

  obec Olomouc, s panem Květoslavem Klučkou, Olomouc, to vše za kupní 

  cenu celkem ve výši 83.504,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 

  uhrazena formou akontace ve výši 45.504,- Kč a částka ve výši 38.000,- 

  Kč bude doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, 

  Jižní, 

  a to vše s odůvodněním odchylky kupní ceny od ceny obvyklé dle 

  důvodové zprávy a přílohy č. 1 této důvodové zprávy. 

  99. schvaluje 

  - 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. 421/28, byt, v domě č. p. 

  421, Topolová 4, na pozemku parc. č. 812/22 zastavěná plocha a nádvoří 

  v k. ú. Slavonín, obec Olomouc (pozemek je ve vlastnictví jiné osoby) 

  se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité 

  věci o velikosti id. 297/20226, manželům paní Mgr. Dagmar Skřivánkové 

  Ištvánkové a panu Mgr. Petru Skřivánkovi, Olomouc za kupní cenu celkem 

  ve výši 97.218,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou 

  akontace ve výši 51.200,- Kč a částka ve výši 46.018,- Kč bude 

  doplatek kupní ceny, a současně 

  - 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. 421/28, byt, v domě č. p. 421, Topolová 4, na pozemku 

  parc. č. 812/22 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec 

  Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné 

  nemovité věci o velikosti id. 297/20226, s manželi paní Mgr. Dagmar 

  Skřivánkovou Ištvánkovou a panem Mgr. Petrem Skřivánkem, Olomouc, a ke 

  spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 297/20226 k pozemku parc. č. 

  812/22 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, s 

  manželi paní Mgr. Dagmar Skřivánkovou Ištvánkovou a panem Mgr. Petrem 

  Skřivánkem, Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 54.685,- Kč, 

  přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 

  28.800,- Kč a částka ve výši 25.885,- Kč bude doplatek kupní ceny, 

  dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

  a to vše s odůvodněním odchylky kupní ceny od ceny obvyklé dle 

  důvodové zprávy a přílohy č. 1 této důvodové zprávy. 

  100. schvaluje 

  - 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. 421/30, byt, v domě č. p. 

  421, Topolová 4, na pozemku parc. č. 812/22 zastavěná plocha a nádvoří 

  v k. ú. Slavonín, obec Olomouc (pozemek je ve vlastnictví jiné osoby) 

  se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité 

  věci o velikosti id. 655/20226, paní Petře Homolové, Olomouc za kupní 

  cenu celkem ve výši 261.488,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 

  uhrazena formou akontace ve výši 160.000,- Kč a částka ve výši 

  101.488,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

  - 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. 421/30, byt, v domě č. p. 421, Topolová 4, na pozemku 

  parc. č. 812/22 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec 

  Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné 

  nemovité věci o velikosti id. 655/20226, s paní Petrou Homolovou, 

  Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 655/20226 k 

  pozemku parc. č. 812/22 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, 

  obec Olomouc, s paní Petrou Homolovou, Olomouc, to vše za kupní cenu 

  celkem ve výši 147.087,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena 

  formou akontace ve výši 90.000,- Kč a částka ve výši 57.087,- Kč bude 

  doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

  a to vše s odůvodněním odchylky kupní ceny od ceny obvyklé dle 

  důvodové zprávy a přílohy č. 1 této důvodové zprávy. 

  101. schvaluje 

  - 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. 421/31, byt, v domě č. p. 

  421, Topolová 4, na pozemku parc. č. 812/22 zastavěná plocha a nádvoří 

  v k. ú. Slavonín, obec Olomouc (pozemek je ve vlastnictví jiné osoby) 

  se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité 

  věci o velikosti id. 320/20226, paní Janě Indrychové, Olomouc za kupní 

  cenu celkem ve výši 100.782,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 

  uhrazena formou akontace ve výši 51.200,- Kč a částka ve výši 49.582,- 

  Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

  - 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. 421/31, byt, v domě č. p. 421, Topolová 4, na pozemku 

  parc. č. 812/22 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec 

  Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné 



  nemovité věci o velikosti id. 320/20226, s paní Janou Indrychovou, 

  Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 320/20226 k 

  pozemku parc. č. 812/22 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, 

  obec Olomouc, s paní Janou Indrychovou, Olomouc, to vše za kupní cenu 

  celkem ve výši 56.690,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena 

  formou akontace ve výši 28.800,- Kč a částka ve výši 27.890,- Kč bude 

  doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

  a to vše s odůvodněním odchylky kupní ceny od ceny obvyklé dle 

  důvodové zprávy a přílohy č. 1 této důvodové zprávy. 

  102. schvaluje 

  - 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. 421/32, byt, v domě č. p. 

  421, Topolová 4, na pozemku parc. č. 812/22 zastavěná plocha a nádvoří 

  v k. ú. Slavonín, obec Olomouc (pozemek je ve vlastnictví jiné osoby) 

  se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité 

  věci o velikosti id. 436/20226, panu MUDr. Pavlu Turčanovi, Ph.D., 

  Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 148.196,- Kč, přičemž část kupní 

  ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 80.640,- Kč a částka ve 

  výši 67.556,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

  - 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. 421/32, byt, v domě č. p. 421, Topolová 4, na pozemku 

  parc. č. 812/22 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec 

  Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné 

  nemovité věci o velikosti id. 436/20226, s panem MUDr. Pavlem 

  Turčanem, Ph.D., Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti 

  id. 436/20226 k pozemku parc. č. 812/22 zastavěná plocha a nádvoří v 

  k. ú. Slavonín, obec Olomouc, s panem MUDr. Pavlem Turčanem, Ph.D., 

  Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 83.360,- Kč, přičemž část 

  kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 45.360,- Kč a 

  částka ve výši 38.000,- Kč bude doplatek kupní ceny, dosud ve 

  vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

  a to vše s odůvodněním odchylky kupní ceny od ceny obvyklé dle 

  důvodové zprávy a přílohy č. 1 této důvodové zprávy. 

  103. schvaluje 

  - 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. 421/33, byt, v domě č. p. 

  421, Topolová 4, na pozemku parc. č. 812/22 zastavěná plocha a nádvoří 

  v k. ú. Slavonín, obec Olomouc (pozemek je ve vlastnictví jiné osoby) 

  se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité 

  věci o velikosti id. 431/20226, paní Monice Mikulíkové, Olomouc za 

  kupní cenu celkem ve výši 271.037,- Kč, přičemž část kupní ceny byla 

  již uhrazena formou akontace ve výši 204.256,- Kč a částka ve výši 

  66.781,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

  - 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. 421/33, byt, v domě č. p. 421, Topolová 4, na pozemku 

  parc. č. 812/22 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec 

  Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné 

  nemovité věci o velikosti id. 431/20226, s paní Monikou Mikulíkovou, 

  Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 431/20226 k 

  pozemku parc. č. 812/22 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, 

  obec Olomouc, s paní Monikou Mikulíkovou, Olomouc, to vše za kupní 

  cenu celkem ve výši 152.458,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 



  uhrazena formou akontace ve výši 114.894,- Kč a částka ve výši 

  37.564,- Kč bude doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva 

  Olomouc, Jižní, 

  a to vše s odůvodněním odchylky kupní ceny od ceny obvyklé dle 

  důvodové zprávy a přílohy č. 1 této důvodové zprávy. 

  104. schvaluje 

  - 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. 421/35, byt, v domě č. p. 

  421, Topolová 4, na pozemku parc. č. 812/22 zastavěná plocha a nádvoří 

  v k. ú. Slavonín, obec Olomouc (pozemek je ve vlastnictví jiné osoby) 

  se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité 

  věci o velikosti id. 288/20226, paní Janě Knobové, Olomouc za kupní 

  cenu celkem ve výši 95.824,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 

  uhrazena formou akontace ve výši 51.200,- Kč a částka ve výši 44.624,- 

  Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

  - 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. 421/35, byt, v domě č. p. 421, Topolová 4, na pozemku 

  parc. č. 812/22 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec 

  Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné 

  nemovité věci o velikosti id. 288/20226, s paní Janou Knobovou, 

  Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 288/20226 k 

  pozemku parc. č. 812/22 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, 

  obec Olomouc, s paní Janou Knobovou, Olomouc, to vše za kupní cenu 

  celkem ve výši 53.901,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena 

  formou akontace ve výši 28.800,- Kč a částka ve výši 25.101,- Kč bude 

  doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

  a to vše s odůvodněním odchylky kupní ceny od ceny obvyklé dle 

  důvodové zprávy a přílohy č. 1 této důvodové zprávy. 

  105. schvaluje 

  - 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. 421/36, byt, v domě č. p. 

  421, Topolová 4, na pozemku parc. č. 812/22 zastavěná plocha a nádvoří 

  v k. ú. Slavonín, obec Olomouc (pozemek je ve vlastnictví jiné osoby) 

  se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité 

  věci o velikosti id. 431/20226, paní Editě Černé, Olomouc za kupní 

  cenu celkem ve výši 143.581,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 

  uhrazena formou akontace ve výši 76.800,- Kč a částka ve výši 66.781,- 

  Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

  - 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. 421/36, byt, v domě č. p. 421, Topolová 4, na pozemku 

  parc. č. 812/22 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec 

  Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné 

  nemovité věci o velikosti id. 431/20226, s paní Editou Černou, 

  Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 431/20226 k 

  pozemku parc. č. 812/22 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, 

  obec Olomouc, s paní Editou Černou, Olomouc, to vše za kupní cenu 

  celkem ve výši 80.764,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena 

  formou akontace ve výši 43.200,- Kč a částka ve výši 37.564,- Kč bude 

  doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

  a to vše s odůvodněním odchylky kupní ceny od ceny obvyklé dle 

  důvodové zprávy a přílohy č. 1 této důvodové zprávy. 

  106. schvaluje 



  - 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. 421/37, byt, v domě č. p. 

  421, Topolová 4, na pozemku parc. č. 812/22 zastavěná plocha a nádvoří 

  v k. ú. Slavonín, obec Olomouc (pozemek je ve vlastnictví jiné osoby) 

  se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité 

  věci o velikosti id. 410/20226, paní Emilii Žídkové, Olomouc za kupní 

  cenu celkem ve výši 260.295.,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 

  uhrazena formou akontace ve výši 196.768,- Kč a částka ve výši 

  63.527,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

  - 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. 421/37, byt, v domě č. p. 421, Topolová 4, na pozemku 

  parc. č. 812/22 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec 

  Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné 

  nemovité věci o velikosti id. 410/20226, s paní Emilií Žídkovou, 

  Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 410/20226 k 

  pozemku parc. č. 812/22 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, 

  obec Olomouc, s paní Emilií Žídkovou, Olomouc, to vše za kupní cenu 

  celkem ve výši 146.416,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena 

  formou akontace ve výši 110.682,- Kč a částka ve výši 35.734,- Kč bude 

  doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

  a to vše s odůvodněním odchylky kupní ceny od ceny obvyklé dle 

  důvodové zprávy a přílohy č. 1 této důvodové zprávy. 

  107. schvaluje 

  - 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. 421/38, byt, v domě č. p. 

  421, Topolová 4, na pozemku parc. č. 812/22 zastavěná plocha a nádvoří 

  v k. ú. Slavonín, obec Olomouc (pozemek je ve vlastnictví jiné osoby) 

  se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité 

  věci o velikosti id. 297/20226, panu Mgr. Ing. Jiřímu Borkovi, Olomouc 

  za kupní cenu celkem ve výši 252.098,- Kč, přičemž část kupní ceny 

  byla již uhrazena formou akontace ve výši 206.080,- Kč a částka ve 

  výši 46.018,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

  - 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. 421/38, byt, v domě č. p. 421, Topolová 4, na pozemku 

  parc. č. 812/22 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec 

  Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné 

  nemovité věci o velikosti id. 297/20226, s panem Mgr. Ing. Jiřím 

  Borkem, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 

  297/20226 k pozemku parc. č. 812/22 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. 

  Slavonín, obec Olomouc, s panem Mgr. Ing. Jiřím Borkem, Olomouc, to 

  vše za kupní cenu celkem ve výši 141.805,- Kč, přičemž část kupní ceny 

  byla již uhrazena formou akontace ve výši 115.920,- Kč a částka ve 

  výši 25.885,- Kč bude doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví 

  Družstva Olomouc, Jižní, 

  a to vše s odůvodněním odchylky kupní ceny od ceny obvyklé dle 

  důvodové zprávy a přílohy č. 1 této důvodové zprávy. 

  108. schvaluje 

  - 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. 421/39, byt, v domě č. p. 

  421, Topolová 4, na pozemku parc. č. 812/22 zastavěná plocha a nádvoří 

  v k. ú. Slavonín, obec Olomouc (pozemek je ve vlastnictví jiné osoby) 



  se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité 

  věci o velikosti id. 661/20226, a to podílu o velikosti id. 1/2 ze 

  spoluvlastnického podílu o velikosti id. 65/100 k jednotce paní Zuzaně 

  Němcové, Olomouc a podílu o velikosti id. 1/2 ze spoluvlastnického 

  podílu o velikosti id. 65/100 k jednotce panu Zdenko Pecovi, Olomouc 

  za kupní cenu celkem ve výši 262.418,- Kč, přičemž část kupní ceny 

  byla již uhrazena formou akontace ve výši 160.000,- Kč a částka ve 

  výši 102.418,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

  - 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. 421/39, byt, v domě č. p. 421, Topolová 4, na pozemku 

  parc. č. 812/22 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec 

  Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné 

  nemovité věci o velikosti id. 661/20226, a to podílu o velikosti id. 

  1/2 ze spoluvlastnického podílu o velikosti id. 35/100 k jednotce s 

  paní Zuzanou Němcovou, Olomouc a podílu o velikosti id. 1/2 ze 

  spoluvlastnického podílu o velikosti id. 35/100 k jednotce s panem 

  Zdenko Pecem, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 

  661/20226 k pozemku parc. č. 812/22 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. 

  Slavonín, obec Olomouc, a to podílu o velikosti id. 1/2 ze 

  spoluvlastnického podílu o velikosti id. 661/20226 k pozemku s paní 

  Zuzanou Němcovou, Olomouc, a podílu o velikosti id. 1/2 ze 

  spoluvlastnického podílu o velikosti id. 661/20226 k pozemku s panem 

  Zdenko Pecem, Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 147.610,- 

  Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 

  90.000,- Kč a částka ve výši 57.610,- Kč bude doplatek kupní ceny, 

  dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

  a to vše s odůvodněním odchylky kupní ceny od ceny obvyklé dle 

  důvodové zprávy a přílohy č. 1 této důvodové zprávy. 

  109. schvaluje 

  - 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. 420/1, byt, v domě č. p. 

  420, Topolová 6, na pozemku parc. č. 812/23 zastavěná plocha a nádvoří 

  v k. ú. Slavonín, obec Olomouc (pozemek je ve vlastnictví jiné osoby) 

  se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité 

  věci o velikosti id. 749/20248, manželům paní Kateřině Šmelkové a panu 

  Jiřímu Šmelkovi, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 308.053,- Kč, 

  přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 

  192.000,- Kč a částka ve výši 116.053,- Kč bude doplatek kupní ceny, a 

  současně 

  - 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. 420/1, byt, v domě č. p. 420, Topolová 6, na pozemku parc. 

  č. 812/23 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se 

  spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité věci 

  o velikosti id. 749/20248, s manželi paní Kateřinou Šmelkovou a panem 

  Jiřím Šmelkem, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 

  749/20248 k pozemku parc. č. 812/23 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. 

  Slavonín, obec Olomouc, s manželi paní Kateřinou Šmelkovou a panem 

  Jiřím Šmelkem, Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 173.280,- 

  Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 

  108.000,- Kč a částka ve výši 65.280,- Kč bude doplatek kupní ceny, 

  dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

  a to vše s odůvodněním odchylky kupní ceny od ceny obvyklé dle 

  důvodové zprávy a přílohy č. 1 této důvodové zprávy. 



  110. schvaluje 

  - 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. 420/3, byt, v domě č. p. 

  420, Topolová 6, na pozemku parc. č. 812/23 zastavěná plocha a nádvoří 

  v k. ú. Slavonín, obec Olomouc (pozemek je ve vlastnictví jiné osoby) 

  se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité 

  věci o velikosti id. 643/20248, panu Ing. Petru Sládkovi, Olomouc za 

  kupní cenu celkem ve výši 231.853- Kč, přičemž část kupní ceny byla 

  již uhrazena formou akontace ve výši 132.224,- Kč a částka ve výši 

  99.629,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

  - 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. 420/3, byt, v domě č. p. 420, Topolová 6, na pozemku parc. 

  č. 812/23 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se 

  spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité věci 

  o velikosti id. 643/20248, s panem Ing. Petrem Sládkem, Olomouc, a ke 

  spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 643/20248 k pozemku parc. č. 

  812/23 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, s 

  panem Ing. Petrem Sládkem, Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve 

  výši 130.417,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou 

  akontace ve výši 74.376,- Kč a částka ve výši 56.041,- Kč bude 

  doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

  a to vše s odůvodněním odchylky kupní ceny od ceny obvyklé dle 

  důvodové zprávy a přílohy č. 1 této důvodové zprávy. 

  111. schvaluje 

  - 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. 420/4, byt, v domě č. p. 

  420, Topolová 6, na pozemku parc. č. 812/23 zastavěná plocha a nádvoří 

  v k. ú. Slavonín, obec Olomouc (pozemek je ve vlastnictví jiné osoby) 

  se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité 

  věci o velikosti id. 306/20248, manželům paní Janě Subotové a panu Bc. 

  Michalu Subotovi, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 98.613,- Kč, 

  přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 

  51.200,- Kč a částka ve výši 47.413,- Kč bude doplatek kupní ceny, a 

  současně 

  - 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. 420/4, byt, v domě č. p. 420, Topolová 6, na pozemku parc. 

  č. 812/23 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se 

  spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité věci 

  o velikosti id. 306/20248, s manželi paní Janou Subotovou a panem Bc. 

  Michalem Subotou, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti 

  id. 306/20248 k pozemku parc. č. 812/23 zastavěná plocha a nádvoří v 

  k. ú. Slavonín, obec Olomouc, s manželi paní Janou Subotovou a panem 

  Bc. Michalem Subotou, Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 

  55.470,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace 

  ve výši 28.800,- Kč a částka ve výši 26.670,- Kč bude doplatek kupní 

  ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

  a to vše s odůvodněním odchylky kupní ceny od ceny obvyklé dle 

  důvodové zprávy a přílohy č. 1 této důvodové zprávy. 

  112. schvaluje 

  - 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. 420/5, byt, v domě č. p. 



  420, Topolová 6, na pozemku parc. č. 812/23 zastavěná plocha a nádvoří 

  v k. ú. Slavonín, obec Olomouc (pozemek je ve vlastnictví jiné osoby) 

  se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité 

  věci o velikosti id. 604/20248, paní Věře Endlicherové, Olomouc za 

  kupní cenu celkem ve výši 221.586,- Kč, přičemž část kupní ceny byla 

  již uhrazena formou akontace ve výši 128.000,- Kč a částka ve výši 

  93.586,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

  - 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. 420/5, byt, v domě č. p. 420, Topolová 6, na pozemku parc. 

  č. 812/23 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se 

  spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité věci 

  o velikosti id. 604/20248, s paní Věrou Endlicherovou, Olomouc, a ke 

  spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 604/20248 k pozemku parc. č. 

  812/23 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, s 

  paní Věrou Endlicherovou, Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 

  124.642,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou 

  akontace ve výši 72.000,- Kč a částka ve výši 52.642,- Kč bude 

  doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

  a to vše s odůvodněním odchylky kupní ceny od ceny obvyklé dle 

  důvodové zprávy a přílohy č. 1 této důvodové zprávy. 

  113. schvaluje 

  - 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. 420/6, byt, v domě č. p. 

  420, Topolová 6, na pozemku parc. č. 812/23 zastavěná plocha a nádvoří 

  v k. ú. Slavonín, obec Olomouc (pozemek je ve vlastnictví jiné osoby) 

  se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité 

  věci o velikosti id. 281/20248, paní Drahomíře Kuběnové, Olomouc za 

  kupní cenu celkem ve výši 258.579,- Kč, přičemž část kupní ceny byla 

  již uhrazena formou akontace ve výši 215.040,- Kč a částka ve výši 

  43.539,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

  - 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. 420/6, byt, v domě č. p. 420, Topolová 6, na pozemku parc. 

  č. 812/23 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se 

  spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité věci 

  o velikosti id. 281/20248, s paní Drahomírou Kuběnovou, Olomouc, a ke 

  spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 281/20248 k pozemku parc. č. 

  812/23 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, s 

  paní Drahomírou Kuběnovou, Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve 

  výši 145.451,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou 

  akontace ve výši 120.960,- Kč a částka ve výši 24.491,- Kč bude 

  doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

  a to vše s odůvodněním odchylky kupní ceny od ceny obvyklé dle 

  důvodové zprávy a přílohy č. 1 této důvodové zprávy. 

  114. schvaluje 

  - 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. 420/7, byt, v domě č. p. 

  420, Topolová 6, na pozemku parc. č. 812/23 zastavěná plocha a nádvoří 

  v k. ú. Slavonín, obec Olomouc (pozemek je ve vlastnictví jiné osoby) 

  se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité 

  věci o velikosti id. 467/20248, manželům paní Soně Aubrechtové a panu 

  Janu Aubrechtovi, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 153.383,- Kč, 

  přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 



  81.024,- Kč a částka ve výši 72.359,- Kč bude doplatek kupní ceny, a 

  současně 

  - 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. 420/7, byt, v domě č. p. 420, Topolová 6, na pozemku parc. 

  č. 812/23 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se 

  spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité věci 

  o velikosti id. 467/20248, s manželi paní Soňou Aubrechtovou a panem 

  Janem Aubrechtem, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti 

  id. 467/20248 k pozemku parc. č. 812/23 zastavěná plocha a nádvoří v 

  k. ú. Slavonín, obec Olomouc, s manželi paní Soňou Aubrechtovou a 

  panem Janem Aubrechtem, Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 

  86.278,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace 

  ve výši 45.576,- Kč a částka ve výši 40.702,- Kč bude doplatek kupní 

  ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

  a to vše s odůvodněním odchylky kupní ceny od ceny obvyklé dle 

  důvodové zprávy a přílohy č. 1 této důvodové zprávy. 

  115. schvaluje 

  - 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. 420/9, byt, v domě č. p. 

  420, Topolová 6, na pozemku parc. č. 812/23 zastavěná plocha a nádvoří 

  v k. ú. Slavonín, obec Olomouc (pozemek je ve vlastnictví jiné osoby) 

  se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité 

  věci o velikosti id. 651/20248, manželům paní Jitce Galbavé a panu 

  Pavlu Galbavému, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 260.869,- Kč, 

  přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 

  160.000,- Kč a částka ve výši 100.869,- Kč bude doplatek kupní ceny, a 

  současně 

  - 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. 420/9, byt, v domě č. p. 420, Topolová 6, na pozemku parc. 

  č. 812/23 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se 

  spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité věci 

  o velikosti id. 651/20248, s manželi paní Jitkou Galbavou a panem 

  Pavlem Galbavým, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti 

  id. 651/20248 k pozemku parc. č. 812/23 zastavěná plocha a nádvoří v 

  k. ú. Slavonín, obec Olomouc, s manželi paní Jitkou Galbavou a panem 

  Pavlem Galbavým, Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 

  146.739,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou 

  akontace ve výši 90.000,- Kč a částka ve výši 56.739,- Kč bude 

  doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

  a to vše s odůvodněním odchylky kupní ceny od ceny obvyklé dle 

  důvodové zprávy a přílohy č. 1 této důvodové zprávy. 

  116. schvaluje 

  - 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. 420/11, byt, v domě č. p. 

  420, Topolová 6, na pozemku parc. č. 812/23 zastavěná plocha a nádvoří 

  v k. ú. Slavonín, obec Olomouc (pozemek je ve vlastnictví jiné osoby) 

  se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité 

  věci o velikosti id. 301/20248, paní Věře Čadové, Olomouc za kupní 

  cenu celkem ve výši 97.838,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 

  uhrazena formou akontace ve výši 51.200,- Kč a částka ve výši 46.638,- 

  Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

  - 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. 420/11, byt, v domě č. p. 420, Topolová 6, na pozemku 

  parc. č. 812/23 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec 

  Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné 

  nemovité věci o velikosti id. 301/20248, s paní Věrou Čadovou, 

  Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 301/20248 k 

  pozemku parc. č. 812/23 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, 

  obec Olomouc, s paní Věrou Čadovou, Olomouc, to vše za kupní cenu 

  celkem ve výši 55.034,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena 

  formou akontace ve výši 28.800,- Kč a částka ve výši 26.234,- Kč bude 

  doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

  a to vše s odůvodněním odchylky kupní ceny od ceny obvyklé dle 

  důvodové zprávy a přílohy č. 1 této důvodové zprávy. 

  117. schvaluje 

  - 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. 420/12, byt, v domě č. p. 

  420, Topolová 6, na pozemku parc. č. 812/23 zastavěná plocha a nádvoří 

  v k. ú. Slavonín, obec Olomouc (pozemek je ve vlastnictví jiné osoby) 

  se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité 

  věci o velikosti id. 620/20248, paní Elišce Šťastné, Olomouc za kupní 

  cenu celkem ve výši 227.393,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 

  uhrazena formou akontace ve výši 131.328,- Kč a částka ve výši 

  96.065,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

  - 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. 420/12, byt, v domě č. p. 420, Topolová 6, na pozemku 

  parc. č. 812/23 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec 

  Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné 

  nemovité věci o velikosti id. 620/20248, s paní Eliškou Šťastnou, 

  Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 620/20248 k 

  pozemku parc. č. 812/23 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, 

  obec Olomouc, s paní Eliškou Šťastnou, Olomouc, to vše za kupní cenu 

  celkem ve výši 127.909,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena 

  formou akontace ve výši 73.872,- Kč a částka ve výši 54.037,- Kč bude 

  doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

  a to vše s odůvodněním odchylky kupní ceny od ceny obvyklé dle 

  důvodové zprávy a přílohy č. 1 této důvodové zprávy. 

  118. schvaluje 

  - 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. 420/14, byt, v domě č. p. 

  420, Topolová 6, na pozemku parc. č. 812/23 zastavěná plocha a nádvoří 

  v k. ú. Slavonín, obec Olomouc (pozemek je ve vlastnictví jiné osoby) 

  se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité 

  věci o velikosti id. 598/20248, a to podílu o velikosti id. 1/2 ze 

  spoluvlastnického podílu o velikosti id. 65/100 k jednotce paní Blance 

  Seidlové, Olomouc a podílu o velikosti id. 1/2 ze spoluvlastnického 

  podílu o velikosti id. 65/100 k jednotce panu Jiřímu Kaplovi, Olomouc 

  za kupní cenu celkem ve výši 220.657,- Kč, přičemž část kupní ceny 

  byla již uhrazena formou akontace ve výši 128.000,- Kč a částka ve 

  výši 92.657,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

  - 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. 420/14, byt, v domě č. p. 420, Topolová 6, na pozemku 



  parc. č. 812/23 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec 

  Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné 

  nemovité věci o velikosti id. 598/20248, a to podílu o velikosti id. 

  1/2 ze spoluvlastnického podílu o velikosti id. 35/100 k jednotce s 

  paní Blankou Seidlovou, Olomouc a podílu o velikosti id. 1/2 ze 

  spoluvlastnického podílu o velikosti id. 35/100 k jednotce s panem 

  Jiřím Kaplem, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 

  598/20248 k pozemku parc. č. 812/23 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. 

  Slavonín, obec Olomouc, a to podílu o velikosti id. 1/2 ze 

  spoluvlastnického podílu o velikosti id. 598/20248 k pozemku s paní 

  Blankou Seidlovou, Olomouc, a podílu o velikosti id. 1/2 ze 

  spoluvlastnického podílu o velikosti id. 598/20248 k pozemku s panem 

  Jiřím Kaplem, Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 124.119,- 

  Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 

  72.000,- Kč a částka ve výši 52.119,- Kč bude doplatek kupní ceny, 

  dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

  a to vše s odůvodněním odchylky kupní ceny od ceny obvyklé dle 

  důvodové zprávy a přílohy č. 1 této důvodové zprávy. 

  119. schvaluje 

  - 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. 420/15, byt, v domě č. p. 

  420, Topolová 6, na pozemku parc. č. 812/23 zastavěná plocha a nádvoří 

  v k. ú. Slavonín, obec Olomouc (pozemek je ve vlastnictví jiné osoby) 

  se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité 

  věci o velikosti id. 259/20248, panu Pavlu Skalickému, Olomouc za 

  kupní cenu celkem ve výši 91.330,- Kč, přičemž část kupní ceny byla 

  již uhrazena formou akontace ve výši 51.200,- Kč a částka ve výši 

  40.130,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

  - 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. 420/15, byt, v domě č. p. 420, Topolová 6, na pozemku 

  parc. č. 812/23 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec 

  Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné 

  nemovité věci o velikosti id. 259/20248, s panem Pavlem Skalickým, 

  Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 259/20248 k 

  pozemku parc. č. 812/23 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, 

  obec Olomouc, s panem Pavlem Skalickým, Olomouc to vše za kupní cenu 

  celkem ve výši 51.373,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena 

  formou akontace ve výši 28.800,- Kč a částka ve výši 22.573,- Kč bude 

  doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

  a to vše s odůvodněním odchylky kupní ceny od ceny obvyklé dle 

  důvodové zprávy a přílohy č. 1 této důvodové zprávy. 

  120. schvaluje 

  - 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. 420/16, byt, v domě č. p. 

  420, Topolová 6, na pozemku parc. č. 812/23 zastavěná plocha a nádvoří 

  v k. ú. Slavonín, obec Olomouc (pozemek je ve vlastnictví jiné osoby) 

  se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité 

  věci o velikosti id. 461/20248, paní Boženě Šulcové, Olomouc za kupní 

  cenu celkem ve výši 151.557,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 

  uhrazena formou akontace ve výši 80.128,- Kč a částka ve výši 71.429,- 

  Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

  - 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. 420/16, byt, v domě č. p. 420, Topolová 6, na pozemku 

  parc. č. 812/23 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec 

  Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné 

  nemovité věci o velikosti id. 461/20248, s paní Boženou Šulcovou, 

  Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 461/20248 k 

  pozemku parc. č. 812/23 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, 

  obec Olomouc, s paní Boženou Šulcovou, Olomouc, to vše za kupní cenu 

  celkem ve výši 85.251,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena 

  formou akontace ve výši 45.072,- Kč a částka ve výši 40.179,- Kč bude 

  doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

  a to vše s odůvodněním odchylky kupní ceny od ceny obvyklé dle 

  důvodové zprávy a přílohy č. 1 této důvodové zprávy. 

  121. schvaluje 

  - 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. 420/17, byt, v domě č. p. 

  420, Topolová 6, na pozemku parc. č. 812/23 zastavěná plocha a nádvoří 

  v k. ú. Slavonín, obec Olomouc (pozemek je ve vlastnictví jiné osoby) 

  se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité 

  věci o velikosti id. 561/20248, manželům paní Mgr. Janě Vařekové a 

  panu Stanislavu Vařekovi, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 

  182.924,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou 

  akontace ve výši 96.000,- Kč a částka ve výši 86.924,- Kč bude 

  doplatek kupní ceny, a současně 

  - 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. 420/17, byt, v domě č. p. 420, Topolová 6, na pozemku 

  parc. č. 812/23 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec 

  Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné 

  nemovité věci o velikosti id. 561/20248, s manželi paní Mgr. Janou 

  Vařekovou a panem Stanislavem Vařekou, Olomouc, a ke spoluvlastnickému 

  podílu o velikosti id. 561/20248 k pozemku parc. č. 812/23 zastavěná 

  plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, s manželi paní Mgr. 

  Janou Vařekovou a panem Stanislavem Vařekou, Olomouc, to vše za kupní 

  cenu celkem ve výši 102.895,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 

  uhrazena formou akontace ve výši 54.000,- Kč a částka ve výši 48.895,- 

  Kč bude doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, 

  Jižní, 

  a to vše s odůvodněním odchylky kupní ceny od ceny obvyklé dle 

  důvodové zprávy a přílohy č. 1 této důvodové zprávy. 

  122. schvaluje 

  - 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. 420/18, byt, v domě č. p. 

  420, Topolová 6, na pozemku parc. č. 812/23 zastavěná plocha a nádvoří 

  v k. ú. Slavonín, obec Olomouc (pozemek je ve vlastnictví jiné osoby) 

  se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité 

  věci o velikosti id. 673/20248, manželům paní Štěpánce Kolesárové a 

  panu Martinu Kolesárovi, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 

  267.605,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou 

  akontace ve výši 163.328,- Kč a částka ve výši 104.277,- Kč bude 

  doplatek kupní ceny, a současně 

  - 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. 420/18, byt, v domě č. p. 420, Topolová 6, na pozemku 

  parc. č. 812/23 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec 



  Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné 

  nemovité věci o velikosti id. 673/20248, s manželi paní Štěpánkou 

  Kolesárovou a panem Martinem Kolesárem, Olomouc, a ke 

  spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 673/20248 k pozemku parc. č. 

  812/23 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, s 

  manželi paní Štěpánkou Kolesárovou a panem Martinem Kolesárem, 

  Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 150.528,- Kč, přičemž 

  část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 91.872,- Kč 

  a částka ve výši 58.656,- Kč bude doplatek kupní ceny, dosud ve 

  vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

  a to vše s odůvodněním odchylky kupní ceny od ceny obvyklé dle 

  důvodové zprávy a přílohy č. 1 této důvodové zprávy. 

  123. schvaluje 

  - 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. 420/19, byt, v domě č. p. 

  420, Topolová 6, na pozemku parc. č. 812/23 zastavěná plocha a nádvoří 

  v k. ú. Slavonín, obec Olomouc (pozemek je ve vlastnictví jiné osoby) 

  se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité 

  věci o velikosti id. 475/20248, panu Janu Žůrkovi, 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 

  - 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. 420/19, byt, v domě č. p. 420, Topolová 6, na pozemku 

  parc. č. 812/23 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec 

  Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné 

  nemovité věci o velikosti id. 475/20248, s panem Janem Žůrkem, 

  Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 475/20248 k 

  pozemku parc. č. 812/23 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, 

  obec Olomouc, s panem Janem Žůrkem, 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 s odůvodněním odchylky kupní ceny od ceny obvyklé dle 

  důvodové zprávy a přílohy č. 1 této důvodové zprávy. 

  124. schvaluje 

  - 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. 420/20, byt, v domě č. p. 

  420, Topolová 6, na pozemku parc. č. 812/23 zastavěná plocha a nádvoří 

  v k. ú. Slavonín, obec Olomouc (pozemek je ve vlastnictví jiné osoby) 

  se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité 

  věci o velikosti id. 287/20248, paní Ing. Petře Zívar Barochové, 

  Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 264.629,- Kč, přičemž část kupní 

  ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 220.160,- Kč a částka 

  ve výši 44.469,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

  - 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. 420/20, byt, v domě č. p. 420, Topolová 6, na pozemku 

  parc. č. 812/23 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec 

  Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné 

  nemovité věci o velikosti id. 287/20248, s paní Ing. Petrou Zívar 

  Barochovou, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 

  287/20248 k pozemku parc. č. 812/23 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. 



  Slavonín, obec Olomouc, s paní Ing. Petrou Zívar Barochovou, Olomouc, 

  to vše za kupní cenu celkem ve výši 148.854,- Kč, přičemž část kupní 

  ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 123.840,- Kč a částka 

  ve výši 25.014,- Kč bude doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví 

  Družstva Olomouc, Jižní, 

  a to vše s odůvodněním odchylky kupní ceny od ceny obvyklé dle 

  důvodové zprávy a přílohy č. 1 této důvodové zprávy. 

  125. schvaluje 

  - 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. 420/21, byt, v domě č. p. 

  420, Topolová 6, na pozemku parc. č. 812/23 zastavěná plocha a nádvoří 

  v k. ú. Slavonín, obec Olomouc (pozemek je ve vlastnictví jiné osoby) 

  se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité 

  věci o velikosti id. 625/20248, manželům paní Andree Smolíkové a panu 

  Lukáši Smolíkovi, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 229.192,- Kč, 

  přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 

  132.352,- Kč a částka ve výši 96.840,- Kč bude doplatek kupní ceny, a 

  současně 

  - 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. 420/21, byt, v domě č. p. 420, Topolová 6, na pozemku 

  parc. č. 812/23 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec 

  Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné 

  nemovité věci o velikosti id. 625/20248, s manželi paní Andreou 

  Smolíkovou a panem Lukášem Smolíkem, Olomouc, a ke spoluvlastnickému 

  podílu o velikosti id. 625/20248 k pozemku parc. č. 812/23 zastavěná 

  plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, s manželi paní 

  Andreou Smolíkovou a panem Lukášem Smolíkem, Olomouc, to vše za kupní 

  cenu celkem ve výši 128.921,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 

  uhrazena formou akontace ve výši 74.448,- Kč a částka ve výši 54.473,- 

  Kč bude doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, 

  Jižní, 

  a to vše s odůvodněním odchylky kupní ceny od ceny obvyklé dle 

  důvodové zprávy a přílohy č. 1 této důvodové zprávy. 

  126. schvaluje 

  - 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. 420/22, byt, v domě č. p. 

  420, Topolová 6, na pozemku parc. č. 812/23 zastavěná plocha a nádvoří 

  v k. ú. Slavonín, obec Olomouc (pozemek je ve vlastnictví jiné osoby) 

  se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité 

  věci o velikosti id. 342/20248, panu Ing. Milanu Fürstovi, Olomouc za 

  kupní cenu celkem ve výši 104.191,- Kč, přičemž část kupní ceny byla 

  již uhrazena formou akontace ve výši 51.200,- Kč a částka ve výši 

  52.991,- 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. 420/22, byt, v domě č. p. 420, Topolová 6, na pozemku 

  parc. č. 812/23 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec 

  Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné 

  nemovité věci o velikosti id. 342/20248, s panem Ing. Milanem Fürstem, 

  Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 342/20248 k 

  pozemku parc. č. 812/23 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, 

  obec Olomouc, s panem Ing. Milanem Fürstem, Olomouc, to vše za kupní 

  cenu celkem ve výši 58.607,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 



  uhrazena formou akontace ve výši 28.800,- Kč a částka ve výši 29.807,- 

  Kč bude doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, 

  Jižní, 

  a to vše s odůvodněním odchylky kupní ceny od ceny obvyklé dle 

  důvodové zprávy a přílohy č. 1 této důvodové zprávy. 

  127. schvaluje 

  - 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. 420/23, byt, v domě č. p. 

  420, Topolová 6, na pozemku parc. č. 812/23 zastavěná plocha a nádvoří 

  v k. ú. Slavonín, obec Olomouc (pozemek je ve vlastnictví jiné osoby) 

  se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité 

  věci o velikosti id. 598/20248, manželům paní Marcele Sýkorové a panu 

  Petru Sýkorovi, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 220.657,- Kč, 

  přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 

  128.000,- Kč a částka ve výši 92.657,- Kč bude doplatek kupní ceny, a 

  současně 

  - 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. 420/23, byt, v domě č. p. 420, Topolová 6, na pozemku 

  parc. č. 812/23 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec 

  Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné 

  nemovité věci o velikosti id. 598/20248, s manželi paní Marcelou 

  Sýkorovou a panem Petrem Sýkorou, Olomouc, a ke spoluvlastnickému 

  podílu o velikosti id. 598/20248 k pozemku parc. č. 812/23 zastavěná 

  plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, s manželi paní 

  Marcelou Sýkorovou a panem Petrem Sýkorou, Olomouc, to vše za kupní 

  cenu celkem ve výši 124.119,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 

  uhrazena formou akontace ve výši 72.000,- Kč a částka ve výši 52.119,- 

  Kč bude doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, 

  Jižní, 

  a to vše s odůvodněním odchylky kupní ceny od ceny obvyklé dle 

  důvodové zprávy a přílohy č. 1 této důvodové zprávy. 

  128. schvaluje 

  - 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. 420/24, byt, v domě č. p. 

  420, Topolová 6, na pozemku parc. č. 812/23 zastavěná plocha a nádvoří 

  v k. ú. Slavonín, obec Olomouc (pozemek je ve vlastnictví jiné osoby) 

  se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité 

  věci o velikosti id. 323/20248, paní Aleně Grutmannové, Olomouc za 

  kupní cenu celkem ve výši 293.247,- Kč, přičemž část kupní ceny byla 

  již uhrazena formou akontace ve výši 243.200,- Kč a částka ve výši 

  50.047,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

  - 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. 420/24, byt, v domě č. p. 420, Topolová 6, na pozemku 

  parc. č. 812/23 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec 

  Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné 

  nemovité věci o velikosti id. 323/20248, s paní Alenou Grutmannovou, 

  Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 323/20248 k 

  pozemku parc. č. 812/23 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, 

  obec Olomouc, s paní Alenou Grutmannovou, Olomouc, to vše za kupní 

  cenu celkem ve výši 164.951,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 

  uhrazena formou akontace ve výši 136.800,- Kč a částka ve výši 

  28.151,- Kč bude doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva 



  Olomouc, Jižní, 

  a to vše s odůvodněním odchylky kupní ceny od ceny obvyklé dle 

  důvodové zprávy a přílohy č. 1 této důvodové zprávy. 

  129. schvaluje 

  - 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. 420/26, byt, v domě č. p. 

  420, Topolová 6, na pozemku parc. č. 812/23 zastavěná plocha a nádvoří 

  v k. ú. Slavonín, obec Olomouc (pozemek je ve vlastnictví jiné osoby) 

  se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité 

  věci o velikosti id. 525/20248, paní Mgr. Ivaně Rožnovské, Olomouc za 

  kupní cenu celkem ve výši 177.346,- Kč, přičemž část kupní ceny byla 

  již uhrazena formou akontace ve výši 96.000,- Kč a částka ve výši 

  81.346,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

  - 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. 420/26, byt, v domě č. p. 420, Topolová 6, na pozemku 

  parc. č. 812/23 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec 

  Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné 

  nemovité věci o velikosti id. 525/20248, s paní Mgr. Ivanou 

  Rožnovskou, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 

  525/20248 k pozemku parc. č. 812/23 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. 

  Slavonín, obec Olomouc, s paní Mgr. Ivanou Rožnovskou, Olomouc, to vše 

  za kupní cenu celkem ve výši 99.757,- Kč, přičemž část kupní ceny byla 

  již uhrazena formou akontace ve výši 54.000,- Kč a částka ve výši 

  45.757,- Kč bude doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva 

  Olomouc, Jižní, 

  a to vše s odůvodněním odchylky kupní ceny od ceny obvyklé dle 

  důvodové zprávy a přílohy č. 1 této důvodové zprávy. 

  130. schvaluje 

  - 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. 420/27, byt, v domě č. p. 

  420, Topolová 6, na pozemku parc. č. 812/23 zastavěná plocha a nádvoří 

  v k. ú. Slavonín, obec Olomouc (pozemek je ve vlastnictví jiné osoby) 

  se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité 

  věci o velikosti id. 657/20248, paní Radce Richterové, Olomouc za 

  kupní cenu celkem ve výši 488.358,- Kč, přičemž část kupní ceny byla 

  již uhrazena formou akontace ve výši 386.560,- Kč a částka ve výši 

  101.798,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

  - 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. 420/27, byt, v domě č. p. 420, Topolová 6, na pozemku 

  parc. č. 812/23 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec 

  Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné 

  nemovité věci o velikosti id. 657/20248, s paní Radkou Richterovou, 

  Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 657/20248 k 

  pozemku parc. č. 812/23 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, 

  obec Olomouc, s paní Radkou Richterovou, Olomouc, to vše za kupní cenu 

  celkem ve výši 274.701,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena 

  formou akontace ve výši 217.440,- Kč a částka ve výši 57.261,- Kč bude 

  doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

  a to vše s odůvodněním odchylky kupní ceny od ceny obvyklé dle 

  důvodové zprávy a přílohy č. 1 této důvodové zprávy. 

  131. schvaluje 

  - 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. 420/28, byt, v domě č. p. 

  420, Topolová 6, na pozemku parc. č. 812/23 zastavěná plocha a nádvoří 

  v k. ú. Slavonín, obec Olomouc (pozemek je ve vlastnictví jiné osoby) 

  se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité 

  věci o velikosti id. 475/20248, paní Věře Znojilové, 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 

  - 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. 420/28, byt, v domě č. p. 420, Topolová 6, na pozemku 

  parc. č. 812/23 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec 

  Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné 

  nemovité věci o velikosti id. 475/20248, s paní Věrou Znojilovou, 

  Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 475/20248 k 

  pozemku parc. č. 812/23 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, 

  obec Olomouc, s paní Věrou Znojilovou, 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 s odůvodněním odchylky kupní ceny od ceny obvyklé dle 

  důvodové zprávy a přílohy č. 1 této důvodové zprávy. 

  132. schvaluje 

  - 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. 420/29, byt, v domě č. p. 

  420, Topolová 6, na pozemku parc. č. 812/23 zastavěná plocha a nádvoří 

  v k. ú. Slavonín, obec Olomouc (pozemek je ve vlastnictví jiné osoby) 

  se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité 

  věci o velikosti id. 305/20248, paní Ivaně Fridrichové, Olomouc za 

  kupní cenu celkem ve výši 98.458,- Kč, přičemž část kupní ceny byla 

  již uhrazena formou akontace ve výši 51.200,- Kč a částka ve výši 

  47.258,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

  - 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. 420/29, byt, v domě č. p. 420, Topolová 6, na pozemku 

  parc. č. 812/23 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec 

  Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné 

  nemovité věci o velikosti id. 305/20248, s paní Ivanou Fridrichovou, 

  Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 305/20248 k 

  pozemku parc. č. 812/23 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, 

  obec Olomouc, s paní Ivanou Fridrichovou, Olomouc, to vše za kupní 

  cenu celkem ve výši 55.383,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 

  uhrazena formou akontace ve výši 28.800,- Kč a částka ve výši 26.583,- 

  Kč bude doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, 

  Jižní, 

  a to vše s odůvodněním odchylky kupní ceny od ceny obvyklé dle 

  důvodové zprávy a přílohy č. 1 této důvodové zprávy. 

  133. schvaluje 

  - 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. 420/30, byt, v domě č. p. 

  420, Topolová 6, na pozemku parc. č. 812/23 zastavěná plocha a nádvoří 

  v k. ú. Slavonín, obec Olomouc (pozemek je ve vlastnictví jiné osoby) 

  se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité 



  věci o velikosti id. 651/20248, manželům paní Mgr. Monice Tihlářové a 

  panu Bc. Radku Tihlářovi, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 

  552.133,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou 

  akontace ve výši 451.264,- Kč a částka ve výši 100.869,- Kč bude 

  doplatek kupní ceny, a současně 

  - 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. 420/30, byt, v domě č. p. 420, Topolová 6, na pozemku 

  parc. č. 812/23 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec 

  Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné 

  nemovité věci o velikosti id. 651/20248, s manželi paní Mgr. Monikou 

  Tihlářovou a panem Bc. Radkem Tihlářem, Olomouc, a ke 

  spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 651/20248 k pozemku parc. č. 

  812/23 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, s 

  manželi paní Mgr. Monikou Tihlářovou a panem Bc. Radkem Tihlářem, 

  Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 310.575,- Kč, přičemž 

  část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 253.836,- Kč 

  a částka ve výši 56.739,- Kč bude doplatek kupní ceny, dosud ve 

  vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

  a to vše s odůvodněním odchylky kupní ceny od ceny obvyklé dle 

  důvodové zprávy a přílohy č. 1 této důvodové zprávy. 

  134. schvaluje 

  - 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. 420/31, byt, v domě č. p. 

  420, Topolová 6, na pozemku parc. č. 812/23 zastavěná plocha a nádvoří 

  v k. ú. Slavonín, obec Olomouc (pozemek je ve vlastnictví jiné osoby) 

  se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité 

  věci o velikosti id. 335/20248, manželům paní Jaroslavě Stejskalové a 

  panu Vojtěchu Stejskalovi, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 

  309.186,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou 

  akontace ve výši 257.280,- Kč a částka ve výši 51.906,- Kč bude 

  doplatek kupní ceny, a současně 

  - 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. 420/31, byt, v domě č. p. 420, Topolová 6, na pozemku 

  parc. č. 812/23 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec 

  Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné 

  nemovité věci o velikosti id. 335/20248, s manželi paní Jaroslavou 

  Stejskalovou a panem Vojtěchem Stejskalem, Olomouc, a ke 

  spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 335/20248 k pozemku parc. č. 

  812/23 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, s 

  manželi paní Jaroslavou Stejskalovou a panem Vojtěchem Stejskalem, 

  Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 173.917,- Kč, přičemž 

  část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 144.720,- Kč 

  a částka ve výši 29.197,- Kč bude doplatek kupní ceny, dosud ve 

  vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

  a to vše s odůvodněním odchylky kupní ceny od ceny obvyklé dle 

  důvodové zprávy a přílohy č. 1 této důvodové zprávy. 

  135. schvaluje 

  - 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. 420/32, byt, v domě č. p. 

  420, Topolová 6, na pozemku parc. č. 812/23 zastavěná plocha a nádvoří 

  v k. ú. Slavonín, obec Olomouc (pozemek je ve vlastnictví jiné osoby) 

  se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité 



  věci o velikosti id. 608/20248, paní Marcele Pazderové, Olomouc za 

  kupní cenu celkem ve výši 222.206,- Kč, přičemž část kupní ceny byla 

  již uhrazena formou akontace ve výši 128.000,- Kč a částka ve výši 

  94.206,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

  - 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. 420/32, byt, v domě č. p. 420, Topolová 6, na pozemku 

  parc. č. 812/23 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec 

  Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné 

  nemovité věci o velikosti id. 608/20248, s paní Marcelou Pazderovou, a 

  ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 608/20248 k pozemku parc. 

  č. 812/23 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, s 

  paní Marcelou Pazderovou, Olomouc to vše za kupní cenu celkem ve výši 

  124.991,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou 

  akontace ve výši 72.000,- Kč a částka ve výši 52.991,- Kč bude 

  doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

  a to vše s odůvodněním odchylky kupní ceny od ceny obvyklé dle 

  důvodové zprávy a přílohy č. 1 této důvodové zprávy. 

  

  136. schvaluje 

  - 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. 420/35, byt, v domě č. p. 

  420, Topolová 6, na pozemku parc. č. 812/23 zastavěná plocha a nádvoří 

  v k. ú. Slavonín, obec Olomouc (pozemek je ve vlastnictví jiné osoby) 

  se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité 

  věci o velikosti id. 561/20248, paní Mgr. Janě Litvíkové, Olomouc za 

  kupní cenu celkem ve výši 182.924,- Kč, přičemž část kupní ceny byla 

  již uhrazena formou akontace ve výši 96.000,- Kč a částka ve výši 

  86.924,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

  - 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. 420/35, byt, v domě č. p. 420, Topolová 6, na pozemku 

  parc. č. 812/23 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec 

  Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné 

  nemovité věci o velikosti id. 561/20248, s paní Mgr. Janou Litvíkovou, 

  a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 561/20248 k pozemku 

  parc. č. 812/23 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec 

  Olomouc, s paní Mgr. Janou Litvíkovou, Olomouc, to vše za kupní cenu 

  celkem ve výši 102.895,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena 

  formou akontace ve výši 54.000,- Kč a částka ve výši 48.895,- Kč bude 

  doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

  a to vše s odůvodněním odchylky kupní ceny od ceny obvyklé dle 

  důvodové zprávy a přílohy č. 1 této důvodové zprávy. 

  137. schvaluje 

  - prodej spoluvlastnického podílu 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 Mgr. Jarmile Škrabalové 

  a panu Ing. Miroslavu Škrabalovi, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 

  337.632,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou 

  akontace ve výši 227.394,- Kč a částka ve výši 110.238,- Kč bude 

  doplatek kupní ceny, a současně 



  - 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. 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, s manželi paní Mgr. Jarmilou Škrabalovou a 

  panem Ing. Miroslavem Škrabalem, Olomouc, a ke spoluvlastnickému 

  podílu o velikosti id. 766/20235 k pozemku parc. č. 812/27 zastavěná 

  plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, s manželi paní Mgr. 

  Jarmilou Škrabalovou a panem Ing. Miroslavem Škrabalem, Olomouc to vše 

  za kupní cenu celkem ve výši 225.088,- Kč, přičemž část kupní ceny 

  byla již uhrazena formou akontace ve výši 151.596,- Kč a částka ve 

  výši 73.492,- Kč bude doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví 

  Družstva Olomouc, Jižní, 

  a to vše s odůvodněním odchylky kupní ceny od ceny obvyklé dle 

  důvodové zprávy a přílohy č. 1 této důvodové zprávy. 

  138. schvaluje 

  - prodej spoluvlastnického podílu 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 Janě Černocké, Olomouc za kupní 

  cenu celkem ve výši 124.700,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 

  uhrazena formou akontace ve výši 84.434,- Kč a částka ve výši 

  40.266.,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

  - 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. 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, s paní Janou Černockou, Olomouc, a ke 

  spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 328/20235 k pozemku parc. č. 

  812/27 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, s 

  paní Janou Černockou, Olomouc to vše za kupní cenu celkem ve výši 

  83.133,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace 

  ve výši 56.289,- Kč a částka ve výši 26.844,- Kč bude doplatek kupní 

  ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

  a to vše s odůvodněním odchylky kupní ceny od ceny obvyklé dle 

  důvodové zprávy a přílohy č. 1 této důvodové zprávy. 

  139. schvaluje 

  - prodej spoluvlastnického podílu 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 Ing. Josefu Škarohlídovi, Olomouc 

  za kupní cenu celkem ve výši 181.471,- Kč, přičemž část kupní ceny 

  byla již uhrazena formou akontace ve výši 146.100,- Kč a částka ve 

  výši 35.371,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

  - 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. 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, s panem Ing. Josefem Škarohlídem, Olomouc, 

  a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 260/20235 k pozemku 

  parc. č. 812/27 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec 

  Olomouc, s panem Ing. Josefem Škarohlídem, Olomouc, to vše za kupní 

  cenu celkem ve výši 120.981,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 

  uhrazena formou akontace ve výši 97.400,- Kč a částka ve výši 23.581,- 

  Kč bude doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, 

  Jižní, 

  a to vše s odůvodněním odchylky kupní ceny od ceny obvyklé dle 

  důvodové zprávy a přílohy č. 1 této důvodové zprávy. 

  140. schvaluje 

  - prodej spoluvlastnického podílu 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 Bc. Martinu Fillovi, Olomouc za 

  kupní cenu celkem ve výši 167.367,- Kč, přičemž část kupní ceny byla 

  již uhrazena formou akontace ve výši 102.000,- Kč a částka ve výši 

  65.367,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

  - 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. 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, s panem Bc. Martinem Fillem, Olomouc, a ke 

  spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 391/20235 k pozemku parc. č. 

  812/27 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, s 

  panem Bc. Martinem Fillem, Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve 

  výši 111.578,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou 

  akontace ve výši 68.000,- Kč a částka ve výši 43.578,- Kč bude 

  doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

  a to vše s odůvodněním odchylky kupní ceny od ceny obvyklé dle 

  důvodové zprávy a přílohy č. 1 této důvodové zprávy. 

  141. schvaluje 

  - prodej spoluvlastnického podílu 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 Ing. Šárce Mazánkové, Olomouc za 

  kupní cenu celkem ve výši 117.235,- Kč, přičemž část kupní ceny byla 

  již uhrazena formou akontace ve výši 78.000,- Kč a částka ve výši 

  39.235,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

  - 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. 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, s paní Ing. Šárkou Mazánkovou, Olomouc, a 

  ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 261/20235 k pozemku parc. 

  č. 812/27 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, s 



  paní Ing. Šárkou Mazánkovou, Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve 

  výši 78.156,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou 

  akontace ve výši 52.000,- Kč a částka ve výši 26.156,- Kč bude 

  doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

  a to vše s odůvodněním odchylky kupní ceny od ceny obvyklé dle 

  důvodové zprávy a přílohy č. 1 této důvodové zprávy. 

  142. schvaluje 

  - prodej spoluvlastnického podílu 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 Anetě Jandové, DiS. a 

  panu Lukáši Jandovi, Olomouc, za kupní cenu celkem ve výši 322.474,- 

  Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 

  259.620,- Kč a částka ve výši 62.854,- Kč bude doplatek kupní ceny, a 

  současně 

  - 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. 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, s manželi paní Anetou Jandovou, DiS. a 

  panem Lukášem Jandou, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o 

  velikosti id. 440/20235 k pozemku parc. č. 812/27 zastavěná plocha a 

  nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, s manželi paní Anetou 

  Jandovou, DiS. a panem Lukášem Jandou, Olomouc, to vše za kupní cenu 

  celkem ve výši 214.983,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena 

  formou akontace ve výši 173.080,- Kč a částka ve výši 41.903,- Kč bude 

  doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

  a to vše s odůvodněním odchylky kupní ceny od ceny obvyklé dle 

  důvodové zprávy a přílohy č. 1 této důvodové zprávy. 

  143. schvaluje 

  - prodej spoluvlastnického podílu 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 Miluši Hofmanové a panu 

  Petru Hofmanovi, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 294.631,- Kč, 

  přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 

  197.394,- Kč a částka ve výši 97.237,- Kč bude doplatek kupní ceny, a 

  současně 

  - 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. 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, s manželi paní Miluší 

  Hofmanovou a panem Petrem Hofmanem, Olomouc, a ke spoluvlastnickému 

  podílu o velikosti id. 663/20235 k pozemku parc. č. 812/27 zastavěná 

  plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, s manželi paní Miluší 

  Hofmanovou a panem Petrem Hofmanem, Olomouc, to vše za kupní cenu 

  celkem ve výši 196.421,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena 



  formou akontace ve výši 131.596,- Kč a částka ve výši 64.825,- Kč bude 

  doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

  a to vše s odůvodněním odchylky kupní ceny od ceny obvyklé dle 

  důvodové zprávy a přílohy č. 1 této důvodové zprávy. 

  144. schvaluje 

  - prodej spoluvlastnického podílu 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 Luboši Novákovi, Olomouc za kupní 

  cenu celkem ve výši 119.908,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 

  uhrazena formou akontace ve výši 78.000,- Kč a částka ve výši 41.908,- 

  Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

  - 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. 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, s panem Lubošem Novákem, 

  Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 338/20235 k 

  pozemku parc. č. 812/27 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, 

  obec Olomouc, s panem Lubošem Novákem, Olomouc, to vše za kupní cenu 

  celkem ve výši 79.938,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena 

  formou akontace ve výši 52.000,- Kč a částka ve výši 27.938,- Kč bude 

  doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

  a to vše s odůvodněním odchylky kupní ceny od ceny obvyklé dle 

  důvodové zprávy a přílohy č. 1 této důvodové zprávy. 

  145. schvaluje 

  - prodej spoluvlastnického podílu 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 Václavu Bendovi, Olomouc za kupní 

  cenu celkem ve výši 190.841,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 

  uhrazena formou akontace ve výši 132.330,- Kč a částka ve výši 

  58.511,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

  - 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. 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, s panem Václavem Bendou, 

  Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 453/20235 k 

  pozemku parc. č. 812/27 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, 

  obec Olomouc, s panem Václavem Bendou, Olomouc, to vše za kupní cenu 

  celkem ve výši 127.227,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena 

  formou akontace ve výši 88.220,- Kč a částka ve výši 39.007,- Kč bude 

  doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

  a to vše s odůvodněním odchylky kupní ceny od ceny obvyklé dle 

  důvodové zprávy a přílohy č. 1 této důvodové zprávy. 

  146. schvaluje 

  - prodej spoluvlastnického podílu 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. 289/20235, paní Zuzaně Michalovičové, Olomouc za 

  kupní cenu celkem ve výši 122.595,- Kč, přičemž část kupní ceny byla 

  již uhrazena formou akontace ve výši 78.000,- Kč a částka ve výši 

  44.595,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

  - 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. 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, s paní Zuzanou 

  Michalovičovou, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 

  289/20235 k pozemku parc. č. 812/27 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. 

  Slavonín, obec Olomouc, s paní Zuzanou Michalovičovou, Olomouc, to vše 

  za kupní cenu celkem ve výši 81.730,- Kč, přičemž část kupní ceny byla 

  již uhrazena formou akontace ve výši 52.000,- Kč a částka ve výši 

  29.730,- Kč bude doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva 

  Olomouc, Jižní, 

  a to vše s odůvodněním odchylky kupní ceny od ceny obvyklé dle 

  důvodové zprávy a přílohy č. 1 této důvodové zprávy. 

  147. schvaluje 

  - prodej spoluvlastnického podílu 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 Dagmar Souškové Habáňové 

  a panu Radku Souškovi za kupní cenu celkem ve výši 117.612,- Kč, 

  přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 

  78.000,- Kč a částka ve výši 39.612,- Kč bude doplatek kupní ceny, a 

  současně 

  - 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. 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, s manželi paní Dagmar 

  Souškovou Habáňovou a panem Radkem Souškem, 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 Dagmar 

  Souškovou Habáňovou a panem Radkem Souškem, to vše za kupní cenu 

  celkem ve výši 78.408,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena 

  formou akontace ve výši 52.000,- Kč a částka ve výši 26.408,- Kč bude 

  doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

  a to vše s odůvodněním odchylky kupní ceny od ceny obvyklé dle 

  důvodové zprávy a přílohy č. 1 této důvodové zprávy. 

  148. schvaluje 

  - prodej spoluvlastnického podílu 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 Renatě Janoškové a panu 

  Miloslavu Janoškovi za kupní cenu celkem ve výši 164.607,- Kč, přičemž 

  část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 102.000,- Kč 

  a částka ve výši 62.607,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

  - 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. 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, s manželi paní Renatou 

  Janoškovou a panem Miloslavem Janoškem, 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 Renatou 

  Janoškovou a panem Miloslavem Janoškem, to vše za kupní cenu celkem ve 

  výši 109.738,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou 

  akontace ve výši 68.000,- Kč a částka ve výši 41.738,- Kč bude 

  doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

  a to vše s odůvodněním odchylky kupní ceny od ceny obvyklé dle 

  důvodové zprávy a přílohy č. 1 této důvodové zprávy. 

  149. schvaluje 

  - prodej spoluvlastnického podílu 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 Věře Gajdaczkové a panu 

  Petru Gajdaczkovi, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 164.810,- Kč, 

  přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 

  102.000,- Kč a částka ve výši 62.810,- Kč bude doplatek kupní ceny, a 

  současně 

  - 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. 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, s manželi paní Věrou 

  Gajdaczkovou a panem Petrem Gajdaczkem, Olomouc, a ke 

  spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 416/20235 k pozemku parc. č. 

  812/27 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, s 

  manželi paní Věrou Gajdaczkovou a panem Petrem Gajdaczkem, Olomouc, to 

  vše za kupní cenu celkem ve výši 109.874,- Kč, přičemž část kupní ceny 

  byla již uhrazena formou akontace ve výši 68.000,- Kč a částka ve výši 

  41.874,- Kč bude doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva 

  Olomouc, Jižní, 

  a to vše s odůvodněním odchylky kupní ceny od ceny obvyklé dle 

  důvodové zprávy a přílohy č. 1 této důvodové zprávy. 

  150. schvaluje 

  - prodej spoluvlastnického podílu 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 Šárce Lažnovské, Olomouc za kupní 

  cenu celkem ve výši 121.389,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 

  uhrazena formou akontace ve výši 78.000,- Kč a částka ve výši 43.389,- 

  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. 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, s paní Šárkou Lažnovskou, 

  Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 325/20235 k 

  pozemku parc. č. 812/27 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, 

  obec Olomouc, s paní Šárkou Lažnovskou, Olomouc, to vše za kupní cenu 

  celkem ve výši 80.926,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena 

  formou akontace ve výši 52.000,- Kč a částka ve výši 28.926,- Kč bude 

  doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

  a to vše s odůvodněním odchylky kupní ceny od ceny obvyklé dle 

  důvodové zprávy a přílohy č. 1 této důvodové zprávy. 

  151. schvaluje 

  - prodej spoluvlastnického podílu 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 spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité 

  věci o velikosti id. 637/20235, manželům paní Petře Jemelkové a panu 

  Radku Jemelkovi, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 275.262,- Kč, 

  přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 

  180.000,- Kč a částka ve výši 95.262,- Kč bude doplatek kupní ceny, a 

  současně 

  - 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. 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, s manželi paní Petrou 

  Jemelkovou a panem Radkem Jemelkou, Olomouc, a ke spoluvlastnickému 

  podílu o velikosti id. 637/20235 k pozemku parc. č. 812/27 zastavěná 

  plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, s manželi paní Petrou 

  Jemelkovou a panem Radkem Jemelkou, Olomouc, to vše za kupní cenu 

  celkem ve výši 183.508,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena 

  formou akontace ve výši 120.000,- Kč a částka ve výši 63.508,- Kč bude 

  doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

  a to vše s odůvodněním odchylky kupní ceny od ceny obvyklé dle 

  důvodové zprávy a přílohy č. 1 této důvodové zprávy. 

  152. schvaluje 

  - prodej spoluvlastnického podílu 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 Šárce Jordanové a panu 

  Martinu Jordanovi, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 498.838,- Kč, 

  přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 

  405.000,- Kč a částka ve výši 93.838,- Kč bude doplatek kupní ceny, a 



  současně 

  - 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. 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, s manželi paní Šárkou 

  Jordanovou a panem Martinem Jordanem, Olomouc, a ke spoluvlastnickému 

  podílu o velikosti id. 640/20235 k pozemku parc. č. 812/27 zastavěná 

  plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, s manželi paní Šárkou 

  Jordanovou a panem Martinem Jordanem, Olomouc, to vše za kupní cenu 

  celkem ve výši 332.559,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena 

  formou akontace ve výši 270.000,- Kč a částka ve výši 62.559,- Kč bude 

  doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

  a to vše s odůvodněním odchylky kupní ceny od ceny obvyklé dle 

  důvodové zprávy a přílohy č. 1 této důvodové zprávy. 

  153. schvaluje 

  - prodej spoluvlastnického podílu 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 Karlu Šindlerovi, Olomouc za 

  kupní cenu celkem ve výši 121.331,- Kč, přičemž část kupní ceny byla 

  již uhrazena formou akontace ve výši 78.000,- Kč a částka ve výši 

  43.331,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

  - 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. 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, s panem Karlem Šindlerem, 

  Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 338/20235 k 

  pozemku parc. č. 812/27 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, 

  obec Olomouc, s panem Karlem Šindlerem, Olomouc, to vše za kupní cenu 

  celkem ve výši 80.887,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena 

  formou akontace ve výši 52.000,- Kč a částka ve výši 28.887,- Kč bude 

  doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

  a to vše s odůvodněním odchylky kupní ceny od ceny obvyklé dle 

  důvodové zprávy a přílohy č. 1 této důvodové zprávy. 

  154. schvaluje 

  - prodej spoluvlastnického podílu 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 Mgr. Radku Augustinovi, Olomouc 

  za kupní cenu celkem ve výši 172.015,- Kč, přičemž část kupní ceny 

  byla již uhrazena formou akontace ve výši 102.000,- Kč a částka ve 

  výši 70.015,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

  - 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. 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, s panem Mgr. Radkem 

  Augustinem, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 

  413/20235 k pozemku parc. č. 812/27 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. 

  Slavonín, obec Olomouc, s panem Mgr. Radkem Augustinem, Olomouc, to 

  vše za kupní cenu celkem ve výši 114.667,- Kč, přičemž část kupní ceny 

  byla již uhrazena formou akontace ve výši 68.000,- Kč a částka ve výši 

  46.677,- Kč bude doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva 

  Olomouc, Jižní, 

  a to vše s odůvodněním odchylky kupní ceny od ceny obvyklé dle 

  důvodové zprávy a přílohy č. 1 této důvodové zprávy. 

  155. schvaluje 

  - prodej spoluvlastnického podílu 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 Martině Spurné a panu 

  Ing. Martinu Spurnému, Olomouc, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 

  321.913,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou 

  akontace ve výši 255.660,- Kč a částka ve výši 66.253,- 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. 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, s manželi paní Martinou 

  Spurnou a panem Ing. Martinem Spurným, Olomouc, a ke spoluvlastnickému 

  podílu o velikosti id. 432/20235 k pozemku parc. č. 812/27 zastavěná 

  plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, s manželi paní 

  Martinou Spurnou a panem Ing. Martinem Spurným, Olomouc, to vše za 

  kupní cenu celkem ve výši 214.609,- Kč, přičemž část kupní ceny byla 

  již uhrazena formou akontace ve výši 170.440,- Kč a částka ve výši 

  44.169,- Kč bude doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva 

  Olomouc, Jižní, 

  a to vše s odůvodněním odchylky kupní ceny od ceny obvyklé dle 

  důvodové zprávy a přílohy č. 1 této důvodové zprávy. 

  156. schvaluje 

  - prodej spoluvlastnického podílu 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 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 Mgr. Zuzaně Novákové, Olomouc za 

  kupní cenu celkem ve výši 117.046,- Kč, přičemž část kupní ceny byla 

  již uhrazena formou akontace ve výši 78.000,- Kč a částka ve výši 

  39.046,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

  - 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. 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, s paní Mgr. Zuzanou 

  Novákovou, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 

  261/20235 k pozemku parc. č. 812/27 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. 

  Slavonín, obec Olomouc, s paní Mgr. Zuzanou Novákovou, Olomouc, to vše 

  za kupní cenu celkem ve výši 78.031,- Kč, přičemž část kupní ceny byla 

  již uhrazena formou akontace ve výši 52.000,- Kč a částka ve výši 

  26.031,- Kč bude doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva 

  Olomouc, Jižní, 

  a to vše s odůvodněním odchylky kupní ceny od ceny obvyklé dle 

  důvodové zprávy a přílohy č. 1 této důvodové zprávy. 

  157. schvaluje 

  - prodej spoluvlastnického podílu 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 Radce Pekařové, Olomouc za kupní 

  cenu celkem ve výši 117.046,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 

  uhrazena formou akontace ve výši 78.000,- Kč a částka ve výši 39.046,- 

  Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

  - 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. 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, s paní Radkou Pekařovou, 

  Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 261/20235 k 

  pozemku parc. č. 812/27 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, 

  obec Olomouc, s paní Radkou Pekařovou, Olomouc, to vše za kupní cenu 

  celkem ve výši 78.031,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena 

  formou akontace ve výši 52.000,- Kč a částka ve výši 26.031,- Kč bude 

  doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

  a to vše s odůvodněním odchylky kupní ceny od ceny obvyklé dle 

  důvodové zprávy a přílohy č. 1 této důvodové zprávy. 

  158. schvaluje 

  - prodej spoluvlastnického podílu 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 Bc. Lence Vigneron a 

  panu Bc. Christopherovi Vigneron, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 

  336.112,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou 

  akontace ve výši 270.600,- Kč a částka ve výši 65.512,- Kč bude 

  doplatek kupní ceny, a současně 

  - 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. 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. 436/20235, s manželi paní Bc. Lenkou 

  Vigneron a panem Bc. Christopherem Vigneron, 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, s 



  manželi paní Bc. Lenkou Vigneron a panem Bc. Christopherem Vigneron, 

  Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 224.075,- Kč, přičemž 

  část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 180.400,- Kč 

  a částka ve výši 43.675,- Kč bude doplatek kupní ceny, dosud ve 

  vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

  a to vše s odůvodněním odchylky kupní ceny od ceny obvyklé dle 

  důvodové zprávy a přílohy č. 1 této důvodové zprávy. 

  159. schvaluje 

  - prodej spoluvlastnického podílu 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 Lence Fojtíkové, Olomouc za kupní 

  cenu celkem ve výši 159.886,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 

  uhrazena formou akontace ve výši 102.000,- Kč a částka ve výši 

  57.886,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

  - 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. 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, s paní Lenkou Fojtíkovou, 

  Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 390/20235 k 

  pozemku parc. č. 812/27 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, 

  obec Olomouc, s paní Lenkou Fojtíkovou, Olomouc, to vše za kupní cenu 

  celkem ve výši 106.591,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena 

  formou akontace ve výši 68.000,- Kč a částka ve výši 38.591,- Kč bude 

  doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

  a to vše s odůvodněním odchylky kupní ceny od ceny obvyklé dle 

  důvodové zprávy a přílohy č. 1 této důvodové zprávy. 

  160. schvaluje 

  - prodej spoluvlastnického podílu 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 Marcele Tominové a panu 

  Miroslavu Tominovi, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 124.774,- Kč, 

  přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 

  78.000,- Kč a částka ve výši 46.774,- Kč bude doplatek kupní ceny, a 

  současně 

  - 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. 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, s manželi paní Marcelou 

  Tominovou a panem Miroslavem Tominem, Olomouc, a ke spoluvlastnickému 

  podílu o velikosti id. 302/20235 k pozemku parc. č. 812/27 zastavěná 

  plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, s manželi paní 

  Marcelou Tominovou a panem Miroslavem Tominem, Olomouc, to vše za 

  kupní cenu celkem ve výši 83.182,- Kč, přičemž část kupní ceny byla 

  již uhrazena formou akontace ve výši 52.000,- Kč a částka ve výši 



  31.182,- Kč bude doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva 

  Olomouc, Jižní, 

  a to vše s odůvodněním odchylky kupní ceny od ceny obvyklé dle 

  důvodové zprávy a přílohy č. 1 této důvodové zprávy. 

  161. schvaluje 

  - prodej spoluvlastnického podílu 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. 434/30, 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 Mgr. Kamile Tvrdé a panu 

  Ing. Lukáši Tvrdému, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 279.924,- 

  Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 

  180.000,- Kč a částka ve výši 99.924,- Kč bude doplatek kupní ceny, a 

  současně 

  - 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. 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, s manželi paní Mgr. Kamilou 

  Tvrdou a panem Ing. Lukášem Tvrdým, Olomouc, a ke spoluvlastnickému 

  podílu o velikosti id. 644/20235 k pozemku parc. č. 812/27 zastavěná 

  plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, s manželi paní Mgr. 

  Kamilou Tvrdou a panem Ing. Lukášem Tvrdým, Olomouc, to vše za kupní 

  cenu celkem ve výši 186.616,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 

  uhrazena formou akontace ve výši 120.000,- Kč a částka ve výši 

  66.616,- Kč bude doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva 

  Olomouc, Jižní, 

  a to vše s odůvodněním odchylky kupní ceny od ceny obvyklé dle 

  důvodové zprávy a přílohy č. 1 této důvodové zprávy. 

  162. schvaluje 

  - prodej spoluvlastnického podílu 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 Ing. Zdenku Svánovskému, Olomouc 

  za kupní cenu celkem ve výši 334.717,- Kč, přičemž část kupní ceny 

  byla již uhrazena formou akontace ve výši 241.068,- Kč a částka ve 

  výši 93.649,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

  - 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. 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, s panem Ing. Zdenkem 

  Svánovským, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 

  682/20235 k pozemku parc. č. 812/27 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. 

  Slavonín, obec Olomouc, s panem Ing. Zdenkem Svánovským, Olomouc, to 

  vše za kupní cenu celkem ve výši 223.145,- Kč, přičemž část kupní ceny 

  byla již uhrazena formou akontace ve výši 160.712,- Kč a částka ve 

  výši 62.433,- Kč bude doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví 

  Družstva Olomouc, Jižní, 



  a to vše s odůvodněním odchylky kupní ceny od ceny obvyklé dle 

  důvodové zprávy a přílohy č. 1 této důvodové zprávy. 

  163. schvaluje 

  - prodej spoluvlastnického podílu 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 Janě Kelnarové, Olomouc za kupní 

  cenu celkem ve výši 124.774,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 

  uhrazena formou akontace ve výši 78.000,- Kč a částka ve výši 46.774,- 

  Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

  - 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. 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 spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné 

  nemovité věci o velikosti id. 297/20235, s paní Janou Kelnarovou, 

  Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 297/20235 k 

  pozemku parc. č. 812/27 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, 

  obec Olomouc, s paní Janou Kelnarovou, Olomouc, to vše za kupní cenu 

  celkem ve výši 83.182,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena 

  formou akontace ve výši 52.000,- Kč a částka ve výši 31.182,- Kč bude 

  doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

  a to vše s odůvodněním odchylky kupní ceny od ceny obvyklé dle 

  důvodové zprávy a přílohy č. 1 této důvodové zprávy. 

  164. schvaluje 

  - prodej spoluvlastnického podílu 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 Margitě Peňázové, Olomouc za 

  kupní cenu celkem ve výši 313.754,- Kč, přičemž část kupní ceny byla 

  již uhrazena formou akontace ve výši 252.600,- Kč a částka ve výši 

  61.154,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

  - 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. 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, s paní Margitou Peňázovou, 

  Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 410/20235 k 

  pozemku parc. č. 812/27 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, 

  obec Olomouc, s paní Margitou Peňázovou, Olomouc, to vše za kupní cenu 

  celkem ve výši 209.170,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena 

  formou akontace ve výši 168.400,- Kč a částka ve výši 40.770,- Kč bude 

  doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

  a to vše s odůvodněním odchylky kupní ceny od ceny obvyklé dle 

  důvodové zprávy a přílohy č. 1 této důvodové zprávy. 

  165. schvaluje 

  - prodej spoluvlastnického podílu 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 Ivaně Ježíkové, Olomouc za kupní 

  cenu celkem ve výši 230.807,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 

  uhrazena formou akontace ve výši 185.820,- Kč a částka ve výši 

  44.987,- 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. 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, s paní Ivanou Ježíkovou, 

  Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 307/20235 k 

  pozemku parc. č. 812/27 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, 

  obec Olomouc, s paní Ivanou Ježíkovou, Olomouc, to vše za kupní cenu 

  celkem ve výši 153.871,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena 

  formou akontace ve výši 123.880,- Kč a částka ve výši 29.991,- Kč bude 

  doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

  a to vše s odůvodněním odchylky kupní ceny od ceny obvyklé dle 

  důvodové zprávy a přílohy č. 1 této důvodové zprávy. 

  166. schvaluje 

  - prodej spoluvlastnického podílu 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. 434/36, 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 Mgr. Lence Tabarkové, Olomouc za 

  kupní cenu celkem ve výši 124.294,- Kč, přičemž část kupní ceny byla 

  již uhrazena formou akontace ve výši 78.000,- Kč a částka ve výši 

  46.294,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

  - 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. 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, s paní Mgr. Lenkou 

  Tabarkovou, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 

  309/20235 k pozemku parc. č. 812/27 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. 

  Slavonín, obec Olomouc, s paní Mgr. Lenkou Tabarkovou, Olomouc, to vše 

  za kupní cenu celkem ve výši 82.863,- Kč, přičemž část kupní ceny byla 

  již uhrazena formou akontace ve výši 52.000,- Kč a částka ve výši 

  30.863,- Kč bude doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva 

  Olomouc, Jižní, 

  a to vše s odůvodněním odchylky kupní ceny od ceny obvyklé dle 

  důvodové zprávy a přílohy č. 1 této důvodové zprávy. 

  167. schvaluje 

  - prodej spoluvlastnického podílu 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 Andree 



  Grecmanové, Olomouc a podílu o velikosti id. 1/2 ze spoluvlastnického 

  podílu o velikosti id. 61/100 k jednotce panu Oldřichu Vítkovi, 

  Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 164.258,- Kč, přičemž část kupní 

  ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 102.000,- Kč a částka 

  ve výši 62.258,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

  - 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. 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 Andreou Grecmanovou, Olomouc a podílu o velikosti id. 1/2 ze 

  spoluvlastnického podílu o velikosti id. 39/100 k jednotce s panem 

  Oldřichem Vítkem, 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 

  Andreou Grecmanovou, Olomouc a podílu o velikosti id. 1/2 ze 

  spoluvlastnického podílu o velikosti id. 436/20235 k pozemku s panem 

  Oldřichem Vítkem, Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 

  109.506,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou 

  akontace ve výši 68.000,- Kč a částka ve výši 41.506,- Kč bude 

  doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

  a to vše s odůvodněním odchylky kupní ceny od ceny obvyklé dle 

  důvodové zprávy a přílohy č. 1 této důvodové zprávy. 

  168. schvaluje 

  - prodej spoluvlastnického podílu 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. 459/20235, paní Ing. Romaně Krhánkové, Olomouc za 

  kupní cenu celkem ve výši 167.730,- Kč, přičemž část kupní ceny byla 

  již uhrazena formou akontace ve výši 102.000,- Kč a částka ve výši 

  65.730,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

  - 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. 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, s paní Ing. Romanou 

  Krhánkovou, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 

  459/20235 k pozemku parc. č. 812/27 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. 

  Slavonín, obec Olomouc, s paní Ing. Romanou Krhánkovou, Olomouc, to 

  vše za kupní cenu celkem ve výši 111.820,- Kč, přičemž část kupní ceny 

  byla již uhrazena formou akontace ve výši 68.000,- Kč a částka ve výši 

  43.820,- Kč bude doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva 

  Olomouc, Jižní, 

  a to vše s odůvodněním odchylky kupní ceny od ceny obvyklé dle 

  důvodové zprávy a přílohy č. 1 této důvodové zprávy. 

  169. schvaluje 

  - prodej spoluvlastnického podílu 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 Bc. Michalu Kaluskovi, Olomouc za 

  kupní cenu celkem ve výši 115.143,- Kč, přičemž část kupní ceny byla 

  již uhrazena formou akontace ve výši 68.369.,- Kč a částka ve výši 

  46.774,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

  - 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. 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, s panem Bc. Michalem 

  Kaluskem, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 

  326/20235 k pozemku parc. č. 812/27 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. 

  Slavonín, obec Olomouc, s panem Bc. Michalem Kaluskem, Olomouc, to vše 

  za kupní cenu celkem ve výši 76.761,- Kč, přičemž část kupní ceny byla 

  již uhrazena formou akontace ve výši 45.579,- Kč a částka ve výši 

  31.182,- Kč bude doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva 

  Olomouc, Jižní, 

  a to vše s odůvodněním odchylky kupní ceny od ceny obvyklé dle 

  důvodové zprávy a přílohy č. 1 této důvodové zprávy. 

  170. schvaluje 

  - 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. 424/1, byt, v domě č. p. 

  424, Topolová 9, na pozemku parc. č. 812/24 zastavěná plocha a nádvoří 

  v k. ú. Slavonín, obec Olomouc (pozemek je ve vlastnictví jiné osoby) 

  se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité 

  věci o velikosti id. 577/20231, manželům paní Mgr. Monice Vodicové a 

  panu Petru Vodicovi za kupní cenu celkem ve výši 547.371,- Kč, přičemž 

  část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 450.984,- Kč 

  a částka ve výši 96.387,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

  - 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. 424/1, byt, v domě č. p. 424, Topolová 9, na pozemku parc. 

  č. 812/24 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se 

  spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité věci 

  o velikosti id. 577/20231, s manželi paní Mgr. Monikou Vodicovou a 

  panem Petrem Vodicou, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 

  577/20231 k pozemku parc. č. 812/24 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. 

  Slavonín, obec Olomouc, s manželi paní Mgr. Monikou Vodicovou a panem 

  Petrem Vodicou, to vše za kupní cenu celkem ve výši 245.920,- Kč, 

  přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 

  202.616,- Kč a částka ve výši 43.304,- Kč bude doplatek kupní ceny, 

  dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

  a to vše s odůvodněním odchylky kupní ceny od ceny obvyklé dle 

  důvodové zprávy a přílohy č. 1 této důvodové zprávy. 

  171. schvaluje 

  - 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. 424/2, byt, v domě č. p. 

  424, Topolová 9, na pozemku parc. č. 812/24 zastavěná plocha a nádvoří 

  v k. ú. Slavonín, obec Olomouc (pozemek je ve vlastnictví jiné osoby) 

  se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité 

  věci o velikosti id. 782/20231, a to podílu o velikosti id. 1/2 ze 



  spoluvlastnického podílu o velikosti id. 70/100 k jednotce paní 

  Veronice Novákové, Olomouc a podílu o velikosti id. 1/2 ze 

  spoluvlastnického podílu o velikosti id. 70/100 k jednotce panu Josefu 

  Borůvkovi, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 392.832,- Kč, přičemž 

  část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 262.200,- Kč 

  a částka ve výši 130.632,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

  - 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. 424/2, byt, v domě č. p. 424, Topolová 9, na pozemku parc. 

  č. 812/24 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se 

  spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité věci 

  o velikosti id. 782/20231, a to podílu o velikosti id. 1/2 ze 

  spoluvlastnického podílu o velikosti id. 30/100 k jednotce s paní 

  Veronikou Novákovou, Olomouc a podílu o velikosti id. 1/2 ze 

  spoluvlastnického podílu o velikosti id. 30/100 k jednotce s panem 

  Josefem Borůvkou, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti 

  id. 782/20231 k pozemku parc. č. 812/24 zastavěná plocha a nádvoří v 

  k. ú. Slavonín, obec Olomouc, a to podílu o velikosti id. 1/2 ze 

  spoluvlastnického podílu o velikosti id. 782/20231 k pozemku s paní 

  Veronikou Novákovou, Olomouc a podílu o velikosti id. 1/2 ze 

  spoluvlastnického podílu o velikosti id. 782/20231 k pozemku s panem 

  Josefem Borůvkou, Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 

  176.490,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou 

  akontace ve výši 117.800,- Kč a částka ve výši 58.690,- Kč bude 

  doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

  a to vše s odůvodněním odchylky kupní ceny od ceny obvyklé dle 

  důvodové zprávy a přílohy č. 1 této důvodové zprávy. 

  172. schvaluje 

  - 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. 424/3, byt, v domě č. p. 

  424, Topolová 9, na pozemku parc. č. 812/24 zastavěná plocha a nádvoří 

  v k. ú. Slavonín, obec Olomouc (pozemek je ve vlastnictví jiné osoby) 

  se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité 

  věci o velikosti id. 257/20231, panu Jiřímu Hynkovi, Olomouc za kupní 

  cenu celkem ve výši 118.832,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 

  uhrazena formou akontace ve výši 75.900,- Kč a částka ve výši 42.932,- 

  Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

  - 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. 424/3, byt, v domě č. p. 424, Topolová 9, na pozemku parc. 

  č. 812/24 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se 

  spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité věci 

  o velikosti id. 257/20231, s panem Jiřím Hynkem, Olomouc, a ke 

  spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 257/20231 k pozemku parc. č. 

  812/24 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, s 

  panem Jiřím Hynkem, Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 

  53.388,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace 

  ve výši 34.100,- Kč a částka ve výši 19.288,- Kč bude doplatek kupní 

  ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

  a to vše s odůvodněním odchylky kupní ceny od ceny obvyklé dle 

  důvodové zprávy a přílohy č. 1 této důvodové zprávy. 

  173. schvaluje 

  - 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. 424/4, byt, v domě č. p. 



  424, Topolová 9, na pozemku parc. č. 812/24 zastavěná plocha a nádvoří 

  v k. ú. Slavonín, obec Olomouc (pozemek je ve vlastnictví jiné osoby) 

  se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité 

  věci o velikosti id. 641/20231, panu Mgr. Jiřímu Škarabelovi, Olomouc 

  za kupní cenu celkem ve výši 581.798,- Kč, přičemž část kupní ceny 

  byla již uhrazena formou akontace ve výši 474.720,- Kč a částka ve 

  výši 107.078,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

  - 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. 424/4, byt, v domě č. p. 424, Topolová 9, na pozemku parc. 

  č. 812/24 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se 

  spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité věci 

  o velikosti id. 641/20231, s panem Mgr. Jiřím Škarabelou, Olomouc, a 

  ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 641/20231 k pozemku parc. 

  č. 812/24 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, s 

  panem Mgr. Jiřím Škarabelou, Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve 

  výši 261.388,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou 

  akontace ve výši 213.280,- Kč a částka ve výši 48.108,- Kč bude 

  doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

  a to vše s odůvodněním odchylky kupní ceny od ceny obvyklé dle 

  důvodové zprávy a přílohy č. 1 této důvodové zprávy. 

  174. schvaluje 

  - 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. 424/5, byt, v domě č. p. 

  424, Topolová 9, na pozemku parc. č. 812/24 zastavěná plocha a nádvoří 

  v k. ú. Slavonín, obec Olomouc (pozemek je ve vlastnictví jiné osoby) 

  se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité 

  věci o velikosti id. 305/20231, paní Květoslavě Sedláčkové, Olomouc za 

  kupní cenu celkem ve výši 304.870,- Kč, přičemž část kupní ceny byla 

  již uhrazena formou akontace ve výši 253.920,- Kč a částka ve výši 

  50.950,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

  - 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. 424/5, byt, v domě č. p. 424, Topolová 9, na pozemku parc. 

  č. 812/24 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se 

  spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité věci 

  o velikosti id. 305/20231, s paní Květoslavou Sedláčkovou, Olomouc, a 

  ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 305/20231 k pozemku parc. 

  č. 812/24 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, s 

  paní Květoslavou Sedláčkovou, Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve 

  výši 136.971,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou 

  akontace ve výši 114.080,- Kč a částka ve výši 22.891,- Kč bude 

  doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

  a to vše s odůvodněním odchylky kupní ceny od ceny obvyklé dle 

  důvodové zprávy a přílohy č. 1 této důvodové zprávy. 

  175. schvaluje 

  - 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. 424/6, byt, v domě č. p. 

  424, Topolová 9, na pozemku parc. č. 812/24 zastavěná plocha a nádvoří 

  v k. ú. Slavonín, obec Olomouc (pozemek je ve vlastnictví jiné osoby) 

  se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité 

  věci o velikosti id. 589/20231, manželům paní Marii Heřmanovské a panu 

  Zdeňku Heřmanovskému, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 303.908,- 

  Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 



  205.516,- Kč a částka ve výši 98.392,- Kč bude doplatek kupní ceny, a 

  současně 

  - 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. 424/6, byt, v domě č. p. 424, Topolová 9, na pozemku parc. 

  č. 812/24 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se 

  spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité věci 

  o velikosti id. 589/20231, s manželi paní Marií Heřmanovskou a panem 

  Zdeňkem Heřmanovským, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o 

  velikosti id. 589/20231 k pozemku parc. č. 812/24 zastavěná plocha a 

  nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, s manželi paní Marií 

  Heřmanovskou a panem Zdeňkem Heřmanovským, Olomouc, to vše za kupní 

  cenu celkem ve výši 136.539,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 

  uhrazena formou akontace ve výši 92.334,- Kč a částka ve výši 44.205,- 

  Kč bude doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, 

  Jižní, 

  a to vše s odůvodněním odchylky kupní ceny od ceny obvyklé dle 

  důvodové zprávy a přílohy č. 1 této důvodové zprávy. 

  176. schvaluje 

  - 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. 424/7, byt, v domě č. p. 

  424, Topolová 9, na pozemku parc. č. 812/24 zastavěná plocha a nádvoří 

  v k. ú. Slavonín, obec Olomouc (pozemek je ve vlastnictví jiné osoby) 

  se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité 

  věci o velikosti id. 257/20231, panu Milanu Coufalovi, Olomouc za 

  kupní cenu celkem ve výši 118.832,- Kč, přičemž část kupní ceny byla 

  již uhrazena formou akontace ve výši 75.900,- Kč a částka ve výši 

  42.932,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

  - 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. 424/7, byt, v domě č. p. 424, Topolová 9, na pozemku parc. 

  č. 812/24 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se 

  spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité věci 

  o velikosti id. 257/20231, s panem Milanem Coufalem, Olomouc, a ke 

  spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 257/20231 k pozemku parc. č. 

  812/24 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, s 

  panem Milanem Coufalem, Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 

  53.388,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace 

  ve výši 34.100,- Kč a částka ve výši 19.288,- Kč bude doplatek kupní 

  ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

  a to vše s odůvodněním odchylky kupní ceny od ceny obvyklé dle 

  důvodové zprávy a přílohy č. 1 této důvodové zprávy. 

  177. schvaluje 

  - 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. 424/8, byt, v domě č. p. 

  424, Topolová 9, na pozemku parc. č. 812/24 zastavěná plocha a nádvoří 

  v k. ú. Slavonín, obec Olomouc (pozemek je ve vlastnictví jiné osoby) 

  se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité 

  věci o velikosti id. 438/20231, panu Svatopluku Perůtkovi, Olomouc za 

  kupní cenu celkem ve výši 190.467,- Kč, přičemž část kupní ceny byla 

  již uhrazena formou akontace ve výši 117.300,- Kč a částka ve výši 

  73.167,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

  - 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. 424/8, byt, v domě č. p. 424, Topolová 9, na pozemku parc. 

  č. 812/24 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se 

  spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité věci 

  o velikosti id. 438/20231, s panem Svatoplukem Perůtkou, Olomouc, a ke 

  spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 438/20231 k pozemku parc. č. 

  812/24 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, s 

  panem Svatoplukem Perůtkou, Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve 

  výši 85.572,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou 

  akontace ve výši 52.700,- Kč a částka ve výši 32.872,- Kč bude 

  doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

  a to vše s odůvodněním odchylky kupní ceny od ceny obvyklé dle 

  důvodové zprávy a přílohy č. 1 této důvodové zprávy. 

  178. schvaluje 

  - 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. 424/10, byt, v domě č. p. 

  424, Topolová 9, na pozemku parc. č. 812/24 zastavěná plocha a nádvoří 

  v k. ú. Slavonín, obec Olomouc (pozemek je ve vlastnictví jiné osoby) 

  se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité 

  věci o velikosti id. 652/20231, manželům paní Barboře Grulichové, DiS. 

  a panu Ing. Martinu Grulichovi za kupní cenu celkem ve výši 603.646,- 

  Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 

  494.730,- Kč a částka ve výši 108.916,- Kč bude doplatek kupní ceny, a 

  současně 

  - 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. 424/10, byt, v domě č. p. 424, Topolová 9, na pozemku 

  parc. č. 812/24 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec 

  Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné 

  nemovité věci o velikosti id. 652/20231, s manželi paní Barborou 

  Grulichovou, DiS. a panem Ing. Martinem Grulichem, a ke 

  spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 652/20231 k pozemku parc. č. 

  812/24 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, s 

  manželi paní Barborou Grulichovou, DiS. a panem Ing. Martinem 

  Grulichem, to vše za kupní cenu celkem ve výši 271.203,- Kč, přičemž 

  část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 222.270,- Kč 

  a částka ve výši 48.933,- Kč bude doplatek kupní ceny, dosud ve 

  vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

  a to vše s odůvodněním odchylky kupní ceny od ceny obvyklé dle 

  důvodové zprávy a přílohy č. 1 této důvodové zprávy. 

  179. schvaluje 

  - 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. 424/11, byt, v domě č. p. 

  424, Topolová 9, na pozemku parc. č. 812/24 zastavěná plocha a nádvoří 

  v k. ú. Slavonín, obec Olomouc (pozemek je ve vlastnictví jiné osoby) 

  se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité 

  věci o velikosti id. 475/20231, paní Drahomíře Krošové, Olomouc za 

  kupní cenu celkem ve výši 222.178,- Kč, přičemž část kupní ceny byla 

  již uhrazena formou akontace ve výši 142.830,- Kč a částka ve výši 

  79.348,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

  - 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. 424/11, byt, v domě č. p. 424, Topolová 9, na pozemku 

  parc. č. 812/24 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec 



  Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné 

  nemovité věci o velikosti id. 475/20231, s paní Drahomírou Krošovou, 

  Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 475/20231 k 

  pozemku parc. č. 812/24 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, 

  obec Olomouc, s paní Drahomírou Krošovou, Olomouc, to vše za kupní 

  cenu celkem ve výši 99.819,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 

  uhrazena formou akontace ve výši 64.170,- Kč a částka ve výši 35.649,- 

  Kč bude doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, 

  Jižní, 

  a to vše s odůvodněním odchylky kupní ceny od ceny obvyklé dle 

  důvodové zprávy a přílohy č. 1 této důvodové zprávy. 

  180. schvaluje 

  - 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. 424/13, byt, v domě č. p. 

  424, Topolová 9, na pozemku parc. č. 812/24 zastavěná plocha a nádvoří 

  v k. ú. Slavonín, obec Olomouc (pozemek je ve vlastnictví jiné osoby) 

  se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité 

  věci o velikosti id. 613/20231, paní Kateřině Martinovské, Olomouc za 

  kupní cenu celkem ve výši 299.741,- Kč, přičemž část kupní ceny byla 

  již uhrazena formou akontace ve výši 197.340,- Kč a částka ve výši 

  102.401,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

  - 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. 424/13, byt, v domě č. p. 424, Topolová 9, na pozemku 

  parc. č. 812/24 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec 

  Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné 

  nemovité věci o velikosti id. 613/20231, s paní Kateřinou 

  Martinovskou, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 

  613/20231 k pozemku parc. č. 812/24 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. 

  Slavonín, obec Olomouc, s paní Kateřinou Martinovskou, Olomouc, to vše 

  za kupní cenu celkem ve výši 134.666,- Kč, přičemž část kupní ceny 

  byla již uhrazena formou akontace ve výši 88.660,- Kč a částka ve výši 

  46.006,- Kč bude doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva 

  Olomouc, Jižní, 

  a to vše s odůvodněním odchylky kupní ceny od ceny obvyklé dle 

  důvodové zprávy a přílohy č. 1 této důvodové zprávy. 

  181. schvaluje 

  - 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. 424/15, byt, v domě č. p. 

  424, Topolová 9, na pozemku parc. č. 812/24 zastavěná plocha a nádvoří 

  v k. ú. Slavonín, obec Olomouc (pozemek je ve vlastnictví jiné osoby) 

  se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité 

  věci o velikosti id. 597/20231, panu Mgr. Jaroslavu Šindelkovi, 

  Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 554.438,- Kč, přičemž část kupní 

  ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 454.710,- Kč a částka 

  ve výši 99.728,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

  - 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. 424/15, byt, v domě č. p. 424, Topolová 9, na pozemku 

  parc. č. 812/24 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec 

  Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné 

  nemovité věci o velikosti id. 597/20231, s panem Mgr. Jaroslavem 

  Šindelkou, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 

  597/20231 k pozemku parc. č. 812/24 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. 



  Slavonín, obec Olomouc, s panem Mgr. Jaroslavem Šindelkou, Olomouc, to 

  vše za kupní cenu celkem ve výši 249.095,- Kč, přičemž část kupní ceny 

  byla již uhrazena formou akontace ve výši 204.290,- Kč a částka ve 

  výši 44.805,- Kč bude doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví 

  Družstva Olomouc, Jižní, 

  a to vše s odůvodněním odchylky kupní ceny od ceny obvyklé dle 

  důvodové zprávy a přílohy č. 1 této důvodové zprávy. 

  182. schvaluje 

  - 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. 424/16, byt, v domě č. p. 

  424, Topolová 9, na pozemku parc. č. 812/24 zastavěná plocha a nádvoří 

  v k. ú. Slavonín, obec Olomouc (pozemek je ve vlastnictví jiné osoby) 

  se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité 

  věci o velikosti id. 286/20231, paní Drahomíře Valouchové, Olomouc za 

  kupní cenu celkem ve výši 157.693,- Kč, přičemž část kupní ceny byla 

  již uhrazena formou akontace ve výši 109.917,- Kč a částka ve výši 

  47.776,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

  - 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. 424/16, byt, v domě č. p. 424, Topolová 9, na pozemku 

  parc. č. 812/24 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec 

  Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné 

  nemovité věci o velikosti id. 286/20231, s paní Drahomírou 

  Valouchovou, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 

  286/20231 k pozemku parc. č. 812/24 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. 

  Slavonín, obec Olomouc, s paní Drahomírou Valouchovou, Olomouc, to vše 

  za kupní cenu celkem ve výši 70.848,- Kč, přičemž část kupní ceny byla 

  již uhrazena formou akontace ve výši 49.383,- Kč a částka ve výši 

  21.465,- Kč bude doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva 

  Olomouc, Jižní, 

  a to vše s odůvodněním odchylky kupní ceny od ceny obvyklé dle 

  důvodové zprávy a přílohy č. 1 této důvodové zprávy. 

  183. schvaluje 

  - 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. 424/17, byt, v domě č. p. 

  424, Topolová 9, na pozemku parc. č. 812/24 zastavěná plocha a nádvoří 

  v k. ú. Slavonín, obec Olomouc (pozemek je ve vlastnictví jiné osoby) 

  se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité 

  věci o velikosti id. 460/20231, paní Mgr. Andree Pitronové, Olomouc za 

  kupní cenu celkem ve výši 194.143,- Kč, přičemž část kupní ceny byla 

  již uhrazena formou akontace ve výši 117.300,- Kč a částka ve výši 

  76.843,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

  - 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. 424/17, byt, v domě č. p. 424, Topolová 9, na pozemku 

  parc. č. 812/24 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec 

  Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné 

  nemovité věci o velikosti id. 460/20231, s paní Mgr. Andreou 

  Pitronovou, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 

  460/20231 k pozemku parc. č. 812/24 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. 

  Slavonín, obec Olomouc, s paní Mgr. Andreou Pitronovou, Olomouc, to 

  vše za kupní cenu celkem ve výši 87.223,- Kč, přičemž část kupní ceny 

  byla již uhrazena formou akontace ve výši 52.700,- Kč a částka ve výši 

  34.523,- Kč bude doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva 



  Olomouc, Jižní, 

  a to vše s odůvodněním odchylky kupní ceny od ceny obvyklé dle 

  důvodové zprávy a přílohy č. 1 této důvodové zprávy. 

  184. schvaluje 

  - 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. 424/19, byt, v domě č. p. 

  424, Topolová 9, na pozemku parc. č. 812/24 zastavěná plocha a nádvoří 

  v k. ú. Slavonín, obec Olomouc (pozemek je ve vlastnictví jiné osoby) 

  se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité 

  věci o velikosti id. 681/20231, panu PhDr. Františku Minářovi, Olomouc 

  za kupní cenu celkem ve výši 334.560.,- Kč, přičemž část kupní ceny 

  byla již uhrazena formou akontace ve výši 220.800,- Kč a částka ve 

  výši 113.760,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

  - 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. 424/19, byt, v domě č. p. 424, Topolová 9, na pozemku 

  parc. č. 812/24 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec 

  Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné 

  nemovité věci o velikosti id. 681/20231, s panem PhDr. Františkem 

  Minářem, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 

  681/20231 k pozemku parc. č. 812/24 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. 

  Slavonín, obec Olomouc, s panem PhDr. Františkem Minářem, Olomouc, to 

  vše za kupní cenu celkem ve výši 150.310,- Kč, přičemž část kupní ceny 

  byla již uhrazena formou akontace ve výši 99.200,- Kč a částka ve výši 

  51.110,- Kč bude doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva 

  Olomouc, Jižní, 

  a to vše s odůvodněním odchylky kupní ceny od ceny obvyklé dle 

  důvodové zprávy a přílohy č. 1 této důvodové zprávy. 

  185. schvaluje 

  - 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. 424/20, byt, v domě č. p. 

  424, Topolová 9, na pozemku parc. č. 812/24 zastavěná plocha a nádvoří 

  v k. ú. Slavonín, obec Olomouc (pozemek je ve vlastnictví jiné osoby) 

  se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité 

  věci o velikosti id. 460/20231, paní Mgr. Ludmile Vítkové, Olomouc za 

  kupní cenu celkem ve výši 220.156,- Kč, přičemž část kupní ceny byla 

  již uhrazena formou akontace ve výši 143.313,- Kč a částka ve výši 

  76.843,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

  - 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. 424/20, byt, v domě č. p. 424, Topolová 9, na pozemku 

  parc. č. 812/24 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec 

  Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné 

  nemovité věci o velikosti id. 460/20231, s paní Mgr. Ludmilou 

  Vítkovou, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 

  460/20231 k pozemku parc. č. 812/24 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. 

  Slavonín, obec Olomouc, s paní Mgr. Ludmilou Vítkovou, Olomouc, to vše 

  za kupní cenu celkem ve výši 98.910,- Kč, přičemž část kupní ceny byla 

  již uhrazena formou akontace ve výši 64.387,- Kč a částka ve výši 

  34.523,- Kč bude doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva 

  Olomouc, Jižní, 

  a to vše s odůvodněním odchylky kupní ceny od ceny obvyklé dle 

  důvodové zprávy a přílohy č. 1 této důvodové zprávy. 

   



  186. schvaluje 

  - 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. 424/22, byt, v domě č. p. 

  424, Topolová 9, na pozemku parc. č. 812/24 zastavěná plocha a nádvoří 

  v k. ú. Slavonín, obec Olomouc (pozemek je ve vlastnictví jiné osoby) 

  se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité 

  věci o velikosti id. 630/20231, panu Josefu Beranovi, Olomouc za kupní 

  cenu celkem ve výši 302.581,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 

  uhrazena formou akontace ve výši 197.340,- Kč a částka ve výši 

  105.241,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

  - 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. 424/22, byt, v domě č. p. 424, Topolová 9, na pozemku 

  parc. č. 812/24 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec 

  Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné 

  nemovité věci o velikosti id. 630/20231, s panem Josefem Beranem, 

  Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 630/20231 k 

  pozemku parc. č. 812/24 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, 

  obec Olomouc, s panem Josefem Beranem, Olomouc, to vše za kupní cenu 

  celkem ve výši 135.942,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena 

  formou akontace ve výši 88.660,- Kč a částka ve výši 47.282,- Kč bude 

  doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

  a to vše s odůvodněním odchylky kupní ceny od ceny obvyklé dle 

  důvodové zprávy a přílohy č. 1 této důvodové zprávy. 

  187. schvaluje 

  - 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. 424/23, byt, v domě č. p. 

  424, Topolová 9, na pozemku parc. č. 812/24 zastavěná plocha a nádvoří 

  v k. ú. Slavonín, obec Olomouc (pozemek je ve vlastnictví jiné osoby) 

  se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité 

  věci o velikosti id. 334/20231, panu Aleši Kočíbovi, Olomouc za kupní 

  cenu celkem ve výši 131.694,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 

  uhrazena formou akontace ve výši 75.900,- Kč a částka ve výši 55.794,- 

  Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

  - 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. 424/23, byt, v domě č. p. 424, Topolová 9, na pozemku 

  parc. č. 812/24 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec 

  Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné 

  nemovité věci o velikosti id. 334/20231, s panem Alešem Kočíbem, 

  Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 334/20231 k 

  pozemku parc. č. 812/24 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, 

  obec Olomouc, s panem Alešem Kočíbem, Olomouc, to vše za kupní cenu 

  celkem ve výši 59.167,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena 

  formou akontace ve výši 34.100,- Kč a částka ve výši 25.067,- Kč bude 

  doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

  a to vše s odůvodněním odchylky kupní ceny od ceny obvyklé dle 

  důvodové zprávy a přílohy č. 1 této důvodové zprávy. 

  188. schvaluje 

  - 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. 424/24, byt, v domě č. p. 

  424, Topolová 9, na pozemku parc. č. 812/24 zastavěná plocha a nádvoří 

  v k. ú. Slavonín, obec Olomouc (pozemek je ve vlastnictví jiné osoby) 



  se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité 

  věci o velikosti id. 603/20231, manželům paní Vendule Koriteakové a 

  panu Tomáši Koriteakovi, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 

  559.581,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou 

  akontace ve výši 458.850,- Kč a částka ve výši 100.731,- Kč bude 

  doplatek kupní ceny, a současně 

  - 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. 424/24, byt, v domě č. p. 424, Topolová 9, na pozemku 

  parc. č. 812/24 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec 

  Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné 

  nemovité věci o velikosti id. 603/20231, s manželi paní Vendulou 

  Koriteakovou a panem Tomášem Koriteakem, Olomouc, a ke 

  spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 603/20231 k pozemku parc. č. 

  812/24 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, s 

  manželi paní Vendulou Koriteakovou a panem Tomášem Koriteakem, 

  Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 251.406,- Kč, přičemž 

  část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 206.150,- Kč 

  a částka ve výši 45.256,- Kč bude doplatek kupní ceny, dosud ve 

  vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

  a to vše s odůvodněním odchylky kupní ceny od ceny obvyklé dle 

  důvodové zprávy a přílohy č. 1 této důvodové zprávy. 

  189. schvaluje 

  - 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. 424/26, byt, v domě č. p. 

  424, Topolová 9, na pozemku parc. č. 812/24 zastavěná plocha a nádvoří 

  v k. ú. Slavonín, obec Olomouc (pozemek je ve vlastnictví jiné osoby) 

  se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité 

  věci o velikosti id. 479/20231, panu Ing. Martinu Bučkovi, Olomouc za 

  kupní cenu celkem ve výši 197.316,- Kč, přičemž část kupní ceny byla 

  již uhrazena formou akontace ve výši 117.300,- Kč a částka ve výši 

  80.016,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

  - 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. 424/26, byt, v domě č. p. 424, Topolová 9, na pozemku 

  parc. č. 812/24 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec 

  Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné 

  nemovité věci o velikosti id. 479/20231, s panem Ing. Martinem Bučkem, 

  Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 479/20231 k 

  pozemku parc. č. 812/24 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, 

  obec Olomouc, s panem Ing. Martinem Bučkem, Olomouc, to vše za kupní 

  cenu celkem ve výši 88.649,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 

  uhrazena formou akontace ve výši 52.700,- Kč a částka ve výši 35.949,- 

  Kč bude doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, 

  Jižní, 

  a to vše s odůvodněním odchylky kupní ceny od ceny obvyklé dle 

  důvodové zprávy a přílohy č. 1 této důvodové zprávy. 

  190. schvaluje 

  - 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. 424/27, byt, v domě č. p. 

  424, Topolová 9, na pozemku parc. č. 812/24 zastavěná plocha a nádvoří 

  v k. ú. Slavonín, obec Olomouc (pozemek je ve vlastnictví jiné osoby) 

  se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité 

  věci o velikosti id. 547/20231, manželům paní Bc. Vladimíře Krugové a 



  panu Robertu Krugovi, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 229.376,- 

  Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 

  138.000,- Kč a částka ve výši 91.376,- Kč bude doplatek kupní ceny, a 

  současně 

  - 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. 424/27, byt, v domě č. p. 424, Topolová 9, na pozemku 

  parc. č. 812/24 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec 

  Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné 

  nemovité věci o velikosti id. 547/20231, s manželi paní Bc. Vladimírou 

  Krugovou a panem Robertem Krugem, Olomouc, a ke spoluvlastnickému 

  podílu o velikosti id. 547/20231 k pozemku parc. č. 812/24 zastavěná 

  plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, s manželi paní Bc. 

  Vladimírou Krugovou a panem Robertem Krugem, Olomouc, to vše za kupní 

  cenu celkem ve výši 103.053,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 

  uhrazena formou akontace ve výši 62.000,- Kč a částka ve výši 41.053,- 

  Kč bude doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, 

  Jižní, 

  a to vše s odůvodněním odchylky kupní ceny od ceny obvyklé dle 

  důvodové zprávy a přílohy č. 1 této důvodové zprávy. 

  191. schvaluje 

  - 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. 424/28, byt, v domě č. p. 

  424, Topolová 9, na pozemku parc. č. 812/24 zastavěná plocha a nádvoří 

  v k. ú. Slavonín, obec Olomouc (pozemek je ve vlastnictví jiné osoby) 

  se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité 

  věci o velikosti id. 662/20231, paní Mgr. Šárce Rýznarové, Olomouc za 

  kupní cenu celkem ve výši 363.126,- Kč, přičemž část kupní ceny byla 

  již uhrazena formou akontace ve výši 252.540,- Kč a částka ve výši 

  110.586,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

  - 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. 424/28, byt, v domě č. p. 424, Topolová 9, na pozemku 

  parc. č. 812/24 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec 

  Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné 

  nemovité věci o velikosti id. 662/20231, s paní Mgr. Šárkou 

  Rýznarovou, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 

  662/20231 k pozemku parc. č. 812/24 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. 

  Slavonín, obec Olomouc, s paní Mgr. Šárkou Rýznarovou, Olomouc, to vše 

  za kupní cenu celkem ve výši 163.144,- Kč, přičemž část kupní ceny 

  byla již uhrazena formou akontace ve výši 113.460,- Kč a částka ve 

  výši 49.684,- Kč bude doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví 

  Družstva Olomouc, Jižní, 

  a to vše s odůvodněním odchylky kupní ceny od ceny obvyklé dle 

  důvodové zprávy a přílohy č. 1 této důvodové zprávy. 

  192. schvaluje 

  - 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. 424/29, byt, v domě č. p. 

  424, Topolová 9, na pozemku parc. č. 812/24 zastavěná plocha a nádvoří 

  v k. ú. Slavonín, obec Olomouc (pozemek je ve vlastnictví jiné osoby) 

  se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité 

  věci o velikosti id. 474/20231, paní Janě Maškové, Olomouc za kupní 

  cenu celkem ve výši 238.560,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 

  uhrazena formou akontace ve výši 159.379,- Kč a částka ve výši 



  79.181,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

  - 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. 424/29, byt, v domě č. p. 424, Topolová 9, na pozemku 

  parc. č. 812/24 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec 

  Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné 

  nemovité věci o velikosti id. 474/20231, s paní Janou Maškovou, 

  Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 47420231 k 

  pozemku parc. č. 812/24 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, 

  obec Olomouc, s paní Janou Maškovou, Olomouc, to vše za kupní cenu 

  celkem ve výši 107.179,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena 

  formou akontace ve výši 71.605,- Kč a částka ve výši 35.574,- Kč bude 

  doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

  a to vše s odůvodněním odchylky kupní ceny od ceny obvyklé dle 

  důvodové zprávy a přílohy č. 1 této důvodové zprávy. 

  193. schvaluje 

  - 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. 424/30, byt, v domě č. p. 

  424, Topolová 9, na pozemku parc. č. 812/24 zastavěná plocha a nádvoří 

  v k. ú. Slavonín, obec Olomouc (pozemek je ve vlastnictví jiné osoby) 

  se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité 

  věci o velikosti id. 257/20231, panu Františku Baslarovi, Olomouc za 

  kupní cenu celkem ve výši 118.832,- Kč, přičemž část kupní ceny byla 

  již uhrazena formou akontace ve výši 75.900,- Kč a částka ve výši 

  42.932,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

  - 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. 424/30, byt, v domě č. p. 424, Topolová 9, na pozemku 

  parc. č. 812/24 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec 

  Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné 

  nemovité věci o velikosti id. 257/20231, s panem Františkem Baslarem, 

  Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 257/20231 k 

  pozemku parc. č. 812/24 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, 

  obec Olomouc, s panem Františkem Baslarem, Olomouc, to vše za kupní 

  cenu celkem ve výši 53.388,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 

  uhrazena formou akontace ve výši 34.100,- Kč a částka ve výši 

  19.288.,- Kč bude doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva 

  Olomouc, Jižní, 

  a to vše s odůvodněním odchylky kupní ceny od ceny obvyklé dle 

  důvodové zprávy a přílohy č. 1 této důvodové zprávy. 

  194. schvaluje 

  - 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. 424/31, byt, v domě č. p. 

  424, Topolová 9, na pozemku parc. č. 812/24 zastavěná plocha a nádvoří 

  v k. ú. Slavonín, obec Olomouc (pozemek je ve vlastnictví jiné osoby) 

  se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité 

  věci o velikosti id. 623/20231, paní Renatě Petrové za kupní cenu 

  celkem ve výši 264.228,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena 

  formou akontace ve výši 160.156,- Kč a částka ve výši 104.072,- Kč 

  bude doplatek kupní ceny, a současně 

  - 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. 424/31, byt, v domě č. p. 424, Topolová 9, na pozemku 



  parc. č. 812/24 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec 

  Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné 

  nemovité věci o velikosti id. 623/20231, s paní Renatou Petrovou, a ke 

  spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 623/20231 k pozemku parc. č. 

  812/24 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, s 

  paní Renatou Petrovou, to vše za kupní cenu celkem ve výši 118.711,- 

  Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 

  71.954,- Kč a částka ve výši 46.757,- Kč bude doplatek kupní ceny, 

  dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

  a to vše s odůvodněním odchylky kupní ceny od ceny obvyklé dle 

  důvodové zprávy a přílohy č. 1 této důvodové zprávy. 

  195. schvaluje 

  - 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. 424/32, byt, v domě č. p. 

  424, Topolová 9, na pozemku parc. č. 812/24 zastavěná plocha a nádvoří 

  v k. ú. Slavonín, obec Olomouc (pozemek je ve vlastnictví jiné osoby) 

  se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité 

  věci o velikosti id. 305/20231, paní Bc. Nině Hrtanové, MBA, Olomouc 

  za kupní cenu celkem ve výši 126.850,- Kč, přičemž část kupní ceny 

  byla již uhrazena formou akontace ve výši 75.900,- Kč a částka ve výši 

  50.950,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

  - 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. 424/32, byt, v domě č. p. 424, Topolová 9, na pozemku 

  parc. č. 812/24 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec 

  Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné 

  nemovité věci o velikosti id. 305/20231, s paní Bc. Ninou Hrtanovou, 

  MBA, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 305/20231 

  k pozemku parc. č. 812/24 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, 

  obec Olomouc, s paní Bc. Ninou Hrtanovou, MBA, Olomouc, to vše za 

  kupní cenu celkem ve výši 56.991,- Kč, přičemž část kupní ceny byla 

  již uhrazena formou akontace ve výši 34.100,- Kč a částka ve výši 

  22.891,- Kč bude doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva 

  Olomouc, Jižní, 

  a to vše s odůvodněním odchylky kupní ceny od ceny obvyklé dle 

  důvodové zprávy a přílohy č. 1 této důvodové zprávy. 

  196. schvaluje 

  - 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. 424/34, byt, v domě č. p. 

  424, Topolová 9, na pozemku parc. č. 812/24 zastavěná plocha a nádvoří 

  v k. ú. Slavonín, obec Olomouc (pozemek je ve vlastnictví jiné osoby) 

  se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité 

  věci o velikosti id. 293/20231, paní Mileně Jendřiščíkové, 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 

  - 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. 424/34, byt, v domě č. p. 424, Topolová 9, na pozemku 

  parc. č. 812/24 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec 

  Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné 

  nemovité věci o velikosti id. 293/20231, s paní Milenou 

  Jendřiščíkovou, 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, s paní Milenou Jendřiščíkovou, 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 s odůvodněním odchylky kupní ceny od ceny obvyklé dle 

  důvodové zprávy a přílohy č. 1 této důvodové zprávy. 

  197. schvaluje 

  - 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. 424/35, byt, v domě č. p. 

  424, Topolová 9, na pozemku parc. č. 812/24 zastavěná plocha a nádvoří 

  v k. ú. Slavonín, obec Olomouc (pozemek je ve vlastnictví jiné osoby) 

  se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité 

  věci o velikosti id. 474/20231, paní Evě Pastorkové, Olomouc za kupní 

  cenu celkem ve výši 221.321,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 

  uhrazena formou akontace ve výši 142.140,- Kč a částka ve výši 

  79.181,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

  - 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. 424/35, byt, v domě č. p. 424, Topolová 9, na pozemku 

  parc. č. 812/24 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec 

  Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné 

  nemovité věci o velikosti id. 474/20231, s paní Evou Pastorkovou, 

  Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 474/20231 k 

  pozemku parc. č. 812/24 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, 

  obec Olomouc, s paní Evou Pastorkovou, Olomouc, to vše za kupní cenu 

  celkem ve výši 99.434,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena 

  formou akontace ve výši 63.860,- Kč a částka ve výši 35.574,- Kč bude 

  doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

  a to vše s odůvodněním odchylky kupní ceny od ceny obvyklé dle 

  důvodové zprávy a přílohy č. 1 této důvodové zprávy. 

  198. schvaluje 

  - 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. 789/2, byt, v domě č. p. 

  789, Rumunská 11, na pozemku parc. č. st. 1376 zastavěná plocha a 

  nádvoří v k. ú. Neředín, obec Olomouc (pozemek je ve vlastnictví jiné 

  osoby) se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné 

  nemovité věci o velikosti id. 487/48380, paní Alence Pátkové, Olomouc 

  za kupní cenu celkem ve výši 219.657,- Kč, přičemž část kupní ceny 

  byla již uhrazena formou akontace ve výši 140.662,- Kč a částka ve 

  výši 78.995,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

  - 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. 789/2, byt, v domě č. p. 789, Rumunská 11, na pozemku 

  parc. č. st. 1376 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Neředín, obec 

  Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné 

  nemovité věci o velikosti id. 487/48380, s paní Alenkou Pátkovou, 

  Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 487/48380 k 

  pozemku parc. č. st. 1376 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Neředín, 

  obec Olomouc, s paní Alenkou Pátkovou, Olomouc, to vše za kupní cenu 

  celkem ve výši 108.189,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena 

  formou akontace ve výši 69.281- Kč a částka ve výši 38.908,- Kč bude 

  doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

  a to vše s odůvodněním odchylky kupní ceny od ceny obvyklé dle 



  důvodové zprávy a přílohy č. 1 této důvodové zprávy. 

  199. schvaluje 

  - 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. 789/3, byt, v domě č. p. 

  789, Rumunská 11, na pozemku parc. č. st. 1376 zastavěná plocha a 

  nádvoří v k. ú. Neředín, obec Olomouc (pozemek je ve vlastnictví jiné 

  osoby) se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné 

  nemovité věci o velikosti id. 529/48380, paní Soně Talíkové, Olomouc, 

  za kupní cenu celkem ve výši 470.388,- Kč, přičemž část kupní ceny 

  byla již uhrazena formou akontace ve výši 384.580,- Kč a částka ve 

  výši 85.808,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

  - 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. 789/3, byt, v domě č. p. 789, Rumunská 11, na pozemku 

  parc. č. st. 1376 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Neředín, obec 

  Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné 

  nemovité věci o velikosti id. 529/48380, s paní Soňou Talíkovou, 

  Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 529/48380 k 

  pozemku parc. č. st. 1376 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Neředín, 

  obec Olomouc, s paní Soňou Talíkovou, Olomouc, to vše za kupní cenu 

  celkem ve výši 231.683,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena 

  formou akontace ve výši 189.420,- Kč a částka ve výši 42.263,- Kč bude 

  doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

  a to vše s odůvodněním odchylky kupní ceny od ceny obvyklé dle 

  důvodové zprávy a přílohy č. 1 této důvodové zprávy. 

  200. schvaluje 

  - 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. 789/4, byt, v domě č. p. 

  789, Rumunská 11, na pozemku parc. č. st. 1376 zastavěná plocha a 

  nádvoří v k. ú. Neředín, obec Olomouc (pozemek je ve vlastnictví jiné 

  osoby) se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné 

  nemovité věci o velikosti id. 362/48380, paní Alici Bezděkové, Olomouc 

  za kupní cenu celkem ve výši 150.441,- Kč, přičemž část kupní ceny 

  byla již uhrazena formou akontace ve výši 91.722,- Kč a částka ve výši 

  58.719,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

  - 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. 789/4, byt, v domě č. p. 789, Rumunská 11, na pozemku 

  parc. č. st. 1376 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Neředín, obec 

  Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné 

  nemovité věci o velikosti id. 362/48380, s paní Alicí Bezděkovou, 

  Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 362/48380 k 

  pozemku parc. č. st. 1376 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Neředín, 

  obec Olomouc, s paní Alicí Bezděkovou, Olomouc, to vše za kupní cenu 

  celkem ve výši 74.097,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena 

  formou akontace ve výši 45.176,- Kč a částka ve výši 28.921,- Kč bude 

  doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

  a to vše s odůvodněním odchylky kupní ceny od ceny obvyklé dle 

  důvodové zprávy a přílohy č. 1 této důvodové zprávy. 

  201. schvaluje 

  - 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. 789/6, byt, v domě č. p. 

  789, Rumunská 11, na pozemku parc. č. st. 1376 zastavěná plocha a 



  nádvoří v k. ú. Neředín, obec Olomouc (pozemek je ve vlastnictví jiné 

  osoby) se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné 

  nemovité věci o velikosti id. 535/48380, manželům paní Lence Komzákové 

  a panu Ladislavu Komzákovi, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 

  225.403,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou 

  akontace ve výši 138.622,- Kč a částka ve výši 86.781,- Kč bude 

  doplatek kupní ceny, a současně 

  - 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. 789/6, byt, v domě č. p. 789, Rumunská 11, na pozemku 

  parc. č. st. 1376 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Neředín, obec 

  Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné 

  nemovité věci o velikosti id. 535/48380, s manželi paní Lenkou 

  Komzákovou a panem Ladislavem Komzákem, Olomouc, a ke 

  spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 535/48380 k pozemku parc. č. 

  st. 1376 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Neředín, obec Olomouc, s 

  manželi paní Lenkou Komzákovou a panem Ladislavem Komzákem, Olomouc, 

  to vše za kupní cenu celkem ve výši 111.019,- Kč, přičemž část kupní 

  ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 68.276,- Kč a částka ve 

  výši 42.743,- Kč bude doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví 

  Družstva Olomouc, Jižní, 

  a to vše s odůvodněním odchylky kupní ceny od ceny obvyklé dle 

  důvodové zprávy a přílohy č. 1 této důvodové zprávy. 

  202. schvaluje 

  - 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. 789/7, byt, v domě č. p. 

  789, Rumunská 11, na pozemku parc. č. st. 1376 zastavěná plocha a 

  nádvoří v k. ú. Neředín, obec Olomouc (pozemek je ve vlastnictví jiné 

  osoby) se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné 

  nemovité věci o velikosti id. 678/48380, panu Stanislavu Hornému, 

  Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 567.184,- Kč, přičemž část kupní 

  ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 457.208,- Kč a částka 

  ve výši 109.976,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

  - 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. 789/7, byt, v domě č. p. 789, Rumunská 11, na pozemku 

  parc. č. st. 1376 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Neředín, obec 

  Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné 

  nemovité věci o velikosti id. 678/48380, s panem Stanislavem Horným, 

  Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 678/48380 k 

  pozemku parc. č. st. 1376 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Neředín, 

  obec Olomouc, s panem Stanislavem Horným, Olomouc, to vše za kupní 

  cenu celkem ve výši 279.359,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 

  uhrazena formou akontace ve výši 225.192,- Kč a částka ve výši 

  54.167,- Kč bude doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva 

  Olomouc, Jižní, 

  a to vše s odůvodněním odchylky kupní ceny od ceny obvyklé dle 

  důvodové zprávy a přílohy č. 1 této důvodové zprávy. 

  203. schvaluje 

  - 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. 789/8, byt, v domě č. p. 

  789, Rumunská 11, na pozemku parc. č. st. 1376 zastavěná plocha a 

  nádvoří v k. ú. Neředín, obec Olomouc (pozemek je ve vlastnictví jiné 

  osoby) se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné 



  nemovité věci o velikosti id. 849/48380, panu Bc. Marku Pospíšilovi, 

  za kupní cenu celkem ve výši 512.973,- Kč, přičemž část kupní ceny 

  byla již uhrazena formou akontace ve výši 375.259,- Kč a částka ve 

  výši 137.714,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

  - 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. 789/8, byt, v domě č. p. 789, Rumunská 11, na pozemku 

  parc. č. st. 1376 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Neředín, obec 

  Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné 

  nemovité věci o velikosti id. 849/48380, s panem Bc. Markem 

  Pospíšilem, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 849/48380 k 

  pozemku parc. č. st. 1376 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Neředín, 

  obec Olomouc, s panem Bc. Markem Pospíšilem, to vše za kupní cenu 

  celkem ve výši 252.658,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena 

  formou akontace ve výši 184.829,- Kč a částka ve výši 67.829,- Kč bude 

  doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

  a to vše s odůvodněním odchylky kupní ceny od ceny obvyklé dle 

  důvodové zprávy a přílohy č. 1 této důvodové zprávy. 

  204. schvaluje 

  - 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. 789/9, byt, v domě č. p. 

  789, Rumunská 11, na pozemku parc. č. st. 1376 zastavěná plocha a 

  nádvoří v k. ú. Neředín, obec Olomouc (pozemek je ve vlastnictví jiné 

  osoby) se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné 

  nemovité věci o velikosti id. 794/48380, panu Ing. Vladanu Pěnkavovi, 

  Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 388.704,- Kč, přičemž část kupní 

  ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 259.912,- Kč a částka 

  ve výši 128.792,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

  - 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. 789/9, byt, v domě č. p. 789, Rumunská 11, na pozemku 

  parc. č. st. 1376 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Neředín, obec 

  Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné 

  nemovité věci o velikosti id. 794/48380, s panem Ing. Vladanem 

  Pěnkavou, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 

  794/48380 k pozemku parc. č. st. 1376 zastavěná plocha a nádvoří v k. 

  ú. Neředín, obec Olomouc, s panem Ing. Vladanem Pěnkavou, Olomouc, to 

  vše za kupní cenu celkem ve výši 191.451,- Kč, přičemž část kupní ceny 

  byla již uhrazena formou akontace ve výši 128.016,- Kč a částka ve 

  výši 63.435,- Kč bude doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví 

  Družstva Olomouc, Jižní, 

  a to vše s odůvodněním odchylky kupní ceny od ceny obvyklé dle 

  důvodové zprávy a přílohy č. 1 této důvodové zprávy. 

  205. schvaluje 

  - 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. 789/10, byt, v domě č. p. 

  789, Rumunská 11, na pozemku parc. č. st. 1376 zastavěná plocha a 

  nádvoří v k. ú. Neředín, obec Olomouc (pozemek je ve vlastnictví jiné 

  osoby) se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné 

  nemovité věci o velikosti id. 561/48380, panu Jakubu Koutnému, Olomouc 

  za kupní cenu celkem ve výši 373.637,- Kč, přičemž část kupní ceny 

  byla již uhrazena formou akontace ve výši 282.639,- Kč a částka ve 

  výši 90.998,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

  - 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. 789/10, byt, v domě č. p. 789, Rumunská 11, na pozemku 

  parc. č. st. 1376 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Neředín, obec 

  Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné 

  nemovité věci o velikosti id. 561/48380, s panem Jakubem Koutným, 

  Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 561/48380 k 

  pozemku parc. č. st. 1376 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Neředín, 

  obec Olomouc, s panem Jakubem Koutným, Olomouc, to vše za kupní cenu 

  celkem ve výši 184.031,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena 

  formou akontace ve výši 139.211,- Kč a částka ve výši 44.820,- Kč bude 

  doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

  a to vše s odůvodněním odchylky kupní ceny od ceny obvyklé dle 

  důvodové zprávy a přílohy č. 1 této důvodové zprávy. 

  206. schvaluje 

  - 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. 789/11, byt, v domě č. p. 

  789, Rumunská 11, na pozemku parc. č. st. 1376 zastavěná plocha a 

  nádvoří v k. ú. Neředín, obec Olomouc (pozemek je ve vlastnictví jiné 

  osoby) se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné 

  nemovité věci o velikosti id. 868/48380, paní Haně Londinové, Olomouc 

  za kupní cenu celkem ve výši 641.606,- Kč, přičemž část kupní ceny 

  byla již uhrazena formou akontace ve výši 500.810,- Kč a částka ve 

  výši 140.796,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

  - 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. 789/11, byt, v domě č. p. 789, Rumunská 11, na pozemku 

  parc. č. st. 1376 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Neředín, obec 

  Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné 

  nemovité věci o velikosti id. 868/48380, s paní Hanou Londinovou, 

  Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 868/48380 k 

  pozemku parc. č. st. 1376 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Neředín, 

  obec Olomouc, s paní Hanou Londinovou, Olomouc, to vše za kupní cenu 

  celkem ve výši 316.014,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena 

  formou akontace ve výši 246.667,- Kč a částka ve výši 69.347,- Kč bude 

  doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

  a to vše s odůvodněním odchylky kupní ceny od ceny obvyklé dle 

  důvodové zprávy a přílohy č. 1 této důvodové zprávy. 

  207. schvaluje 

  - 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. 789/12, byt, v domě č. p. 

  789, Rumunská 11, na pozemku parc. č. st. 1376 zastavěná plocha a 

  nádvoří v k. ú. Neředín, obec Olomouc (pozemek je ve vlastnictví jiné 

  osoby) se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné 

  nemovité věci o velikosti id. 473/48380, panu Lubomíru Stodolovi, 

  Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 427.536,- Kč, přičemž část kupní 

  ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 350.812,- Kč a částka 

  ve výši 76.724,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

  - 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. 789/12, byt, v domě č. p. 789, Rumunská 11, na pozemku 

  parc. č. st. 1376 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Neředín, obec 

  Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné 

  nemovité věci o velikosti id. 473/48380, s panem Lubomírem Stodolou, 



  Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 473/48380 k 

  pozemku parc. č. st. 1376 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Neředín, 

  obec Olomouc, s panem Lubomírem Stodolou, Olomouc, to vše za kupní 

  cenu celkem ve výši 210.577,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 

  uhrazena formou akontace ve výši 172.788,- Kč a částka ve výši 

  37.789,- Kč bude doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva 

  Olomouc, Jižní, 

  a to vše s odůvodněním odchylky kupní ceny od ceny obvyklé dle 

  důvodové zprávy a přílohy č. 1 této důvodové zprávy. 

  208. schvaluje 

  - 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. 789/13, byt, v domě č. p. 

  789, Rumunská 11, na pozemku parc. č. st. 1376 zastavěná plocha a 

  nádvoří v k. ú. Neředín, obec Olomouc (pozemek je ve vlastnictví jiné 

  osoby) se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné 

  nemovité věci o velikosti id. 544/48380, panu Petru Šebestovi, Olomouc 

  za kupní cenu celkem ve výši 265.657,- Kč, přičemž část kupní ceny 

  byla již uhrazena formou akontace ve výši 177.416,- Kč a částka ve 

  výši 88.241,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

  - 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. 789/13, byt, v domě č. p. 789, Rumunská 11, na pozemku 

  parc. č. st. 1376 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Neředín, obec 

  Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné 

  nemovité věci o velikosti id. 544/48380, s panem Petrem Šebestou, 

  Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 544/48380 k 

  pozemku parc. č. st. 1376 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Neředín, 

  obec Olomouc, s panem Petrem Šebestou, Olomouc, to vše za kupní cenu 

  celkem ve výši 130.846,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena 

  formou akontace ve výši 87.384,- Kč a částka ve výši 43.462,- Kč bude 

  doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

  a to vše s odůvodněním odchylky kupní ceny od ceny obvyklé dle 

  důvodové zprávy a přílohy č. 1 této důvodové zprávy. 

  209. schvaluje 

  - 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. 789/14, byt, v domě č. p. 

  789, Rumunská 11, na pozemku parc. č. st. 1376 zastavěná plocha a 

  nádvoří v k. ú. Neředín, obec Olomouc (pozemek je ve vlastnictví jiné 

  osoby) se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné 

  nemovité věci o velikosti id. 317/48380, manželům paní Monice Peňáz a 

  panu Marku Peňázovi, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 299.856,- 

  Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 

  248.436,- Kč a částka ve výši 51.420,- Kč bude doplatek kupní ceny, a 

  současně 

  - 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. 789/14, byt, v domě č. p. 789, Rumunská 11, na pozemku 

  parc. č. st. 1376 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Neředín, obec 

  Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné 

  nemovité věci o velikosti id. 317/48380, s manželi paní Monikou Peňáz 

  a panem Markem Peňázem, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o 

  velikosti id. 317/48380 k pozemku parc. č. st. 1376 zastavěná plocha a 

  nádvoří v k. ú. Neředín, obec Olomouc, s manželi paní Monikou Peňáz a 

  panem Markem Peňázem, Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 



  147.690,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou 

  akontace ve výši 122.364,- Kč a částka ve výši 25.326,- Kč bude 

  doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

  a to vše s odůvodněním odchylky kupní ceny od ceny obvyklé dle 

  důvodové zprávy a přílohy č. 1 této důvodové zprávy. 

  210. schvaluje 

  - 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. 789/15, byt, v domě č. p. 

  789, Rumunská 11, na pozemku parc. č. st. 1376 zastavěná plocha a 

  nádvoří v k. ú. Neředín, obec Olomouc (pozemek je ve vlastnictví jiné 

  osoby) se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné 

  nemovité věci o velikosti id. 692/48380, panu Pavlu Kropáčovi, Olomouc 

  za kupní cenu celkem ve výši 351.708,- Kč, přičemž část kupní ceny 

  byla již uhrazena formou akontace ve výši 239.461,- Kč a částka ve 

  výši 112.247,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

  - 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. 789/15, byt, v domě č. p. 789, Rumunská 11, na pozemku 

  parc. č. st. 1376 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Neředín, obec 

  Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné 

  nemovité věci o velikosti id. 692/48380, s panem Pavlem Kropáčem, 

  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, s panem Pavlem Kropáčem, Olomouc, to vše za kupní cenu 

  celkem ve výši 173.230,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena 

  formou akontace ve výši 117.944,- Kč a částka ve výši 55.286,- Kč bude 

  doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

  a to vše s odůvodněním odchylky kupní ceny od ceny obvyklé dle 

  důvodové zprávy a přílohy č. 1 této důvodové zprávy. 

  211. schvaluje 

  - 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. 789/16, byt, v domě č. p. 

  789, Rumunská 11, na pozemku parc. č. st. 1376 zastavěná plocha a 

  nádvoří v k. ú. Neředín, obec Olomouc (pozemek je ve vlastnictví jiné 

  osoby) se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné 

  nemovité věci o velikosti id. 1123/48380, manželům paní Ing. Ladě 

  Roubalíkové a panu Robertu Roubalíkovi, Olomouc za kupní cenu celkem 

  ve výši 842.062,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou 

  akontace ve výši 659.904,- Kč a částka ve výši 182.158,- Kč bude 

  doplatek kupní ceny, a současně 

  - 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. 789/16, byt, v domě č. p. 789, Rumunská 11, na pozemku 

  parc. č. st. 1376 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Neředín, obec 

  Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné 

  nemovité věci o velikosti id. 1123/48380, s manželi paní Ing. Ladou 

  Roubalíkovou a panem Robertem Roubalíkem, Olomouc, a ke 

  spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 1123/48380 k pozemku parc. č. 

  st. 1376 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Neředín, obec Olomouc, s 

  manželi paní Ing. Ladou Roubalíkovou a panem Robertem Roubalíkem, 

  Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 414.748,- Kč, přičemž 

  část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 325.028,- Kč 

  a částka ve výši 89.720,- Kč bude doplatek kupní ceny, dosud ve 

  vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 



  a to vše s odůvodněním odchylky kupní ceny od ceny obvyklé dle 

  důvodové zprávy a přílohy č. 1 této důvodové zprávy. 

  212. schvaluje 

  - 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. 789/17, byt, v domě č. p. 

  789, Rumunská 11, na pozemku parc. č. st. 1376 zastavěná plocha a 

  nádvoří v k. ú. Neředín, obec Olomouc (pozemek je ve vlastnictví jiné 

  osoby) se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné 

  nemovité věci o velikosti id. 586/48380, panu Karlu Pastorkovi, 

  Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 305.134,- Kč, přičemž část kupní 

  ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 210.081,- Kč a částka 

  ve výši 95.053,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

  - 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. 789/17, byt, v domě č. p. 789, Rumunská 11, na pozemku 

  parc. č. st. 1376 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Neředín, obec 

  Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné 

  nemovité věci o velikosti id. 586/48380, s panem Karlem Pastorkem, 

  Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 586/48380 k 

  pozemku parc. č. st. 1376 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Neředín, 

  obec Olomouc, s panem Karlem Pastorkem, Olomouc, to vše za kupní cenu 

  celkem ve výši 150.289,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena 

  formou akontace ve výši 103.472,- Kč a částka ve výši 46.817,- Kč bude 

  doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

  a to vše s odůvodněním odchylky kupní ceny od ceny obvyklé dle 

  důvodové zprávy a přílohy č. 1 této důvodové zprávy. 

  213. schvaluje 

  - 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. 789/18, byt, v domě č. p. 

  789, Rumunská 11, na pozemku parc. č. st. 1376 zastavěná plocha a 

  nádvoří v k. ú. Neředín, obec Olomouc (pozemek je ve vlastnictví jiné 

  osoby) se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné 

  nemovité věci o velikosti id. 690/48380, manželům paní Romaně Roupcové 

  a panu Janu Roupcovi, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 640.017,- 

  Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 

  528.094,- Kč a částka ve výši 111.923,- Kč bude doplatek kupní ceny, a 

  současně 

  - 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. 789/18, byt, v domě č. p. 789, Rumunská 11, na pozemku 

  parc. č. st. 1376 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Neředín, obec 

  Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné 

  nemovité věci o velikosti id. 690/48380, s manželi paní Romanou 

  Roupcovou a panem Janem Roupcem, Olomouc, a ke spoluvlastnickému 

  podílu o velikosti id. 690/48380 k pozemku parc. č. st. 1376 zastavěná 

  plocha a nádvoří v k. ú. Neředín, obec Olomouc, s manželi paní Romanou 

  Roupcovou a panem Janem Roupcem, Olomouc, to vše za kupní cenu celkem 

  ve výši 315.232,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou 

  akontace ve výši 260.106,- Kč a částka ve výši 55.126,- Kč bude 

  doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

  a to vše s odůvodněním odchylky kupní ceny od ceny obvyklé dle 

  důvodové zprávy a přílohy č. 1 této důvodové zprávy. 

  214. schvaluje 

  - 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. 789/19, byt, v domě č. p. 

  789, Rumunská 11, na pozemku parc. č. st. 1376 zastavěná plocha a 

  nádvoří v k. ú. Neředín, obec Olomouc (pozemek je ve vlastnictví jiné 

  osoby) se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné 

  nemovité věci o velikosti id. 390/48380, manželům paní Jarmile 

  Šalantai a panu Dušanu Šalantai, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 

  216.212,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou 

  akontace ve výši 152.951,- Kč a částka ve výši 63.261,- Kč bude 

  doplatek kupní ceny, a současně 

  - 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. 789/19, byt, v domě č. p. 789, Rumunská 11, na pozemku 

  parc. č. st. 1376 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Neředín, obec 

  Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné 

  nemovité věci o velikosti id. 390/48380, s manželi paní Jarmilou 

  Šalantai a panem Dušanem Šalantai, Olomouc, a ke spoluvlastnickému 

  podílu o velikosti id. 390/48380 k pozemku parc. č. st. 1376 zastavěná 

  plocha a nádvoří v k. ú. Neředín, obec Olomouc, s manželi paní 

  Jarmilou Šalantai a panem Dušanem Šalantai, Olomouc, to vše za kupní 

  cenu celkem ve výši 106.492,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 

  uhrazena formou akontace ve výši 75.334,- Kč a částka ve výši 31.158,- 

  Kč bude doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, 

  Jižní, 

  a to vše s odůvodněním odchylky kupní ceny od ceny obvyklé dle 

  důvodové zprávy a přílohy č. 1 této důvodové zprávy. 

  215. schvaluje 

  - 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. 789/20, byt, v domě č. p. 

  789, Rumunská 11, na pozemku parc. č. st. 1376 zastavěná plocha a 

  nádvoří v k. ú. Neředín, obec Olomouc (pozemek je ve vlastnictví jiné 

  osoby) se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné 

  nemovité věci o velikosti id. 364/48380, paní Martině Krškové, Olomouc 

  za kupní cenu celkem ve výši 143.624,- Kč, přičemž část kupní ceny 

  byla již uhrazena formou akontace ve výši 84.581,- Kč a částka ve výši 

  59.043,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

  - 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. 789/20, byt, v domě č. p. 789, Rumunská 11, na pozemku 

  parc. č. st. 1376 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Neředín, obec 

  Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné 

  nemovité věci o velikosti id. 364/48380, s paní Martinou Krškovou, 

  Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 364/48380 k 

  pozemku parc. č. st. 1376 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Neředín, 

  obec Olomouc, s paní Martinou Krškovou, Olomouc, to vše za kupní cenu 

  celkem ve výši 70.740,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena 

  formou akontace ve výši 41.659,- Kč a částka ve výši 29.081,- Kč bude 

  doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

  a to vše s odůvodněním odchylky kupní ceny od ceny obvyklé dle 

  důvodové zprávy a přílohy č. 1 této důvodové zprávy. 

  216. schvaluje 

  - 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. 789/21, byt, v domě č. p. 

  789, Rumunská 11, na pozemku parc. č. st. 1376 zastavěná plocha a 



  nádvoří v k. ú. Neředín, obec Olomouc (pozemek je ve vlastnictví jiné 

  osoby) se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné 

  nemovité věci o velikosti id. 572/48380, manželům paní Mgr. Markétě 

  Jandekové a panu Ivanu Jandekovi, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 

  264.904,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou 

  akontace ve výši 172.122,- Kč a částka ve výši 92.782,- Kč bude 

  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. 789/21, byt, v domě č. p. 789, Rumunská 11, na pozemku 

  parc. č. st. 1376 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Neředín, obec 

  Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné 

  nemovité věci o velikosti id. 572/48380, s manželi paní Mgr. Markétou 

  Jandekovou a panem Ivanem Jandekem, Olomouc, a ke spoluvlastnickému 

  podílu o velikosti id. 572/48380 k pozemku parc. č. st. 1376 zastavěná 

  plocha a nádvoří v k. ú. Neředín, obec Olomouc, s manželi paní Mgr. 

  Markétou Jandekovou a panem Ivanem Jandekem, Olomouc, to vše za kupní 

  cenu celkem ve výši 130.475,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 

  uhrazena formou akontace ve výši 84.776,- Kč a částka ve výši 45.699,- 

  Kč bude doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, 

  Jižní, 

  a to vše s odůvodněním odchylky kupní ceny od ceny obvyklé dle 

  důvodové zprávy a přílohy č. 1 této důvodové zprávy. 

  217. schvaluje 

  - 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. 789/22, byt, v domě č. p. 

  789, Rumunská 11, na pozemku parc. č. st. 1376 zastavěná plocha a 

  nádvoří v k. ú. Neředín, obec Olomouc (pozemek je ve vlastnictví jiné 

  osoby) se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné 

  nemovité věci o velikosti id. 726/48380, paní Pavle Částové, za kupní 

  cenu celkem ve výši 666.894,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 

  uhrazena formou akontace ve výši 549.132,- Kč a částka ve výši 

  117.762,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

  - 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. 789/22, byt, v domě č. p. 789, Rumunská 11, na pozemku 

  parc. č. st. 1376 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Neředín, obec 

  Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné 

  nemovité věci o velikosti id. 726/48380, s paní Pavlou Částovou, a ke 

  spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 726/48380 k pozemku parc. č. 

  st. 1376 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Neředín, obec Olomouc, s 

  paní Pavlou Částovou, to vše za kupní cenu celkem ve výši 328.470,- 

  Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 

  270.468,- Kč a částka ve výši 58.002,- Kč bude doplatek kupní ceny, 

  dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

  a to vše s odůvodněním odchylky kupní ceny od ceny obvyklé dle 

  důvodové zprávy a přílohy č. 1 této důvodové zprávy. 

  218. schvaluje 

  - 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. 789/23, byt, v domě č. p. 

  789, Rumunská 11, na pozemku parc. č. st. 1376 zastavěná plocha a 

  nádvoří v k. ú. Neředín, obec Olomouc (pozemek je ve vlastnictví jiné 

  osoby) se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné 

  nemovité věci o velikosti id. 864/48380, paní Janě Stehlíkové, Olomouc 



  za kupní cenu celkem ve výši 780.667,- Kč, přičemž část kupní ceny 

  byla již uhrazena formou akontace ve výši 640.520,- Kč a částka ve 

  výši 140.147,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

  - 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. 789/23, byt, v domě č. p. 789, Rumunská 11, na pozemku 

  parc. č. st. 1376 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Neředín, obec 

  Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné 

  nemovité věci o velikosti id. 864/48380, s paní Janou Stehlíkovou, 

  Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 864/48380 k 

  pozemku parc. č. st. 1376 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Neředín, 

  obec Olomouc, s paní Janou Stehlíkovou, Olomouc, to vše za kupní cenu 

  celkem ve výši 384.508,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena 

  formou akontace ve výši 315.480,- Kč a částka ve výši 69.028,- Kč bude 

  doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

  a to vše s odůvodněním odchylky kupní ceny od ceny obvyklé dle 

  důvodové zprávy a přílohy č. 1 této důvodové zprávy. 

  219. schvaluje 

  - 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. 789/24, byt, v domě č. p. 

  789, Rumunská 11, na pozemku parc. č. st. 1376 zastavěná plocha a 

  nádvoří v k. ú. Neředín, obec Olomouc (pozemek je ve vlastnictví jiné 

  osoby) se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné 

  nemovité věci o velikosti id. 741/48380, panu Petru Krahulíkovi, 

  Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 360.628,- Kč, přičemž část kupní 

  ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 240.433,- Kč a částka 

  ve výši 120.195,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

  - 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. 789/24, byt, v domě č. p. 789, Rumunská 11, na pozemku 

  parc. č. st. 1376 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Neředín, obec 

  Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné 

  nemovité věci o velikosti id. 741/48380, s panem Petrem Krahulíkem, 

  Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 741/48380 k 

  pozemku parc. č. st. 1376 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Neředín, 

  obec Olomouc, s panem Petrem Krahulíkem, Olomouc, to vše za kupní cenu 

  celkem ve výši 177.623,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena 

  formou akontace ve výši 118.422,- Kč a částka ve výši 59.201,- Kč bude 

  doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

  a to vše s odůvodněním odchylky kupní ceny od ceny obvyklé dle 

  důvodové zprávy a přílohy č. 1 této důvodové zprávy. 

  220. schvaluje 

  - 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. 789/25, byt, v domě č. p. 

  789, Rumunská 11, na pozemku parc. č. st. 1376 zastavěná plocha a 

  nádvoří v k. ú. Neředín, obec Olomouc (pozemek je ve vlastnictví jiné 

  osoby) se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné 

  nemovité věci o velikosti id. 741/48380, manželům paní Denise 

  Rajnochové a panu Ing. Zdeňku Rajnochovi, Olomouc za kupní cenu celkem 

  ve výši 352.176,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou 

  akontace ve výši 231.981,- Kč a částka ve výši 120.195,- Kč bude 

  doplatek kupní ceny, a současně 

  - 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. 789/25, byt, v domě č. p. 789, Rumunská 11, na pozemku 

  parc. č. st. 1376 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Neředín, obec 

  Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné 

  nemovité věci o velikosti id. 741/48380, s manželi paní Denisou 

  Rajnochovou a panem Ing. Zdeňkem Rajnochem, Olomouc, a ke 

  spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 741/48380 k pozemku parc. č. 

  st. 1376 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Neředín, obec Olomouc, s 

  manželi paní Denisou Rajnochovou a panem Ing. Zdeňkem Rajnochem, 

  Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 173.460,- Kč, přičemž 

  část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 114.259,- Kč 

  a částka ve výši 59.201,- Kč bude doplatek kupní ceny, dosud ve 

  vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

  a to vše s odůvodněním odchylky kupní ceny od ceny obvyklé dle 

  důvodové zprávy a přílohy č. 1 této důvodové zprávy. 

  221. schvaluje 

  - 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. 789/26, byt, v domě č. p. 

  789, Rumunská 11, na pozemku parc. č. st. 1376 zastavěná plocha a 

  nádvoří v k. ú. Neředín, obec Olomouc (pozemek je ve vlastnictví jiné 

  osoby) se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné 

  nemovité věci o velikosti id. 885/48380, paní Pavlíně Giochalasové 

  Švastalové, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 464.198,- Kč, přičemž 

  část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 320.645,- Kč 

  a částka ve výši 143.553,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

  - 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. 789/26, byt, v domě č. p. 789, Rumunská 11, na pozemku 

  parc. č. st. 1376 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Neředín, obec 

  Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné 

  nemovité věci o velikosti id. 885/48380, s paní Pavlínou Giochalasovou 

  Švastalovou, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 

  885/48380 k pozemku parc. č. st. 1376 zastavěná plocha a nádvoří v k. 

  ú. Neředín, obec Olomouc, s paní Pavlínou Giochalasovou Švastalovou, 

  Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 228.635,- Kč, přičemž 

  část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 157.930,- Kč 

  a částka ve výši 70.705,- Kč bude doplatek kupní ceny, dosud ve 

  vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

  a to vše s odůvodněním odchylky kupní ceny od ceny obvyklé dle 

  důvodové zprávy a přílohy č. 1 této důvodové zprávy. 

  222. schvaluje 

  - 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. 789/27, byt, v domě č. p. 

  789, Rumunská 11, na pozemku parc. č. st. 1376 zastavěná plocha a 

  nádvoří v k. ú. Neředín, obec Olomouc (pozemek je ve vlastnictví jiné 

  osoby) se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné 

  nemovité věci o velikosti id. 473/48380, panu Josefu Motyčkovi, 

  Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 216.123,- Kč, přičemž část kupní 

  ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 139.399,- Kč a částka 

  ve výši 76.724,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

  - 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. 789/27, byt, v domě č. p. 789, Rumunská 11, na pozemku 

  parc. č. st. 1376 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Neředín, obec 



  Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné 

  nemovité věci o velikosti id. 473/48380, s panem Josefem Motyčkou, 

  Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 473/48380 k 

  pozemku parc. č. st. 1376 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Neředín, 

  obec Olomouc, s panem Josefem Motyčkou, Olomouc, to vše za kupní cenu 

  celkem ve výši 106.448,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena 

  formou akontace ve výši 68.659,- Kč a částka ve výši 37.789,- Kč bude 

  doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

  a to vše s odůvodněním odchylky kupní ceny od ceny obvyklé dle 

  důvodové zprávy a přílohy č. 1 této důvodové zprávy. 

  223. schvaluje 

  - 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. 789/28, byt, v domě č. p. 

  789, Rumunská 11, na pozemku parc. č. st. 1376 zastavěná plocha a 

  nádvoří v k. ú. Neředín, obec Olomouc (pozemek je ve vlastnictví jiné 

  osoby) se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné 

  nemovité věci o velikosti id. 512/48380, manželům paní Janě Kubíčkové 

  a panu Václavu Kubíčkovi, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 

  255.172,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou 

  akontace ve výši 172.122,- Kč a částka ve výši 83.050,- Kč bude 

  doplatek kupní ceny, a současně 

  - 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. 789/28, byt, v domě č. p. 789, Rumunská 11, na pozemku 

  parc. č. st. 1376 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Neředín, obec 

  Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné 

  nemovité věci o velikosti id. 512/48380, s manželi paní Janou 

  Kubíčkovou a panem Václavem Kubíčkem, Olomouc, a ke spoluvlastnickému 

  podílu o velikosti id. 512/48380 k pozemku parc. č. st. 1376 zastavěná 

  plocha a nádvoří v k. ú. Neředín, obec Olomouc, s manželi paní Janou 

  Kubíčkovou a panem Václavem Kubíčkem, Olomouc, to vše za kupní cenu 

  celkem ve výši 125.681,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena 

  formou akontace ve výši 84.776,- Kč a částka ve výši 40.905,- Kč bude 

  doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

  a to vše s odůvodněním odchylky kupní ceny od ceny obvyklé dle 

  důvodové zprávy a přílohy č. 1 této důvodové zprávy. 

  224. schvaluje 

  - 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. 789/29, byt, v domě č. p. 

  789, Rumunská 11, na pozemku parc. č. st. 1376 zastavěná plocha a 

  nádvoří v k. ú. Neředín, obec Olomouc (pozemek je ve vlastnictví jiné 

  osoby) se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné 

  nemovité věci o velikosti id. 486/48380, paní Jitce Svobodové, Olomouc 

  za kupní cenu celkem ve výši 219.301,- Kč, přičemž část kupní ceny 

  byla již uhrazena formou akontace ve výši 140.468,- Kč a částka ve 

  výši 78.833,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

  - 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. 789/29, byt, v domě č. p. 789, Rumunská 11, na pozemku 

  parc. č. st. 1376 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Neředín, obec 

  Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné 

  nemovité věci o velikosti id. 486/48380, s paní Jitkou Svobodovou, 

  Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 486/48380 k 

  pozemku parc. č. st. 1376 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Neředín, 



  obec Olomouc, s paní Jitkou Svobodovou, Olomouc, to vše za kupní cenu 

  celkem ve výši 108.013,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena 

  formou akontace ve výši 69.185,- Kč a částka ve výši 38.828,- Kč bude 

  doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

  a to vše s odůvodněním odchylky kupní ceny od ceny obvyklé dle 

  důvodové zprávy a přílohy č. 1 této důvodové zprávy. 

  225. schvaluje 

  - 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. 789/30, byt, v domě č. p. 

  789, Rumunská 11, na pozemku parc. č. st. 1376 zastavěná plocha a 

  nádvoří v k. ú. Neředín, obec Olomouc (pozemek je ve vlastnictví jiné 

  osoby) se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné 

  nemovité věci o velikosti id. 701/48380, manželům paní Ivaně 

  Kadaníkové a panu Kamilu Kadaníkovi, Olomouc za kupní cenu celkem ve 

  výši 355.306,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou 

  akontace ve výši 241.599,- Kč a částka ve výši 113.707,- Kč bude 

  doplatek kupní ceny, a současně 

  - 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. 789/30, byt, v domě č. p. 789, Rumunská 11, na pozemku 

  parc. č. st. 1376 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Neředín, obec 

  Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné 

  nemovité věci o velikosti id. 701/48380, s manželi paní Ivanou 

  Kadaníkovou a panem Kamilem Kadaníkem, Olomouc, a ke spoluvlastnickému 

  podílu o velikosti id. 701/48380 k pozemku parc. č. st. 1376 zastavěná 

  plocha a nádvoří v k. ú. Neředín, obec Olomouc, s manželi paní Ivanou 

  Kadaníkovou a panem Kamilem Kadaníkem, Olomouc, to vše za kupní cenu 

  celkem ve výši 175.001,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena 

  formou akontace ve výši 118.996,- Kč a částka ve výši 56.005,- Kč bude 

  doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

  a to vše s odůvodněním odchylky kupní ceny od ceny obvyklé dle 

  důvodové zprávy a přílohy č. 1 této důvodové zprávy. 

  226. schvaluje 

  - 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. 789/31, byt, v domě č. p. 

  789, Rumunská 11, na pozemku parc. č. st. 1376 zastavěná plocha a 

  nádvoří v k. ú. Neředín, obec Olomouc (pozemek je ve vlastnictví jiné 

  osoby) se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné 

  nemovité věci o velikosti id. 1072/48380, panu Janu Hranci, Olomouc za 

  kupní cenu celkem ve výši 588.863,- Kč, přičemž část kupní ceny byla 

  již uhrazena formou akontace ve výši 414.977,- Kč a částka ve výši 

  173.886,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

  - 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. 789/31, byt, v domě č. p. 789, Rumunská 11, na pozemku 

  parc. č. st. 1376 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Neředín, obec 

  Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné 

  nemovité věci o velikosti id. 1072/48380, s panem Janem Hrancem, 

  Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 1072/48380 k 

  pozemku parc. č. st. 1376 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Neředín, 

  obec Olomouc, s panem Janem Hrancem, Olomouc, to vše za kupní cenu 

  celkem ve výši 290.036,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena 

  formou akontace ve výši 204.391,- Kč a částka ve výši 85.645,- Kč bude 

  doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 



  a to vše s odůvodněním odchylky kupní ceny od ceny obvyklé dle 

  důvodové zprávy a přílohy č. 1 této důvodové zprávy. 

  227. schvaluje 

  - 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. 789/32, byt, v domě č. p. 

  789, Rumunská 11, na pozemku parc. č. st. 1376 zastavěná plocha a 

  nádvoří v k. ú. Neředín, obec Olomouc (pozemek je ve vlastnictví jiné 

  osoby) se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné 

  nemovité věci o velikosti id. 641/48380, manželům paní Mgr. Jitce 

  Hajdu a panu Mgr. Filipu Hajdu, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 

  268.956,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou 

  akontace ve výši 164.981,- Kč a částka ve výši 103.975,- Kč bude 

  doplatek kupní ceny, a současně 

  - 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. 789/32, byt, v domě č. p. 789, Rumunská 11, na pozemku 

  parc. č. st. 1376 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Neředín, obec 

  Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné 

  nemovité věci o velikosti id. 641/48380, s manželi paní Mgr. Jitkou 

  Hajdu a panem Mgr. Filipem Hajdu, Olomouc, a ke spoluvlastnickému 

  podílu o velikosti id. 641/48380 k pozemku parc. č. st. 1376 zastavěná 

  plocha a nádvoří v k. ú. Neředín, obec Olomouc, s manželi paní Mgr. 

  Jitkou Hajdu a panem Mgr. Filipem Hajdu, Olomouc, to vše za kupní cenu 

  celkem ve výši 132.470,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena 

  formou akontace ve výši 81.259,- Kč a částka ve výši 51.211,- Kč bude 

  doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

  a to vše s odůvodněním odchylky kupní ceny od ceny obvyklé dle 

  důvodové zprávy a přílohy č. 1 této důvodové zprávy. 

  228. schvaluje 

  - 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. 789/33, byt, v domě č. p. 

  789, Rumunská 11, na pozemku parc. č. st. 1376 zastavěná plocha a 

  nádvoří v k. ú. Neředín, obec Olomouc (pozemek je ve vlastnictví jiné 

  osoby) se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné 

  nemovité věci o velikosti id. 688/48380, panu MUDr. Kamilu Palatkovi, 

  Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 351.497,- Kč, přičemž část kupní 

  ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 239.899,- Kč a částka 

  ve výši 111.598,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

  - 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. 789/33, byt, v domě č. p. 789, Rumunská 11, na pozemku 

  parc. č. st. 1376 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Neředín, obec 

  Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné 

  nemovité věci o velikosti id. 688/48380, s panem MUDr. Kamilem 

  Palatkou, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 

  688/48380 k pozemku parc. č. st. 1376 zastavěná plocha a nádvoří v k. 

  ú. Neředín, obec Olomouc, s panem MUDr. Kamilem Palatkou, Olomouc, to 

  vše za kupní cenu celkem ve výši 173.125,- Kč, přičemž část kupní ceny 

  byla již uhrazena formou akontace ve výši 118.159,- Kč a částka ve 

  výši 54.966,- Kč bude doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví 

  Družstva Olomouc, Jižní, 

  a to vše s odůvodněním odchylky kupní ceny od ceny obvyklé dle 

  důvodové zprávy a přílohy č. 1 této důvodové zprávy. 

  229. schvaluje 



  - 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. 789/35, byt, v domě č. p. 

  789, Rumunská 11, na pozemku parc. č. st. 1376 zastavěná plocha a 

  nádvoří v k. ú. Neředín, obec Olomouc (pozemek je ve vlastnictví jiné 

  osoby) se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné 

  nemovité věci o velikosti id. 371/48380, paní Mgr. Gabriele Parčové, 

  Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 238.429,- Kč, přičemž část kupní 

  ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 178.250,- Kč a částka 

  ve výši 60.179,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

  - 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. 789/35, byt, v domě č. p. 789, Rumunská 11, na pozemku 

  parc. č. st. 1376 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Neředín, obec 

  Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné 

  nemovité věci o velikosti id. 371/48380, s paní Mgr. Gabrielou 

  Parčovou, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 

  371/48380 k pozemku parc. č. st. 1376 zastavěná plocha a nádvoří v k. 

  ú. Neředín, obec Olomouc, s paní Mgr. Gabrielou Parčovou, Olomouc, to 

  vše za kupní cenu celkem ve výši 117.435,- Kč, přičemž část kupní ceny 

  byla již uhrazena formou akontace ve výši 87.795,- Kč a částka ve výši 

  29.640,- Kč bude doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva 

  Olomouc, Jižní, 

  a to vše s odůvodněním odchylky kupní ceny od ceny obvyklé dle 

  důvodové zprávy a přílohy č. 1 této důvodové zprávy. 

  230. schvaluje 

  - 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. 789/36, byt, v domě č. p. 

  789, Rumunská 11, na pozemku parc. č. st. 1376 zastavěná plocha a 

  nádvoří v k. ú. Neředín, obec Olomouc (pozemek je ve vlastnictví jiné 

  osoby) se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné 

  nemovité věci o velikosti id. 542/48380, paní Daše Kašparové, Olomouc 

  za kupní cenu celkem ve výši 287.575,- Kč, přičemž část kupní ceny 

  byla již uhrazena formou akontace ve výši 199.659,- Kč a částka ve 

  výši 87.916,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

  - 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. 789/36, byt, v domě č. p. 789, Rumunská 11, na pozemku 

  parc. č. st. 1376 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Neředín, obec 

  Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné 

  nemovité věci o velikosti id. 542/48380, s paní Dašou Kašparovou, 

  Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 542/48380 k 

  pozemku parc. č. st. 1376 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Neředín, 

  obec Olomouc, s paní Dašou Kašparovou, Olomouc, to vše za kupní cenu 

  celkem ve výši 141.641,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena 

  formou akontace ve výši 98.339,- Kč a částka ve výši 43.302,- Kč bude 

  doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

  a to vše s odůvodněním odchylky kupní ceny od ceny obvyklé dle 

  důvodové zprávy a přílohy č. 1 této důvodové zprávy. 

  231. schvaluje 

  - 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. 789/38, byt, v domě č. p. 

  789, Rumunská 11, na pozemku parc. č. st. 1376 zastavěná plocha a 

  nádvoří v k. ú. Neředín, obec Olomouc (pozemek je ve vlastnictví jiné 



  osoby) se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné 

  nemovité věci o velikosti id. 864/48380, paní Mgr. Pavle Kotrlové, 

  Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 517.835,- Kč, přičemž část kupní 

  ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 377.688,- Kč a částka 

  ve výši 140.147,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

  - 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. 789/38, byt, v domě č. p. 789, Rumunská 11, na pozemku 

  parc. č. st. 1376 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Neředín, obec 

  Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné 

  nemovité věci o velikosti id. 864/48380, s paní Mgr. Pavlou Kotrlovou, 

  Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 864/48380 k 

  pozemku parc. č. st. 1376 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Neředín, 

  obec Olomouc, s paní Mgr. Pavlou Kotrlovou, Olomouc, to vše za kupní 

  cenu celkem ve výši 255.053,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 

  uhrazena formou akontace ve výši 186.025,- Kč a částka ve výši 

  69.028,- Kč bude doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva 

  Olomouc, Jižní, 

  a to vše s odůvodněním odchylky kupní ceny od ceny obvyklé dle 

  důvodové zprávy a přílohy č. 1 této důvodové zprávy. 

  232. schvaluje 

  - 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. 789/39, byt, v domě č. p. 

  789, Rumunská 11, na pozemku parc. č. st. 1376 zastavěná plocha a 

  nádvoří v k. ú. Neředín, obec Olomouc (pozemek je ve vlastnictví jiné 

  osoby) se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné 

  nemovité věci o velikosti id. 776/48380, manželům paní Martině 

  Stránělové a panu Janu Stránělovi, Olomouc za kupní cenu celkem ve 

  výši 366.306,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou 

  akontace ve výši 240.433.,- Kč a částka ve výši 125.873,- Kč bude 

  doplatek kupní ceny, a současně 

  - 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. 789/39, byt, v domě č. p. 789, Rumunská 11, na pozemku 

  parc. č. st. 1376 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Neředín, obec 

  Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné 

  nemovité věci o velikosti id. 776/48380, s manželi paní Martinou 

  Stránělovou a panem Janem Stránělem, Olomouc, a ke spoluvlastnickému 

  podílu o velikosti id. 776/48380 k pozemku parc. č. st. 1376 zastavěná 

  plocha a nádvoří v k. ú. Neředín, obec Olomouc, s manželi paní 

  Martinou Stránělovou a panem Janem Stránělem, Olomouc, to vše za kupní 

  cenu celkem ve výši 180.419,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 

  uhrazena formou akontace ve výši 118.422,- Kč a částka ve výši 

  61.997,- Kč bude doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva 

  Olomouc, Jižní, 

  a to vše s odůvodněním odchylky kupní ceny od ceny obvyklé dle 

  důvodové zprávy a přílohy č. 1 této důvodové zprávy. 

  233. schvaluje 

  - 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. 789/40, byt, v domě č. p. 

  789, Rumunská 11, na pozemku parc. č. st. 1376 zastavěná plocha a 

  nádvoří v k. ú. Neředín, obec Olomouc (pozemek je ve vlastnictví jiné 

  osoby) se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné 

  nemovité věci o velikosti id. 766/48380, paní Marii Strnadové, Olomouc 



  za kupní cenu celkem ve výši 408.909,- Kč, přičemž část kupní ceny 

  byla již uhrazena formou akontace ve výši 284.658,- Kč a částka ve 

  výši 124.251,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

  - 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. 789/40, byt, v domě č. p. 789, Rumunská 11, na pozemku 

  parc. č. st. 1376 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Neředín, obec 

  Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné 

  nemovité věci o velikosti id. 766/48380, s paní Marií Strnadovou, 

  Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 766/48380 k 

  pozemku parc. č. st. 1376 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Neředín, 

  obec Olomouc, s paní Marií Strnadovou, Olomouc, to vše za kupní cenu 

  celkem ve výši 201.403,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena 

  formou akontace ve výši 140.205,- Kč a částka ve výši 61.198,- Kč bude 

  doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

  a to vše s odůvodněním odchylky kupní ceny od ceny obvyklé dle 

  důvodové zprávy a přílohy č. 1 této důvodové zprávy. 

  234. schvaluje 

  - 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. 789/41, byt, v domě č. p. 

  789, Rumunská 11, na pozemku parc. č. st. 1376 zastavěná plocha a 

  nádvoří v k. ú. Neředín, obec Olomouc (pozemek je ve vlastnictví jiné 

  osoby) se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné 

  nemovité věci o velikosti id. 850/48380, paní Ing. Jitce Pudelové, 

  Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 464.933,- Kč, přičemž část kupní 

  ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 327.057,- Kč a částka 

  ve výši 137.876,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

  - 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. 789/41, byt, v domě č. p. 789, Rumunská 11, na pozemku 

  parc. č. st. 1376 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Neředín, obec 

  Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné 

  nemovité věci o velikosti id. 850/48380, s paní Ing. Jitkou Pudelovou, 

  Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 850/48380 k 

  pozemku parc. č. st. 1376 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Neředín, 

  obec Olomouc, s paní Ing. Jitkou Pudelovou, Olomouc, to vše za kupní 

  cenu celkem ve výši 228.997,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 

  uhrazena formou akontace ve výši 161.088,- Kč a částka ve výši 

  67.909,- Kč bude doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva 

  Olomouc, Jižní, 

  a to vše s odůvodněním odchylky kupní ceny od ceny obvyklé dle 

  důvodové zprávy a přílohy č. 1 této důvodové zprávy. 

  235. schvaluje 

  - 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. 789/42, byt, v domě č. p. 

  789, Rumunská 11, na pozemku parc. č. st. 1376 zastavěná plocha a 

  nádvoří v k. ú. Neředín, obec Olomouc (pozemek je ve vlastnictví jiné 

  osoby) se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné 

  nemovité věci o velikosti id. 470/48380, paní Mgr. Soně Vodákové, 

  Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 214.130,- Kč, přičemž část kupní 

  ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 137.893,- Kč a částka 

  ve výši 76.237,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

  - 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. 789/42, byt, v domě č. p. 789, Rumunská 11, na pozemku 

  parc. č. st. 1376 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Neředín, obec 

  Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné 

  nemovité věci o velikosti id. 470/48380, s paní Mgr. Soňou Vodákovou, 

  Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 470/48380 k 

  pozemku parc. č. st. 1376 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Neředín, 

  obec Olomouc, s paní Mgr. Soňou Vodákovou, Olomouc, to vše za kupní 

  cenu celkem ve výši 105.467,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 

  uhrazena formou akontace ve výši 67.917,- Kč a částka ve výši 37.550,- 

  Kč bude doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, 

  Jižní, 

  a to vše s odůvodněním odchylky kupní ceny od ceny obvyklé dle 

  důvodové zprávy a přílohy č. 1 této důvodové zprávy. 

  236. schvaluje 

  - 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. 789/43, byt, v domě č. p. 

  789, Rumunská 11, na pozemku parc. č. st. 1376 zastavěná plocha a 

  nádvoří v k. ú. Neředín, obec Olomouc (pozemek je ve vlastnictví jiné 

  osoby) se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné 

  nemovité věci o velikosti id. 512/48380, manželům paní Mgr. Markétě 

  Šimarové a panu Robertu Šimarovi, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 

  338.340,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou 

  akontace ve výši 255.290- Kč a částka ve výši 83.050,- Kč bude 

  doplatek kupní ceny, a současně 

  - 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. 789/43, byt, v domě č. p. 789, Rumunská 11, na pozemku 

  parc. č. st. 1376 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Neředín, obec 

  Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné 

  nemovité věci o velikosti id. 512/48380, s manželi paní Mgr. Markétou 

  Šimarovou a panem Robertem Šimarou, Olomouc, a ke spoluvlastnickému 

  podílu o velikosti id. 512/48380 k pozemku parc. č. st. 1376 zastavěná 

  plocha a nádvoří v k. ú. Neředín, obec Olomouc, s manželi paní Mgr. 

  Markétou Šimarovou a panem Robertem Šimarou, Olomouc, to vše za kupní 

  cenu celkem ve výši 166.645,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 

  uhrazena formou akontace ve výši 125.740,- Kč a částka ve výši 

  40.905,- Kč bude doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva 

  Olomouc, Jižní, 

  a to vše s odůvodněním odchylky kupní ceny od ceny obvyklé dle 

  důvodové zprávy a přílohy č. 1 této důvodové zprávy. 

  237. schvaluje 

  - 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. 789/44, byt, v domě č. p. 

  789, Rumunská 11, na pozemku parc. č. st. 1376 zastavěná plocha a 

  nádvoří v k. ú. Neředín, obec Olomouc (pozemek je ve vlastnictví jiné 

  osoby) se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné 

  nemovité věci o velikosti id. 486/48380, paní Jarmile Mičkalové, 

  Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 219.301,- Kč, přičemž část kupní 

  ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 140.468,- Kč a částka 

  ve výši 78.833,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

  - 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. 789/44, byt, v domě č. p. 789, Rumunská 11, na pozemku 



  parc. č. st. 1376 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Neředín, obec 

  Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné 

  nemovité věci o velikosti id. 486/48380, s paní Jarmilou Mičkalovou, 

  Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 486/48380 k 

  pozemku parc. č. st. 1376 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Neředín, 

  obec Olomouc, s paní Jarmilou Mičkalovou, Olomouc, to vše za kupní 

  cenu celkem ve výši 108.013,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 

  uhrazena formou akontace ve výši 69.185,- Kč a částka ve výši 38.828,- 

  Kč bude doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, 

  Jižní, 

  a to vše s odůvodněním odchylky kupní ceny od ceny obvyklé dle 

  důvodové zprávy a přílohy č. 1 této důvodové zprávy. 

  238. schvaluje 

  - 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. 789/45, byt, v domě č. p. 

  789, Rumunská 11, na pozemku parc. č. st. 1376 zastavěná plocha a 

  nádvoří v k. ú. Neředín, obec Olomouc (pozemek je ve vlastnictví jiné 

  osoby) se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné 

  nemovité věci o velikosti id. 701/48380, paní Mgr. Leoně Parčové, 

  Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 355.306,- Kč, přičemž část kupní 

  ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 241.599,- Kč a částka 

  ve výši 113.707,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

  - 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. 789/45, byt, v domě č. p. 789, Rumunská 11, na pozemku 

  parc. č. st. 1376 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Neředín, obec 

  Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné 

  nemovité věci o velikosti id. 701/48380, s paní Mgr. Leonou Parčovou, 

  Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 701/48380 k 

  pozemku parc. č. st. 1376 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Neředín, 

  obec Olomouc, s paní Mgr. Leonou Parčovou, Olomouc, to vše za kupní 

  cenu celkem ve výši 175.001,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 

  uhrazena formou akontace ve výši 118.996,- Kč a částka ve výši 

  56.005,- Kč bude doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva 

  Olomouc, Jižní, 

  a to vše s odůvodněním odchylky kupní ceny od ceny obvyklé dle 

  důvodové zprávy a přílohy č. 1 této důvodové zprávy. 

  239. schvaluje 

  - 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. 789/46, byt, v domě č. p. 

  789, Rumunská 11, na pozemku parc. č. st. 1376 zastavěná plocha a 

  nádvoří v k. ú. Neředín, obec Olomouc (pozemek je ve vlastnictví jiné 

  osoby) se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné 

  nemovité věci o velikosti id. 1146/48380, manželům paní MUDr. Markétě 

  Černochové a panu Ing. Karlu Černochovi, Olomouc za kupní cenu celkem 

  ve výši 574.489,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou 

  akontace ve výši 388.600,- Kč a částka ve výši 185.889,- Kč bude 

  doplatek kupní ceny, a současně 

  - 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. 789/46, byt, v domě č. p. 789, Rumunská 11, na pozemku 

  parc. č. st. 1376 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Neředín, obec 

  Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné 

  nemovité věci o velikosti id. 1146/48380, s manželi paní MUDr. 



  Markétou Černochovou a panem Ing. Karlem Černochem, Olomouc, a ke 

  spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 1146/48380 k pozemku parc. č. 

  st. 1376 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Neředín, obec Olomouc, s 

  manželi paní MUDr. Markétou Černochovou a panem Ing. Karlem Černochem, 

  Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 282.957,- Kč, přičemž 

  část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 191.400,- Kč 

  a částka ve výši 91.557,- Kč bude doplatek kupní ceny, dosud ve 

  vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

  a to vše s odůvodněním odchylky kupní ceny od ceny obvyklé dle 

  důvodové zprávy a přílohy č. 1 této důvodové zprávy. 

  240. schvaluje 

  - 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. 789/47, byt, v domě č. p. 

  789, Rumunská 11, na pozemku parc. č. st. 1376 zastavěná plocha a 

  nádvoří v k. ú. Neředín, obec Olomouc (pozemek je ve vlastnictví jiné 

  osoby) se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné 

  nemovité věci o velikosti id. 572/48380, panu Ing. Radovanu Sítkovi, 

  za kupní cenu celkem ve výši 295.489,- Kč, přičemž část kupní ceny 

  byla již uhrazena formou akontace ve výši 202.707,- Kč a částka ve 

  výši 92.782,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

  - 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. 789/47, byt, v domě č. p. 789, Rumunská 11, na pozemku 

  parc. č. st. 1376 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Neředín, obec 

  Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné 

  nemovité věci o velikosti id. 572/48380, s panem Ing. Radovanem 

  Sítkem, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 572/48380 k 

  pozemku parc. č. st. 1376 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Neředín, 

  obec Olomouc, s panem Ing. Radovanem Sítkem, to vše za kupní cenu 

  celkem ve výši 145.540,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena 

  formou akontace ve výši 99.841,- Kč a částka ve výši 45.699,- Kč bude 

  doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

  a to vše s odůvodněním odchylky kupní ceny od ceny obvyklé dle 

  důvodové zprávy a přílohy č. 1 této důvodové zprávy. 

  241. schvaluje 

  - 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. 789/48, byt, v domě č. p. 

  789, Rumunská 11, na pozemku parc. č. st. 1376 zastavěná plocha a 

  nádvoří v k. ú. Neředín, obec Olomouc (pozemek je ve vlastnictví jiné 

  osoby) se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné 

  nemovité věci o velikosti id. 685/48380, paní Mgr. Simoně 

  Sanetrníkové, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 349.505,- Kč, 

  přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 

  238.393,- Kč a částka ve výši 111.112,- Kč bude doplatek kupní ceny, a 

  současně 

  - 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. 789/48, byt, v domě č. p. 789, Rumunská 11, na pozemku 

  parc. č. st. 1376 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Neředín, obec 

  Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné 

  nemovité věci o velikosti id. 685/48380, s paní Mgr. Simonou 

  Sanetrníkovou, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 

  685/48380 k pozemku parc. č. st. 1376 zastavěná plocha a nádvoří v k. 

  ú. Neředín, obec Olomouc, s paní Mgr. Simonou Sanetrníkovou, Olomouc, 



  to vše za kupní cenu celkem ve výši 172.144,- Kč, přičemž část kupní 

  ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 117.417,- Kč a částka 

  ve výši 54.727,- Kč bude doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví 

  Družstva Olomouc, Jižní, 

  a to vše s odůvodněním odchylky kupní ceny od ceny obvyklé dle 

  důvodové zprávy a přílohy č. 1 této důvodové zprávy. 

  242. schvaluje 

  - 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. 789/49, byt, v domě č. p. 

  789, Rumunská 11, na pozemku parc. č. st. 1376 zastavěná plocha a 

  nádvoří v k. ú. Neředín, obec Olomouc (pozemek je ve vlastnictví jiné 

  osoby) se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné 

  nemovité věci o velikosti id. 426/48380, panu Jindřichu Kelnarovi, 

  Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 205.973,- Kč, přičemž část kupní 

  ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 136.873,- Kč a částka 

  ve výši 69.100,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

  - 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. 789/49, byt, v domě č. p. 789, Rumunská 11, na pozemku 

  parc. č. st. 1376 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Neředín, obec 

  Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných částech  předmětné 

  nemovité věci o velikosti id. 426/48380, s panem Jindřichem Kelnarem, 

  Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 426/48380 k 

  pozemku parc. č. st. 1376 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Neředín, 

  obec Olomouc, s panem Jindřichem Kelnarem, Olomouc, to vše za kupní 

  cenu celkem ve výši 101.449,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 

  uhrazena formou akontace ve výši 67.415,- Kč a částka ve výši 34.034,- 

  Kč bude doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, 

  Jižní, 

  a to vše s odůvodněním odchylky kupní ceny od ceny obvyklé dle 

  důvodové zprávy a přílohy č. 1 této důvodové zprávy. 

  243. schvaluje 

  - 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. 789/50, byt, v domě č. p. 

  789, Rumunská 11, na pozemku parc. č. st. 1376 zastavěná plocha a 

  nádvoří v k. ú. Neředín, obec Olomouc (pozemek je ve vlastnictví jiné 

  osoby) se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné 

  nemovité věci o velikosti id. 371/48380, paní Vladislavě Šenkýřové, 

  Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 151.901,- Kč, přičemž část kupní 

  ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 91.722,- Kč a částka ve 

  výši 60.179,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

  - 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. 789/50, byt, v domě č. p. 789, Rumunská 11, na pozemku 

  parc. č. st. 1376 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Neředín, obec 

  Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné 

  nemovité věci o velikosti id. 371/48380, s paní Vladislavou 

  Šenkýřovou, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 

  371/48380 k pozemku parc. č. st. 1376 zastavěná plocha a nádvoří v k. 

  ú. Neředín, obec Olomouc, s paní Vladislavou Šenkýřovou, Olomouc, to 

  vše za kupní cenu celkem ve výši 74.816,- Kč, přičemž část kupní ceny 

  byla již uhrazena formou akontace ve výši 45.176,- Kč a částka ve výši 

  29.640,- Kč bude doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva 

  Olomouc, Jižní, 



  a to vše s odůvodněním odchylky kupní ceny od ceny obvyklé dle 

  důvodové zprávy a přílohy č. 1 této důvodové zprávy. 

  244. schvaluje 

  - 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. 789/51, byt, v domě č. p. 

  789, Rumunská 11, na pozemku parc. č. st. 1376 zastavěná plocha a 

  nádvoří v k. ú. Neředín, obec Olomouc (pozemek je ve vlastnictví jiné 

  osoby) se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné 

  nemovité věci o velikosti id. 542/48380, paní Ing. Evě Havrdové, 

  Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 509.882,- Kč, přičemž část kupní 

  ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 421.966,- Kč a částka 

  ve výši 87.916,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

  - 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. 789/51, byt, v domě č. p. 789, Rumunská 11, na pozemku 

  parc. č. st. 1376 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Neředín, obec 

  Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné 

  nemovité věci o velikosti id. 542/48380, s paní Ing. Evou Havrdovou, 

  Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 542/48380 k 

  pozemku parc. č. st. 1376 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Neředín, 

  obec Olomouc, s paní Ing. Evou Havrdovou, Olomouc, to vše za kupní 

  cenu celkem ve výši 251.136,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 

  uhrazena formou akontace ve výši 207.834,- Kč a částka ve výši 

  43.302,- Kč bude doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva 

  Olomouc, Jižní, 

  a to vše s odůvodněním odchylky kupní ceny od ceny obvyklé dle 

  důvodové zprávy a přílohy č. 1 této důvodové zprávy. 

  245. schvaluje 

  - 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. 789/52, byt, v domě č. p. 

  789, Rumunská 11, na pozemku parc. č. st. 1376 zastavěná plocha a 

  nádvoří v k. ú. Neředín, obec Olomouc (pozemek je ve vlastnictví jiné 

  osoby) se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné 

  nemovité věci o velikosti id. 795/48380, paní Mgr. Monice Sklenářové, 

  Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 691.886,- Kč, přičemž část kupní 

  ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 562.931,- Kč a částka 

  ve výši 128.955,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

  - 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. 789/52, byt, v domě č. p. 789, Rumunská 11, na pozemku 

  parc. č. st. 1376 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Neředín, obec 

  Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné 

  nemovité věci o velikosti id. 795/48380, s paní Mgr. Monikou 

  Sklenářovou, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 

  795/48380 k pozemku parc. č. st. 1376 zastavěná plocha a nádvoří v k. 

  ú. Neředín, obec Olomouc, s paní Mgr. Monikou Sklenářovou, Olomouc, to 

  vše za kupní cenu celkem ve výši 340.779,- Kč, přičemž část kupní ceny 

  byla již uhrazena formou akontace ve výši 277.264,- Kč a částka ve 

  výši 63.515,- Kč bude doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví 

  Družstva Olomouc, Jižní, 

  a to vše s odůvodněním odchylky kupní ceny od ceny obvyklé dle 

  důvodové zprávy a přílohy č. 1 této důvodové zprávy. 

  246. schvaluje 

  - 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. 789/53, byt, v domě č. p. 

  789, Rumunská 11, na pozemku parc. č. st. 1376 zastavěná plocha a 

  nádvoří v k. ú. Neředín, obec Olomouc (pozemek je ve vlastnictví jiné 

  osoby) se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné 

  nemovité věci o velikosti id. 959/48380, manželům paní Zuzaně Bušové a 

  panu Antonínu Bušovi, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 533.245,- 

  Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 

  377.688,- Kč a částka ve výši 155.557,- Kč bude doplatek kupní ceny, a 

  současně 

  - 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. 789/53, byt, v domě č. p. 789, Rumunská 11, na pozemku 

  parc. č. st. 1376 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Neředín, obec 

  Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné 

  nemovité věci o velikosti id. 959/48380, s manželi paní Zuzanou 

  Bušovou a panem Antonínem Bušem, Olomouc, a ke spoluvlastnickému 

  podílu o velikosti id. 959/48380 k pozemku parc. č. st. 1376 zastavěná 

  plocha a nádvoří v k. ú. Neředín, obec Olomouc, s manželi paní Zuzanou 

  Bušovou a panem Antonínem Bušem, Olomouc, to vše za kupní cenu celkem 

  ve výši 262.642,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou 

  akontace ve výši 186.025,- Kč a částka ve výši 76.617,- Kč bude 

  doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

  a to vše s odůvodněním odchylky kupní ceny od ceny obvyklé dle 

  důvodové zprávy a přílohy č. 1 této důvodové zprávy. 

  247. schvaluje 

  - 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. 789/55, byt, v domě č. p. 

  789, Rumunská 11, na pozemku parc. č. st. 1376 zastavěná plocha a 

  nádvoří v k. ú. Neředín, obec Olomouc (pozemek je ve vlastnictví jiné 

  osoby) se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné 

  nemovité věci o velikosti id. 752/48380, paní PhDr. Janě Hubáčkové, 

  Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 364.842,- Kč, přičemž část kupní 

  ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 242.862,- Kč a částka 

  ve výši 121.980,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

  - 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. 789/55, byt, v domě č. p. 789, Rumunská 11, na pozemku 

  parc. č. st. 1376 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Neředín, obec 

  Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné 

  nemovité věci o velikosti id. 752/48380, s paní PhDr. Janou 

  Hubáčkovou, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 

  752/48380 k pozemku parc. č. st. 1376 zastavěná plocha a nádvoří v k. 

  ú. Neředín, obec Olomouc, s paní PhDr. Janou Hubáčkovou, Olomouc, to 

  vše za kupní cenu celkem ve výši 179.698,- Kč, přičemž část kupní ceny 

  byla již uhrazena formou akontace ve výši 119.618,- Kč a částka ve 

  výši 60.080,- Kč bude doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví 

  Družstva Olomouc, Jižní, 

  a to vše s odůvodněním odchylky kupní ceny od ceny obvyklé dle 

  důvodové zprávy a přílohy č. 1 této důvodové zprávy. 

  248. schvaluje 

  - 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. 789/56, byt, v domě č. p. 

  789, Rumunská 11, na pozemku parc. č. st. 1376 zastavěná plocha a 



  nádvoří v k. ú. Neředín, obec Olomouc (pozemek je ve vlastnictví jiné 

  osoby) se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné 

  nemovité věci o velikosti id. 900/48380, paní Mgr. Lindě Javorkové, 

  Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 746.038,- Kč, přičemž část kupní 

  ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 600.052,- Kč a částka 

  ve výši 145.986,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

  - 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. 789/56, byt, v domě č. p. 789, Rumunská 11, na pozemku 

  parc. č. st. 1376 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Neředín, obec 

  Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné 

  nemovité věci o velikosti id. 900/48380, s paní Mgr. Lindou 

  Javorkovou, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 

  900/48380 k pozemku parc. č. st. 1376 zastavěná plocha a nádvoří v k. 

  ú. Neředín, obec Olomouc, s paní Mgr. Lindou Javorkovou, Olomouc, to 

  vše za kupní cenu celkem ve výši 367.452,- Kč, přičemž část kupní ceny 

  byla již uhrazena formou akontace ve výši 295.548,- Kč a částka ve 

  výši 71.904,- Kč bude doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví 

  Družstva Olomouc, Jižní, 

  a to vše s odůvodněním odchylky kupní ceny od ceny obvyklé dle 

  důvodové zprávy a přílohy č. 1 této důvodové zprávy. 

  249. schvaluje 

  - 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. 789/57, byt, v domě č. p. 

  789, Rumunská 11, na pozemku parc. č. st. 1376 zastavěná plocha a 

  nádvoří v k. ú. Neředín, obec Olomouc (pozemek je ve vlastnictví jiné 

  osoby) se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné 

  nemovité věci o velikosti id. 473/48380, paní Haně Gažarové, Olomouc 

  za kupní cenu celkem ve výši 216.123,- Kč, přičemž část kupní ceny 

  byla již uhrazena formou akontace ve výši 139.399,- Kč a částka ve 

  výši 76.724,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

  - 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. 789/57, byt, v domě č. p. 789, Rumunská 11, na pozemku 

  parc. č. st. 1376 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Neředín, obec 

  Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné 

  nemovité věci o velikosti id. 473/48380, s paní Hanou Gažarovou, 

  Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 473/48380 k 

  pozemku parc. č. st. 1376 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Neředín, 

  obec Olomouc, s paní Hanou Gažarovou, Olomouc, to vše za kupní cenu 

  celkem ve výši 106.448,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena 

  formou akontace ve výši 68.659,- Kč a částka ve výši 37.789,- Kč bude 

  doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

  a to vše s odůvodněním odchylky kupní ceny od ceny obvyklé dle 

  důvodové zprávy a přílohy č. 1 této důvodové zprávy. 

  250. schvaluje 

  - 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. 789/58, byt, v domě č. p. 

  789, Rumunská 11, na pozemku parc. č. st. 1376 zastavěná plocha a 

  nádvoří v k. ú. Neředín, obec Olomouc (pozemek je ve vlastnictví jiné 

  osoby) se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné 

  nemovité věci o velikosti id. 514/48380, manželům paní Evě Zlámalové a 

  panu Robertu Zlámalovi za kupní cenu celkem ve výši 255.496,- Kč, 

  přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 



  172.122,- Kč a částka ve výši 83.374,- Kč bude doplatek kupní ceny, a 

  současně 

  - 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. 789/58, byt, v domě č. p. 789, Rumunská 11, na pozemku 

  parc. č. st. 1376 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Neředín, obec 

  Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné 

  nemovité věci o velikosti id. 514/48380, s manželi paní Evou 

  Zlámalovou a panem Robertem Zlámalem, a ke spoluvlastnickému podílu o 

  velikosti id. 514/48380 k pozemku parc. č. st. 1376 zastavěná plocha a 

  nádvoří v k. ú. Neředín, obec Olomouc, s manželi paní Evou Zlámalovou 

  a panem Robertem Zlámalem, to vše za kupní cenu celkem ve výši 

  125.841,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou 

  akontace ve výši 84.776,- Kč a částka ve výši 41.065,- Kč bude 

  doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

  a to vše s odůvodněním odchylky kupní ceny od ceny obvyklé dle 

  důvodové zprávy a přílohy č. 1 této důvodové zprávy. 

  251. schvaluje 

  - 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. 789/59, byt, v domě č. p. 

  789, Rumunská 11, na pozemku parc. č. st. 1376 zastavěná plocha a 

  nádvoří v k. ú. Neředín, obec Olomouc (pozemek je ve vlastnictví jiné 

  osoby) se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné 

  nemovité věci o velikosti id. 532/48380, paní Janě Sedláčkové, Olomouc 

  za kupní cenu celkem ve výši 227.393,- Kč, přičemž část kupní ceny 

  byla již uhrazena formou akontace ve výši 141.099,- Kč a částka ve 

  výši 86.294,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

  - 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. 789/59, byt, v domě č. p. 789, Rumunská 11, na pozemku 

  parc. č. st. 1376 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Neředín, obec 

  Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné 

  nemovité věci o velikosti id. 532/48380, s paní Janou Sedláčkovou, 

  Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 532/48380 k 

  pozemku parc. č. st. 1376 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Neředín, 

  obec Olomouc, s paní Janou Sedláčkovou, Olomouc, to vše za kupní cenu 

  celkem ve výši 111.999,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena 

  formou akontace ve výši 69.496,- Kč a částka ve výši 42.503,- Kč bude 

  doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

  a to vše s odůvodněním odchylky kupní ceny od ceny obvyklé dle 

  důvodové zprávy a přílohy č. 1 této důvodové zprávy. 

  252. schvaluje 

  - 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. 789/60, byt, v domě č. p. 

  789, Rumunská 11, na pozemku parc. č. st. 1376 zastavěná plocha a 

  nádvoří v k. ú. Neředín, obec Olomouc (pozemek je ve vlastnictví jiné 

  osoby) se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné 

  nemovité věci o velikosti id. 698/48380, paní Věře Bujnové, Olomouc za 

  kupní cenu celkem ve výši 354.188,- Kč, přičemž část kupní ceny byla 

  již uhrazena formou akontace ve výši 240.968,- Kč a částka ve výši 

  113.220,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

  - 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. 789/60, byt, v domě č. p. 789, Rumunská 11, na pozemku 

  parc. č. st. 1376 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Neředín, obec 

  Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné 

  nemovité věci o velikosti id. 698/48380, s paní Věrou Bujnovou, 

  Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 698/48380 k 

  pozemku parc. č. st. 1376 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Neředín, 

  obec Olomouc, s paní Věrou Bujnovou, Olomouc, to vše za kupní cenu 

  celkem ve výši 174.450,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena 

  formou akontace ve výši 118.685,- Kč a částka ve výši 55.765,- Kč bude 

  doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

  a to vše s odůvodněním odchylky kupní ceny od ceny obvyklé dle 

  důvodové zprávy a přílohy č. 1 této důvodové zprávy. 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

              23. zasedání Zastupitelstva města Olomouce               

                 Předsedá: Mgr. Miroslav Žbánek, MPA                   

                      HLASOVÁNÍ č. 5 - SCHVÁLENO                       

                         18.07.2022 15:15:28                           

             03.Založení společenství vlastníků jednotek               

______________________________________________________________________ 

 

  Ing. David Alt                             SPD SPOZ     Pro             

  Mgr. Svatopluk Binder, Ph.D.               ANO 2011     Pro             

  Mgr. Miroslava Ferancová                   ANO 2011     Pro             

  Mgr. Milan Feranec                         ANO 2011     Pro             

  Ing. Stanislav Flek                        spOLečně     Omluven         

  Ing. arch. Michal Giacintov                KDU-ČSL      Pro             

  Ing. arch. Pavel Grasse                    ProOlomouc   Omluven         

  doc. Mgr. A. Hanáčková, Ph.D.              PirátiSTAN   Pro             

  Ing. Otakar Štěpán Bačák                   spOLečně     Pro             

  Ing. arch. David Helcel                    PirátiSTAN   Pro             

  RNDr. Jan Holpuch, Ph.D.                   ODS          Omluven         

  Ing. Martin Jirotka                        SPD SPOZ     Pro             

  Ing. Bc. Rostislav Hainc                   KDU-ČSL      Pro             

  Mgr. Josef Kaštil                          ODS          Pro             

  Mgr. Jakub Knápek                          PirátiSTAN   Pro             

  Eva Kolářová                               ANO 2011     Omluven         

  doc. PhDr. K. Konečný, CSc.                ANO 2011     Omluven         

  Václav Kryl                                ANO 2011     Pro             

  Mgr. Jiří Kubíček                          SPD SPOZ     Pro             

  Mgr. Yvona Kubjátová                       ČSSD         Zdržel se       

  Ing. Jaroslav Kuchař                       ANO 2011     Pro             

  Mgr. Radim Lindner                         ANO 2011     Pro             

  Jaromír Lošťák                             ANO 2011     Pro             

  akad. soch. Martin Lubič                   ProOlomouc   Pro             

  Petr Macek                                 ProOlomouc   Pro             

  JUDr. Martin Major, MBA                    ODS          Pro             

  MUDr. Ivo Mareš, MBA                       ODS          Omluven         

  Mgr. Hynek Melichar, Ph.D.                 PirátiSTAN   Pro             

  Ing. arch. Tomáš Pejpek                    ProOlomouc   Pro             

  Mgr. Matouš Pelikán                        KDU-ČSL      Pro             

  Ivana Plíhalová                            spOLečně     Pro             

  Vladimír Prášil                            ANO 2011     Omluven         

  Mgr. Bc. Martin Přerovský                  ANO 2011     Pro             

  PaedDr. Miroslav Skácel                    KSČM         Omluven         

  Mgr. Petr Fojtík                           PirátiSTAN   Pro             

  MUDr. Marcela Škvařilová, Ph.D.            ProOlomouc   Omluven         



  RNDr. Ladislav Šnevajs                     KDU-ČSL      Pro             

  Mgr. Viktor Tichák, Ph.D.                  PirátiSTAN   Pro             

  Mgr. Miloslav Tichý                        ANO 2011     Pro             

  Magdaléna Vanečková                        ANO 2011     Pro             

  Mgr. Markéta Záleská                       ODS          Pro             

  Mgr. Marek Zelenka, LL.M.                  PirátiSTAN   Zdržel se       

  PhDr. Jiří Zima                            KSČM         Zdržel se       

  doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D.            Nezařazený   Omluven         

  Mgr. Miroslav Žbánek, MPA                  ANO 2011     Pro             

______________________________________________________________________ 

 

Ke schválení bylo potřeba 23 hlasů 

Celkem zastupitelů: 45 

Pro: 32 (71%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 3 (7%)  Nehlasovalo: 0 (0%) 

Omluveno: 10 

 

Hlasování o usnesení 

  1. bere na vědomí 

  předloženou důvodovou zprávu 

  2. rozhodlo 

  o založení 7 společenství vlastníků jednotek dle důvodové zprávy 

  3. schvaluje 

  stanovy 7 společenství vlastníků jednotek včetně schválení prvních 

  předsedů společenství vlastníků dle důvodové zprávy 

  4. deleguje 

  zástupce statutárního města Olomouc k veškerým právním jednáním 

  souvisejícím se založením 7 společenství vlastníků jednotek dle 

  důvodové zprávy 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

              23. zasedání Zastupitelstva města Olomouce               

                 Předsedá: Mgr. Miroslav Žbánek, MPA                   

                     HLASOVÁNÍ č. 6 - NESCHVÁLENO                      

                         18.07.2022 15:34:03                           

                    04.Rozpočtové změny roku 2022 + dodatek č. 1                      

______________________________________________________________________ 

 

  Ing. David Alt                             SPD SPOZ     Zdržel se       

  Mgr. Svatopluk Binder, Ph.D.               ANO 2011     Pro             

  Mgr. Miroslava Ferancová                   ANO 2011     Pro             

  Mgr. Milan Feranec                         ANO 2011     Pro             

  Ing. Stanislav Flek                        spOLečně     Omluven         

  Ing. arch. Michal Giacintov                KDU-ČSL      Pro             

  Ing. arch. Pavel Grasse                    ProOlomouc   Omluven         

  doc. Mgr. A. Hanáčková, Ph.D.              PirátiSTAN   Zdržel se       

  Ing. Otakar Štěpán Bačák                   spOLečně     Pro             

  Ing. arch. David Helcel                    PirátiSTAN   Zdržel se       

  RNDr. Jan Holpuch, Ph.D.                   ODS          Omluven         

  Ing. Martin Jirotka                        SPD SPOZ     Zdržel se       

  Ing. Bc. Rostislav Hainc                   KDU-ČSL      Pro             

  Mgr. Josef Kaštil                          ODS          Pro             

  Mgr. Jakub Knápek                          PirátiSTAN   Zdržel se       

  Eva Kolářová                               ANO 2011     Omluven         

  doc. PhDr. K. Konečný, CSc.                ANO 2011     Omluven         

  Václav Kryl                                ANO 2011     Pro             

  Mgr. Jiří Kubíček                          SPD SPOZ     Zdržel se       

  Mgr. Yvona Kubjátová                       ČSSD         Pro             



  Ing. Jaroslav Kuchař                       ANO 2011     Pro             

  Mgr. Radim Lindner                         ANO 2011     Pro             

  Jaromír Lošťák                             ANO 2011     Pro             

  akad. soch. Martin Lubič                   ProOlomouc   Zdržel se       

  Petr Macek                                 ProOlomouc   Zdržel se       

  JUDr. Martin Major, MBA                    ODS          Pro             

  MUDr. Ivo Mareš, MBA                       ODS          Omluven         

  Mgr. Hynek Melichar, Ph.D.                 PirátiSTAN   Zdržel se       

  Ing. arch. Tomáš Pejpek                    ProOlomouc   Zdržel se       

  Mgr. Matouš Pelikán                        KDU-ČSL      Pro             

  Ivana Plíhalová                            spOLečně     Pro             

  Vladimír Prášil                            ANO 2011     Omluven         

  Mgr. Bc. Martin Přerovský                  ANO 2011     Pro             

  PaedDr. Miroslav Skácel                    KSČM         Omluven         

  Mgr. Petr Fojtík                           PirátiSTAN   Zdržel se       

  MUDr. Marcela Škvařilová, Ph.D.            ProOlomouc   Omluven         

  RNDr. Ladislav Šnevajs                     KDU-ČSL      Pro             

  Mgr. Viktor Tichák, Ph.D.                  PirátiSTAN   Zdržel se       

  Mgr. Miloslav Tichý                        ANO 2011     Pro             

  Magdaléna Vanečková                        ANO 2011     Pro             

  Mgr. Markéta Záleská                       ODS          Pro             

  Mgr. Marek Zelenka, LL.M.                  PirátiSTAN   Zdržel se       

  PhDr. Jiří Zima                            KSČM         Pro             

  doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D.            Nezařazený   Omluven         

  Mgr. Miroslav Žbánek, MPA                  ANO 2011     Pro             

______________________________________________________________________ 

 

Ke schválení bylo potřeba 23 hlasů 

Celkem zastupitelů: 45 

Pro: 22 (49%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 13 (29%)  Nehlasovalo: 0 (0%) 

Omluveno: 10 

 

Hlasování o usnesení 

  1. bere na vědomí 

  důvodovou zprávu včetně dodatku č. 1 k důvodové zprávě, týkající se 

  rozpočtových změn roku 2022 - část A a B, včetně přílohy č. 1 a 

  přílohy č. 2 "Smlouva o návratné finanční výpomoci" 

  2. schvaluje 

  rozpočtové změny roku 2022 dle důvodové zprávy včetně dodatku č. 1 - 

  část B 

  3. schvaluje 

  uzavření "Smlouvy o návratné finanční výpomoci" dle přílohy č. 2 

  důvodové zprávy 

  4. pověřuje 

  náměstka primátora doc. PhDr. Karla Konečného, CSc. podpisem "Smlouvy 

  o návratné finanční výpomoci dle příloéhy č. 2 důvodové zprávy 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

              23. zasedání Zastupitelstva města Olomouce               

                 Předsedá: Mgr. Miroslav Žbánek, MPA                   

                      HLASOVÁNÍ č. 7 - SCHVÁLENO                       

                         18.07.2022 15:42:32                           

                      05.Dotace z rozpočtu SMOl                        

______________________________________________________________________ 

 

  Ing. David Alt                             SPD SPOZ     Pro             

  Mgr. Svatopluk Binder, Ph.D.               ANO 2011     Pro             



  Mgr. Miroslava Ferancová                   ANO 2011     Nehlasoval      

  Mgr. Milan Feranec                         ANO 2011     Pro             

  Ing. Stanislav Flek                        spOLečně     Omluven         

  Ing. arch. Michal Giacintov                KDU-ČSL      Pro             

  Ing. arch. Pavel Grasse                    ProOlomouc   Omluven         

  doc. Mgr. A. Hanáčková, Ph.D.              PirátiSTAN   Zdržel se       

  Ing. Otakar Štěpán Bačák                   spOLečně     Pro             

  Ing. arch. David Helcel                    PirátiSTAN   Pro             

  RNDr. Jan Holpuch, Ph.D.                   ODS          Omluven         

  Ing. Martin Jirotka                        SPD SPOZ     Pro             

  Ing. Bc. Rostislav Hainc                   KDU-ČSL      Pro             

  Mgr. Josef Kaštil                          ODS          Pro             

  Mgr. Jakub Knápek                          PirátiSTAN   Pro             

  Eva Kolářová                               ANO 2011     Omluven         

  doc. PhDr. K. Konečný, CSc.                ANO 2011     Omluven         

  Václav Kryl                                ANO 2011     Pro             

  Mgr. Jiří Kubíček                          SPD SPOZ     Zdržel se       

  Mgr. Yvona Kubjátová                       ČSSD         Pro             

  Ing. Jaroslav Kuchař                       ANO 2011     Pro             

  Mgr. Radim Lindner                         ANO 2011     Pro             

  Jaromír Lošťák                             ANO 2011     Pro             

  akad. soch. Martin Lubič                   ProOlomouc   Pro             

  Petr Macek                                 ProOlomouc   Zdržel se       

  JUDr. Martin Major, MBA                    ODS          Pro             

  MUDr. Ivo Mareš, MBA                       ODS          Omluven         

  Mgr. Hynek Melichar, Ph.D.                 PirátiSTAN   Pro             

  Ing. arch. Tomáš Pejpek                    ProOlomouc   Pro             

  Mgr. Matouš Pelikán                        KDU-ČSL      Pro             

  Ivana Plíhalová                            spOLečně     Pro             

  Vladimír Prášil                            ANO 2011     Omluven         

  Mgr. Bc. Martin Přerovský                  ANO 2011     Pro             

  PaedDr. Miroslav Skácel                    KSČM         Omluven         

  Mgr. Petr Fojtík                           PirátiSTAN   Pro             

  MUDr. Marcela Škvařilová, Ph.D.            ProOlomouc   Omluven         

  RNDr. Ladislav Šnevajs                     KDU-ČSL      Pro             

  Mgr. Viktor Tichák, Ph.D.                  PirátiSTAN   Pro             

  Mgr. Miloslav Tichý                        ANO 2011     Pro             

  Magdaléna Vanečková                        ANO 2011     Pro             

  Mgr. Markéta Záleská                       ODS          Pro             

  Mgr. Marek Zelenka, LL.M.                  PirátiSTAN   Pro             

  PhDr. Jiří Zima                            KSČM         Pro             

  doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D.            Nezařazený   Omluven         

  Mgr. Miroslav Žbánek, MPA                  ANO 2011     Pro             

______________________________________________________________________ 

 

Ke schválení bylo potřeba 23 hlasů 

Celkem zastupitelů: 45 

Pro: 31 (69%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 3 (7%)  Nehlasovalo: 1 (2%) 

Omluveno: 10 

 

Hlasování o usnesení 

  1. bere na vědomí 

  předloženou důvodovou zprávu včetně přílohy 

  2. bere na vědomí 

  poskytnutí dotací u žádostí do 50 tis. Kč z rozpočtu SMOl roku 2022 

  dle přílohy č. 1 důvodové zprávy 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 



 

              23. zasedání Zastupitelstva města Olomouce               

                 Předsedá: Mgr. Miroslav Žbánek, MPA                   

                      HLASOVÁNÍ č. 8 - SCHVÁLENO                       

                         18.07.2022 15:50:01                           

               06.Individuální dotace v oblasti kultury                

______________________________________________________________________ 

 

  Ing. David Alt                             SPD SPOZ     Pro             

  Mgr. Svatopluk Binder, Ph.D.               ANO 2011     Pro             

  Mgr. Miroslava Ferancová                   ANO 2011     Pro             

  Mgr. Milan Feranec                         ANO 2011     Pro             

  Ing. Stanislav Flek                        spOLečně     Omluven         

  Ing. arch. Michal Giacintov                KDU-ČSL      Pro             

  Ing. arch. Pavel Grasse                    ProOlomouc   Omluven         

  doc. Mgr. A. Hanáčková, Ph.D.              PirátiSTAN   Zdržel se       

  Ing. Otakar Štěpán Bačák                   spOLečně     Pro             

  Ing. arch. David Helcel                    PirátiSTAN   Zdržel se       

  RNDr. Jan Holpuch, Ph.D.                   ODS          Omluven         

  Ing. Martin Jirotka                        SPD SPOZ     Pro             

  Ing. Bc. Rostislav Hainc                   KDU-ČSL      Pro             

  Mgr. Josef Kaštil                          ODS          Pro             

  Mgr. Jakub Knápek                          PirátiSTAN   Zdržel se       

  Eva Kolářová                               ANO 2011     Omluven         

  doc. PhDr. K. Konečný, CSc.                ANO 2011     Omluven         

  Václav Kryl                                ANO 2011     Pro             

  Mgr. Jiří Kubíček                          SPD SPOZ     Zdržel se       

  Mgr. Yvona Kubjátová                       ČSSD         Zdržel se       

  Ing. Jaroslav Kuchař                       ANO 2011     Pro             

  Mgr. Radim Lindner                         ANO 2011     Pro             

  Jaromír Lošťák                             ANO 2011     Pro             

  akad. soch. Martin Lubič                   ProOlomouc   Pro             

  Petr Macek                                 ProOlomouc   Zdržel se       

  JUDr. Martin Major, MBA                    ODS          Pro             

  MUDr. Ivo Mareš, MBA                       ODS          Omluven         

  Mgr. Hynek Melichar, Ph.D.                 PirátiSTAN   Zdržel se       

  Ing. arch. Tomáš Pejpek                    ProOlomouc   Pro             

  Mgr. Matouš Pelikán                        KDU-ČSL      Pro             

  Ivana Plíhalová                            spOLečně     Pro             

  Vladimír Prášil                            ANO 2011     Omluven         

  Mgr. Bc. Martin Přerovský                  ANO 2011     Pro             

  PaedDr. Miroslav Skácel                    KSČM         Omluven         

  Mgr. Petr Fojtík                           PirátiSTAN   Zdržel se       

  MUDr. Marcela Škvařilová, Ph.D.            ProOlomouc   Omluven         

  RNDr. Ladislav Šnevajs                     KDU-ČSL      Pro             

  Mgr. Viktor Tichák, Ph.D.                  PirátiSTAN   Pro             

  Mgr. Miloslav Tichý                        ANO 2011     Pro             

  Magdaléna Vanečková                        ANO 2011     Pro             

  Mgr. Markéta Záleská                       ODS          Pro             

  Mgr. Marek Zelenka, LL.M.                  PirátiSTAN   Zdržel se       

  PhDr. Jiří Zima                            KSČM         Pro             

  doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D.            Nezařazený   Omluven         

  Mgr. Miroslav Žbánek, MPA                  ANO 2011     Pro             

______________________________________________________________________ 

 

Ke schválení bylo potřeba 23 hlasů 

Celkem zastupitelů: 45 

Pro: 26 (58%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 9 (20%)  Nehlasovalo: 0 (0%) 



Omluveno: 10 

 

Hlasování o usnesení 

  1. bere na vědomí 

  předloženou důvodovou zprávu 

  2. schvaluje 

  poskytnutí individuálních dotací s žádostmi nad 50 000 Kč z rozpočtu 

  SMOl roku 2022 a z toho vyplývající rozpočtové změny dle důvodové 

  zprávy a uzavření navržených smluv o poskytnutí dotace 

  3. ukládá 

  uzavřít smlouvy o poskytnutí individuálních dotací s žádostmi nad 50 

  000 Kč dle předložené důvodové zprávy a upravené přílohy 

  T: ihned 

  O: Záleská Markéta, Mgr., náměstkyně primátora 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

              23. zasedání Zastupitelstva města Olomouce               

                 Předsedá: Mgr. Miroslav Žbánek, MPA                   

                      HLASOVÁNÍ č. 9 - SCHVÁLENO                       

                         18.07.2022 16:04:50                           

              07.Individuální dotace v sociální oblasti                

______________________________________________________________________ 

 

  Ing. David Alt                             SPD SPOZ     Pro             

  Mgr. Svatopluk Binder, Ph.D.               ANO 2011     Pro             

  Mgr. Miroslava Ferancová                   ANO 2011     Nehlasoval      

  Mgr. Milan Feranec                         ANO 2011     Pro             

  Ing. Stanislav Flek                        spOLečně     Omluven         

  Ing. arch. Michal Giacintov                KDU-ČSL      Pro             

  Ing. arch. Pavel Grasse                    ProOlomouc   Omluven         

  doc. Mgr. A. Hanáčková, Ph.D.              PirátiSTAN   Zdržel se       

  Ing. Otakar Štěpán Bačák                   spOLečně     Pro             

  Ing. arch. David Helcel                    PirátiSTAN   Zdržel se       

  RNDr. Jan Holpuch, Ph.D.                   ODS          Omluven         

  Ing. Martin Jirotka                        SPD SPOZ     Pro             

  Ing. Bc. Rostislav Hainc                   KDU-ČSL      Pro             

  Mgr. Josef Kaštil                          ODS          Pro             

  Mgr. Jakub Knápek                          PirátiSTAN   Pro             

  Eva Kolářová                               ANO 2011     Omluven         

  doc. PhDr. K. Konečný, CSc.                ANO 2011     Omluven         

  Václav Kryl                                ANO 2011     Pro             

  Mgr. Jiří Kubíček                          SPD SPOZ     Pro             

  Mgr. Yvona Kubjátová                       ČSSD         Zdržel se       

  Ing. Jaroslav Kuchař                       ANO 2011     Pro             

  Mgr. Radim Lindner                         ANO 2011     Pro             

  Jaromír Lošťák                             ANO 2011     Pro             

  akad. soch. Martin Lubič                   ProOlomouc   Pro             

  Petr Macek                                 ProOlomouc   Zdržel se       

  JUDr. Martin Major, MBA                    ODS          Pro             

  MUDr. Ivo Mareš, MBA                       ODS          Omluven         

  Mgr. Hynek Melichar, Ph.D.                 PirátiSTAN   Pro             

  Ing. arch. Tomáš Pejpek                    ProOlomouc   Pro             

  Mgr. Matouš Pelikán                        KDU-ČSL      Pro             

  Ivana Plíhalová                            spOLečně     Pro             

  Vladimír Prášil                            ANO 2011     Omluven         

  Mgr. Bc. Martin Přerovský                  ANO 2011     Pro             

  PaedDr. Miroslav Skácel                    KSČM         Omluven         



  Mgr. Petr Fojtík                           PirátiSTAN   Pro             

  MUDr. Marcela Škvařilová, Ph.D.            ProOlomouc   Omluven         

  RNDr. Ladislav Šnevajs                     KDU-ČSL      Pro             

  Mgr. Viktor Tichák, Ph.D.                  PirátiSTAN   Pro             

  Mgr. Miloslav Tichý                        ANO 2011     Pro             

  Magdaléna Vanečková                        ANO 2011     Pro             

  Mgr. Markéta Záleská                       ODS          Pro             

  Mgr. Marek Zelenka, LL.M.                  PirátiSTAN   Pro             

  PhDr. Jiří Zima                            KSČM         Pro             

  doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D.            Nezařazený   Omluven         

  Mgr. Miroslav Žbánek, MPA                  ANO 2011     Pro             

______________________________________________________________________ 

 

Ke schválení bylo potřeba 23 hlasů 

Celkem zastupitelů: 45 

Pro: 30 (67%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 4 (9%)  Nehlasovalo: 1 (2%) 

Omluveno: 10 

 

Hlasování o usnesení 

  1. bere na vědomí 

  důvodovou zprávu 

  2. schvaluje 

  poskytnutí dotací u žádostí nad 50 tis. Kč z rozpočtu SMOl roku 2022, 

  dle přílohy č. 1 důvodové zprávy 

  3. schvaluje 

  uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací u žádostí nad 50 

  tis. Kč z rozpočtu SMOl roku 2022 s příjemci, dle přílohy č. 1 

  důvodové zprávy, ve znění dle vzorových smluv 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

              23. zasedání Zastupitelstva města Olomouce               

                 Předsedá: Mgr. Miroslav Žbánek, MPA                   

                     HLASOVÁNÍ č. 10 - SCHVÁLENO                       

                         18.07.2022 16:08:13                           

    08.Poskytnutí daru - vozidlo proměstskou nemocnici v Černivci      

______________________________________________________________________ 

 

  Ing. David Alt                             SPD SPOZ     Pro             

  Mgr. Svatopluk Binder, Ph.D.               ANO 2011     Pro             

  Mgr. Miroslava Ferancová                   ANO 2011     Pro             

  Mgr. Milan Feranec                         ANO 2011     Pro             

  Ing. Stanislav Flek                        spOLečně     Omluven         

  Ing. arch. Michal Giacintov                KDU-ČSL      Pro             

  Ing. arch. Pavel Grasse                    ProOlomouc   Omluven         

  doc. Mgr. A. Hanáčková, Ph.D.              PirátiSTAN   Pro             

  Ing. Otakar Štěpán Bačák                   spOLečně     Pro             

  Ing. arch. David Helcel                    PirátiSTAN   Pro             

  RNDr. Jan Holpuch, Ph.D.                   ODS          Omluven         

  Ing. Martin Jirotka                        SPD SPOZ     Pro             

  Ing. Bc. Rostislav Hainc                   KDU-ČSL      Pro             

  Mgr. Josef Kaštil                          ODS          Pro             

  Mgr. Jakub Knápek                          PirátiSTAN   Pro             

  Eva Kolářová                               ANO 2011     Omluven         

  doc. PhDr. K. Konečný, CSc.                ANO 2011     Omluven         

  Václav Kryl                                ANO 2011     Pro             

  Mgr. Jiří Kubíček                          SPD SPOZ     Pro             

  Mgr. Yvona Kubjátová                       ČSSD         Pro             



  Ing. Jaroslav Kuchař                       ANO 2011     Pro             

  Mgr. Radim Lindner                         ANO 2011     Pro             

  Jaromír Lošťák                             ANO 2011     Pro             

  akad. soch. Martin Lubič                   ProOlomouc   Pro             

  Petr Macek                                 ProOlomouc   Pro             

  JUDr. Martin Major, MBA                    ODS          Pro             

  MUDr. Ivo Mareš, MBA                       ODS          Omluven         

  Mgr. Hynek Melichar, Ph.D.                 PirátiSTAN   Pro             

  Ing. arch. Tomáš Pejpek                    ProOlomouc   Pro             

  Mgr. Matouš Pelikán                        KDU-ČSL      Pro             

  Ivana Plíhalová                            spOLečně     Pro             

  Vladimír Prášil                            ANO 2011     Omluven         

  Mgr. Bc. Martin Přerovský                  ANO 2011     Pro             

  PaedDr. Miroslav Skácel                    KSČM         Omluven         

  Mgr. Petr Fojtík                           PirátiSTAN   Pro             

  MUDr. Marcela Škvařilová, Ph.D.            ProOlomouc   Omluven         

  RNDr. Ladislav Šnevajs                     KDU-ČSL      Pro             

  Mgr. Viktor Tichák, Ph.D.                  PirátiSTAN   Pro             

  Mgr. Miloslav Tichý                        ANO 2011     Pro             

  Magdaléna Vanečková                        ANO 2011     Pro             

  Mgr. Markéta Záleská                       ODS          Pro             

  Mgr. Marek Zelenka, LL.M.                  PirátiSTAN   Pro             

  PhDr. Jiří Zima                            KSČM         Pro             

  doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D.            Nezařazený   Omluven         

  Mgr. Miroslav Žbánek, MPA                  ANO 2011     Pro             

______________________________________________________________________ 

 

Ke schválení bylo potřeba 23 hlasů 

Celkem zastupitelů: 45 

Pro: 35 (78%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 0 (0%) 

Omluveno: 10 

 

Hlasování o usnesení 

  1. bere na vědomí 

  předloženou důvodovou zprávu 

  2. schvaluje 

  poskytnutí daru a uzavření darovacích smluv dle přílohy č. 2 a č. 3 

  důvodové zprávy 

  3. pověřuje 

  Mgr. Miroslava Žbánka, MPA, primátora, podpisem darovacích smluv dle 

  přílohy č. 2 a č. 3 důvodové zprávy 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

              23. zasedání Zastupitelstva města Olomouce               

                 Předsedá: Mgr. Miroslav Žbánek, MPA                   

                     HLASOVÁNÍ č. 11 - SCHVÁLENO                       

                         18.07.2022 16:31:02                           

                    04.Rozpočtové změny roku 2022 + dodatek č. 1                      

______________________________________________________________________ 

 

  Ing. David Alt                             SPD SPOZ     Pro             

  Mgr. Svatopluk Binder, Ph.D.               ANO 2011     Pro             

  Mgr. Miroslava Ferancová                   ANO 2011     Pro             

  Mgr. Milan Feranec                         ANO 2011     Pro             

  Ing. Stanislav Flek                        spOLečně     Omluven         

  Ing. arch. Michal Giacintov                KDU-ČSL      Pro             

  Ing. arch. Pavel Grasse                    ProOlomouc   Omluven         



  doc. Mgr. A. Hanáčková, Ph.D.              PirátiSTAN   Zdržel se       

  Ing. Otakar Štěpán Bačák                   spOLečně     Pro             

  Ing. arch. David Helcel                    PirátiSTAN   Zdržel se       

  RNDr. Jan Holpuch, Ph.D.                   ODS          Omluven         

  Ing. Martin Jirotka                        SPD SPOZ     Pro             

  Ing. Bc. Rostislav Hainc                   KDU-ČSL      Pro             

  Mgr. Josef Kaštil                          ODS          Pro             

  Mgr. Jakub Knápek                          PirátiSTAN   Pro             

  Eva Kolářová                               ANO 2011     Omluven         

  doc. PhDr. K. Konečný, CSc.                ANO 2011     Omluven         

  Václav Kryl                                ANO 2011     Pro             

  Mgr. Jiří Kubíček                          SPD SPOZ     Zdržel se       

  Mgr. Yvona Kubjátová                       ČSSD         Pro             

  Ing. Jaroslav Kuchař                       ANO 2011     Pro             

  Mgr. Radim Lindner                         ANO 2011     Pro             

  Jaromír Lošťák                             ANO 2011     Pro             

  akad. soch. Martin Lubič                   ProOlomouc   Zdržel se       

  Petr Macek                                 ProOlomouc   Zdržel se       

  JUDr. Martin Major, MBA                    ODS          Pro             

  MUDr. Ivo Mareš, MBA                       ODS          Omluven         

  Mgr. Hynek Melichar, Ph.D.                 PirátiSTAN   Pro             

  Ing. arch. Tomáš Pejpek                    ProOlomouc   Zdržel se       

  Mgr. Matouš Pelikán                        KDU-ČSL      Pro             

  Ivana Plíhalová                            spOLečně     Pro             

  Vladimír Prášil                            ANO 2011     Omluven         

  Mgr. Bc. Martin Přerovský                  ANO 2011     Pro             

  PaedDr. Miroslav Skácel                    KSČM         Omluven         

  Mgr. Petr Fojtík                           PirátiSTAN   Zdržel se       

  MUDr. Marcela Škvařilová, Ph.D.            ProOlomouc   Omluven         

  RNDr. Ladislav Šnevajs                     KDU-ČSL      Pro             

  Mgr. Viktor Tichák, Ph.D.                  PirátiSTAN   Pro             

  Mgr. Miloslav Tichý                        ANO 2011     Pro             

  Magdaléna Vanečková                        ANO 2011     Pro             

  Mgr. Markéta Záleská                       ODS          Pro             

  Mgr. Marek Zelenka, LL.M.                  PirátiSTAN   Pro             

  PhDr. Jiří Zima                            KSČM         Pro             

  doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D.            Nezařazený   Omluven         

  Mgr. Miroslav Žbánek, MPA                  ANO 2011     Pro             

______________________________________________________________________ 

 

Ke schválení bylo potřeba 23 hlasů 

Celkem zastupitelů: 45 

Pro: 28 (62%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 7 (16%)  Nehlasovalo: 0 (0%) 

Omluveno: 10 

 

Hlasování o usnesení 

  1. bere na vědomí 

  důvodovou zprávu včetně dodatku č. 1 k důvodové zprávě, týkající se 

  rozpočtových změn roku 2022 - část B, včetně přílohy č. 1 a přílohy č. 

  2 "Smlouva o návratné finanční výpomoci" 

  2. schvaluje 

  rozpočtové změny roku 2022 dle důvodové zprávy včetně dodatku č. 1 - 

  část B 

  3. schvaluje 

  uzavření "Smlouvy o návratné finanční výpomoci" dle přílohy č. 2 

  důvodové zprávy 

  4. pověřuje 

  náměstka primátora doc. PhDr. Karla Konečného, CSc. podpisem "Smlouvy 



  o návratné finanční výpomoci dle přílohy č. 2 důvodové zprávy 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 


