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23.  ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA OLOMOUCE,  

KONANÉ DNE 18. července 2022  

V BUDOVĚ MAGISTRÁTU MĚSTA OLOMOUCE,  

VELKÉM ZASEDACÍM SÁLE, HYNAISOVA 10, OLOMOUC  

________________________________________________________________________ 
 
 
PŘÍTOMNI:  
 

1. ČLENOVÉ ZASTUPITELSTVA MĚSTA OLOMOUCE  

2. VEDOUCÍ ODBORŮ A PRACOVNÍCI MAGISTRÁTU MĚSTA OLOMOUCE  

3. ŘEDITELÉ PŘÍSP. ORGANIZACÍ MĚSTA A AKCIOVÝCH SPOLEČNOSTÍ  

4. ZÁSTUPCI SDĚLOVACÍCH PROSTŘEDKŮ  

5. VEŘEJNOST, HOSTÉ  

 
Poznámka:  
- zveřejněna je upravená verze Zápisu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu 
zveřejňovaných osobních údajů podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném 
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních 
údajů) (GDPR);  
- do úplné verze Zápisu mohou občané města Olomouce v případě potřeby nahlédnout na 
organizačním oddělení (1. patro radnice, dveře č. 12)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Olomouce byl vyhotoven dne 26. 7. 2022 
........................................................................................................................................... 
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Zahájení 
 
Dvacáté třetí zasedání zastupitelstva města Olomouce, konané dne 18. července 2022 
zahájil v 13:00 hodin primátor města Mgr. Miroslav Žbánek, MPA.  
Zasedání bylo svoláno do velkého zasedacího sálu budovy magistrátu města Olomouce v 
Hynaisově ulici.  
Bylo přistoupeno k zahájení jednání konstatováním, že je pořizován přímý přenos ze 
zasedání Zastupitelstva města Olomouce, který je možno sledovat na webových stránkách 
města.  Dále primátor upozornil, že z důvodu závady na kamerách není možné snímat 
jednotlivě zastupitele v sále, pouze zobrazit celkový pohled na sál zadní kamerou s titulkem, 
který zastupitel právě hovoří. Zastupitelé mají možnost přijít přednést svůj příspěvek k 
řečnickému pultu. 
 
Předsedající konstatoval, že dle prezenčních listin je přítomno 32 členů zastupitelstva, tj. 
nadpoloviční většina, takže je možno jednat a usnášet se.  
V průběhu jednání se počet přítomných měnil; celkový počet byl max. 35 členů 
zastupitelstva.  
Z 23. zasedání ZMO se omluvili: doc. Staněk, MUDr. Škvařilová, MUDr. Mareš, RNDr. 
Holpuch, Ing. Flek, PaedDr. Skácel, Ing. arch. Grasse, doc. Konečný, E. Kolářová a V. Prášil 
 
V průběhu jednání se omluvili: Mgr. Přerovský (přítomen od 13:45 hodin), Mgr. Knápek 
(přítomen od 14:40 hodin), P. Macek (přítomen od 14:55 hodin). 
Na zasedání bylo využíváno mobilní elektronické hlasovací zařízení, jeho funkčnost byla 
prověřena zkušebním hlasováním.  
Primátor upozornil, že k přijetí usnesení je potřeba 23 hlasů. Konstatoval, že k zápisu z 22. 
zasedání zastupitelstva, které se konalo 6. 6. 2022, nebyla podána námitka a v souladu se 
zákonem o obcích a Jednacím řádem zastupitelstva je tento zápis pokládán za schválený.  
 
V souladu se zákonem o obcích a Jednacím řádem ZMO byli jako ověřovatelé zápisu určeni: 
Mgr. Yvona Kubjátová, PhDr. Jiří Zima, Mgr. Petr Fojtík, Magdaléna Vanečková, Mgr. 
Markéta Záleská, Ing. arch. Tomáš Pejpek, Ivana Plíhalová, Ing. David Alt. 
Zapisovatelkou byla určena Gabriela Sedláková.  
 
 
Bod programu: 1. 
Schválení programu 23. zasedání Zastupitelstva města Olomouce  
Předsedající konstatoval, že zastupitelům byly v souladu s jednacím řádem před konáním 
zastupitelstva zpřístupněny podkladové materiály a byla zaslána pozvánka s návrhem 
programu.  
Na stůl byly předloženy materiály: 
- Dodatek č. 1 k bodu 4 Rozpočtové změny roku 2022 
- Dodatek č. 1 k bodu 2 Topolová 1, 2, 4, 6, 7, 9 a Rumunská 11 – prodej bytových jednotek 

- Informace o nastalé situaci 
 
Předsedající otevřel rozpravu a navrhl program zasedání schválit. 
Program byl projednán bez rozpravy. 
 
Rekapitulace programu: 
 

1. Zahájení, Schválení programu      
2. Topolová 1, 2, 4, 6, 7, 9 a Rumunská 11 – prodej bytových jednotek + Dodatek č. 1 
3. Založení společenství vlastníků jednotek 
4. Rozpočtové změny roku 2022 + Dodatek č. 1 
5. Dotace z rozpočtu SMOl 
6. Individuální dotace v oblasti kultury 
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7. Individuální dotace v sociální oblasti  
8. Poskytnutí daru – vozidlo pro městskou nemocnici v Černivci 
9. Různé   
10. Závěr 
         

         

V souladu s § 6 odst. 6 jednacího řádu ZMO v čase od 13:00 hod. do 14:00 hod. 

zařazen pevný bod Návrhy, připomínky a podněty veřejnosti. 

 
Hlasování č. 2 o programu 
32 pro 
0 proti 
0 zdržel se hlasování 
0 nehlasoval 
Závěr: Program byl schválen, k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 1. 
 
USNESENÍ 
 
Zastupitelstvo města Olomouce 

 

1. schvaluje 

program 23. zasedání Zastupitelstva města Olomouce 

 
 
Primátor v souladu s jednacím řádem zastupitelstva nechal odsouhlasit možnost vystoupení 
konzultantů k projednávaným bodům programu – en bloc: 
bod 2 - Topolová 1, 2, 4, 6, 7, 9 a Rumunská 11 – prodej bytových jednotek: Konečný, 
Křížková, Kučerová, Michalcová 
bod 3 – Založení společenství vlastníků jednotek: Konečný, Zelenka, Trávníčková, 
Juřičková  
body 4 a 5 – Rozpočtové změny a Dotace z rozpočtu SMOl: Dokoupilová 
bod 8 – Poskytnutí daru – vozidlo pro městskou nemocnici v Černivci: Langr, Kopecký 
 
Hlasování č. 3 o konzultantech:  
32 pro  
0 proti  
0 zdržel se hlasování  
0 nehlasoval  
Závěr: vystoupení konzultantů bylo schváleno.  
 
Primátor dále v souladu s Jednacím řádem zastupitelstva uzavřel možnost přihlášení se 
občanů do diskuse a konstatoval, že se přihlásili: 

 
K bodu Návrhy, připomínky a podněty veřejnosti:  
- Jan Chladnuch, Pavel Psík (zastoupený Mgr. Jouklem, Aneta Kučerová (zastoupená Mgr. 
Jouklem, Alena Sipeki (zastoupená Mgr. Jouklem) 
 
K jednotlivým bodům programu se z řad občanů přihlásili: 
k bodu 2 Topolová 1, 2, 4, 6, 7, 9 a Rumunská 11 – prodej bytových jednotek: 
- Jan Chladnuch, Oldřiška Obrtlíková (zastoupená Mgr. Jouklem), Sylva Látalová 
(zastoupená Mgr. Jouklem), Petra Čejková (zastoupená Mgr. Jouklem) 
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Návrhy, připomínky a podněty veřejnosti 
 
1. Jan Chladnuch – úplný text jeho vystoupení tvoří přílohu Zápisu 
Primátor otevřel rozpravu k problematice Aquaparku. 
Ing. arch. Pejpek: dobrý den, úplně krátce zareaguju. Já nevím, do jaké míry si toho 
kolegové zastupitelé a zastupitelky všimli, ale nedávno došlo k prodloužení vlastně splácení 
toho služebného Aquaparku, teď si nejsem jistý, jestli o 4 nebo 5 let. Tzn., že ta částka se 
vlastně navýšila o několik stovek milionů, jestli se nepletu, oproti těm předpokladům, se 
kterými jsme ještě nedávno počítali. Za druhé bych chtěl připomenout ty důvody. Ty důvody 
pro to byly účetní z hlediska cash flow, nicméně ten dopad do rozpočtu města té mimořádně 
nešťastné stavby se prostě prodloužil. A druhá věc je, že nedávno proběhla ta transakce s 
odkupem dvacetimilionovým pro budoucí rozšíření Aquaparku na základě zcela vágních 
důvodů, řešil to finančně Dopravní podnik místo Aquaparku, tak já si myslím, že je nutné si 
na tu celou kauzu, která nás tady bude provázet ještě jedno desetiletí, tak je potřeba to 
sledovat a v současné době, a proto jsem se dneska přihlásil, že je potřeba podobným 
způsobem dobře sledovat z pozice magistrátu i přípravu rekonstrukce Plaveckého bazénu, 
protože to je aktuální věc, tady se můžeme vyvarovat ještě všech možných úskalí a chyb, 
které v tom procesu můžou nastat. Došlo tam k výraznému navýšení vlastně té potřebné 
investice do celkové rekonstrukce bazénu, takže vezměme si poučení z Aquaparku a 
dávejme dobrý pozor na Plavecký stadion. 
Mgr. Záleská: dobrý den, kolegové, teď myslím, že to bylo dezinterpretováno panem 
inženýrem s tím navýšením stovek milionů. Já jsem se právě teď doptávala našeho 
předsedy, jestli tady je v zákulisí pan ředitel, aby to vysvětlil, pan Přikryl? Takže není tady. 
Ale stovky milionů to určitě nejsou, jsou to 10 až 12 milionů, jak říká pan ekonomický 
náměstek. Já jsem se na to nepřipravovala, ale abychom to měli v pořádku řečeno.  
Primátor: co se týká té připomínky ve vztahu k rekonstrukci, tak tam jste jistě zaznamenal, 
pane kolego, že ta rekonstrukce tak, jak se připravuje se řeší jako komplexní projekt a 
vlastně nový projekt, který má nahradit ten původní, který zpracovávala ještě společnost 
Olterm s příslušným odborem magistrátu, a který v konečném důsledku právě nenaplňoval 
vlastně účel toho finálního využití rekonstruovaného stadionu, takže si myslím, že co se týká 
poučení se z některých problémů z minula, tak tady už se magistrát minimálně poučil a je 
zájem i paní náměstkyně a jejího odboru, aby investiční akce, které se připravují a jsou v 
řádech desítek milionů korun, vlastně naplňovaly ten účel toho budoucího využití a vím, že 
právě bylo pod kritikou, myslím si, že veřejnosti i vaší, že ten projekt původní neřešil 
komplexně tu budovu plaveckého stadionu jako celku a vytahoval z něj pouze tu část 
samotné vany plaveckého stadionu, neřešil ten plášť jako takový, šatny, střechu a podobně, 
takže ten nový projekt si myslím, že právě je připravován jako komplexní projekt a objektivně 
vlastně hovoří o stavu plaveckého stadionu jako jedné budovy, ne pouze některé dílčí 
technologické části. Takže v tomto směru si myslím, že se chystá objektivně realističtější 
projekt z pohledu toho, co ta veřejná budova vyžaduje, na druhou stranu také ale projekt, 
který je násobně dražší a otázka fungování Národní sportovní agentury, dostupnosti 
dotačních titulů se za ten zhruba rok také výrazně zhoršila, takže paradoxně vlastně odložení 
a zreálnění toho projektu podle potřeb města a konečných uživatelů nám také zkomplikuje 
asi přístup k těm dotačním penězům. 
Ing. arch. Pejpek: jsem rád, že došlo k tomu celkovému uchopení toho vlastně programu 
zadání té rekonstrukce. Ta moje připomínka směřovala spíš k otázce kontroly nákladů už té 
projekční fáze. 
Mgr. Feranec: já jenom pár poznámek k tomu, co říkal pan Pejpek, nebo obecně 
k Aquaparku. Já jsem se tomu věnoval ještě v rámci opozice a vždycky jsem kritizoval ten 
způsob. Ten způsob, jakým to bylo…, nicméně troufám si tvrdit, že za poslední 4 roky, že 
vlastně… Ono ten Aquapark už je náš. Takže my s tím už nic neuděláme, takže všechny ty 
kroky, které vedly, byly celkem logické. Ono to, co říkáte, prodloužení té doby, kdy se platí 
služebné, tak ono to souvisí s tím, že se restrukturalizoval úvěr. Víme, že ten úvěr byl tím, 
jak byl fixní a byl přijatý v nějaké době, kdy úrokové sazby byly vysoké, tak potom zdály se 
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nám velmi vysoké. Takže se restrukturalizoval úvěr, pochopitelně to přinese s sebou i delší 
splácení, to je pravda, ale nakonec jako Aquapark ušetří na tom. Aquapark a město, pro mě 
je to pořád levá a pravá kapsa, stále je to propojeno, takže ten účel byla restrukturalizace 
toho úvěru. Získat lepší podmínky, což se povedlo a ano, má to svůj důsledek i v tomto. Co 
se týká toho pozemku, to už jsme se bavili několikrát o tom, já jsem přesvědčený, že to bylo 
správné rozhodnutí to využití právě toho Cash poolingu, po kterém voláme vlastně, takže to 
bylo správné. A co se týká toho provozování bazénu, jsem taky velmi rád, že to provozuje 
Aquapark, protože paradoxně, a to tak někdy je, se ukázalo, že městská firma to může dělat 
lépe než soukromá. Nikdy jsem tomu nevěřil, že to bude takhle, ale je to o tom, jaký mají na 
tom zájem. Takže Aquapark má nějakou historii, to už tak je, ale já jsem přesvědčený, že ty 
kroky, co jsme učinili poslední 4 roky, skutečně vedly k tomu, že to řízení je jasnější atd. a že 
to plní svoji roli. Ale každý má nějakou minulost, takže s tím nic neuděláme. Ale jinak za těmi 
kroky z posledních 4 let stojím a budu je vždycky obhajovat. 
Primátor: děkuji panu radnímu, možná z mé strany ještě poslední poznámka. Ona se týká i 
toho zmiňovaného nákupu pozemku a navazuje v podstatě i na tu novou koncepci, kterou 
Aquapark jako zkušený provozovatel vodních ploch vlastně nabyl, získal a s kterou oslovil 
radu města. Ukázalo se, že ve městě Olomouci z té sportovní infrastruktury, vyjma jiných 
sportovních ploch a areálů, jako je třeba druhá ledová plocha, také chybí ještě jedna 
pětadvacítka, jako bazén pro zejména rozšířenou výuku plavání v rámci základních a dalších 
škol v Olomouci a právě nákup toho pozemku v areálu Aquaparku vlastně byl představen 
společnosti Aquapark na radě města jako jedna z alternativ rozšíření vlastně té vodní plochy 
o novou pětadvacítku, která by teoreticky, a bude se na to zpracovávat investiční záměr, 
nemusela stát, protože je problém ji umístit k tomu stávajícímu plaveckému stadionu, kde už 
se prověřovala nějaká územní rezerva pro tu přístavbu a naopak by mohla stát a doplnit 
vlastně jako poměrně požadovaná aktivita v rámci stávajícího Aquaparku ten současný 
areál, tzn. za Aktivity parkem by mohla vyrůst nová krytá pětadvacítka, která by tam v tom 
areálu měla dostatečný prostor a zároveň by doplnila tu chybějící službu, tzn. většího 
jednotného bazénu pro standardní plavce, který v Aquaparku chybí a bohužel tam nebyl v 
minulosti v rámci koncepce Aquaparku zařazen. 
Ing. arch. Pejpek: já se ještě vrátím k té připomínce. Já souhlasím s panem Ferancem v 
tom, že to uchopení problému plaveckého stadionu je teď kvalifikované a já jsem 
upozorňoval z hlediska, jako kdyby přípravy té věci na roli magistrátu. Tzn., ne Aquaparku, 
ale kontrolní roli magistrátu. Pokud mám správnou informaci, tak se v poslední době třeba 
neschází investiční komise. Já si myslím, že tohle to je přesně ten druh jako kdyby investice 
připravované a jejího rozsahu, který by měl projít jako jednáním investiční komise jako 
poradního orgánu města. Tak jenom upozorňuji prostě na tu kontrolní roli. A ještě k té věci, 
pane primátore, kterou jste zmiňoval s tím pozemkem. Já naprosto nevylučuju, že existují 
dobré důvody, ta pětadvacítka může být jeden z těch důvodů, ale obvyklý postup je, že 
pozemky nakupuju až na základě nějakého prověření těch skutečností, tzn., že nakupuju 
zajíce v pytli, protože v tuhle tu chvíli nemáte v ruce vůbec žádné vyhodnocení, že ta 
pětadvacítka by byla vhodná zrovna na tomhle tom místě, nebo že by tam mohla být vhodná 
nějaká malá sportovní hala, o které se také mluvilo, nebo jiné funkce. Tzn., že se kupoval 
pozemek bez nějaké přípravy, která by zakládala ten názor, že ho potřebujeme. 
Primátor: tak my jsme o tom zajíci v pytli byli informováni vedením Aquaparku, tzn., věci, 
které tady teď já tlumočím, tak tlumočím ústy pana předsedy představenstva společnosti tak, 
jak nám byly představeny na radě města v souvislosti s tímto investičním záměrem. 
Primátor uzavřel rozpravu k vystoupení pana Chladnucha. 
J. Chladnuch – replika: já bych totiž rád dostal odpovědi na to, kdy mě bude odpovězeno na 
výzvu. Já se prostě nemůžu smířit s tím, že mě někdo řekne, že to někdo dostal na vyřízení, 
to je pan Major s panem Konečným a říkají mně, že není čas. Takže buď na to někdo 
nestačí, anebo se nechce odpovědět. Termíny nějaké jsou v zákoně, tak na to reagujte. Není 
tady diskuse pro mě, abych to objasňoval, všechny body, ale prostě ten Aquapark přece 
nějak … a tolik problémů tam je, takže já to nepustím ze zřetele. Děkuji za pozornost. 
JUDr. Major: nevím, pane Chladnuchu, ale my jsme se na ten Aquapark potkali snad 10× a 
o nějakém nejnovějším podání se přiznám, že lautr nic nevím. Ale poptám se po tom. Ale to, 
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že bych zrovna já nekomunikoval na téma Aquapark, to mi přijde úplně asi mimo tuto realitu. 
U mě v kanceláři jste byl kolikrát? 6×, 7× kvůli tomuto tématu? 
Primátor: tak děkuji, nicméně, ať to nemusíme košatět tu debatu, máme tady odpovědného 
pana náměstka, který si rád osvojí příspěvek pana Chladnucha a pokusí se tedy reagovat. 
Věřím, že je zaznamenáno vše, co bylo ve vystoupení, případně poprosím o to, zanechat 
tady písemnou podobu toho příspěvku, aby mohli příslušní kolegové pana náměstka 
zareagovat na jednotlivé podněty, které z úst pana Chladnucha zazněly. Tím pádem považuji 
diskusi k tomuto bodu za zcela uzavřenou. 
2. Pavel Psík (zastoupený Mgr. Jouklem) 
3. Aneta Kučerová (zastoupená Mgr. Jouklem) 
4. Alena Sipeki (zastoupená Mgr. Jouklem) 
Mgr. Joukl: já myslím, že se nám minule osvědčilo, že jsme to udělali až v tom samotném 
bodu a nezdržovali to, takže si myslím, že ten stejný procesní postup je asi na místě. Tak jen 
aby to takto bylo zaznamenané, ať tady nepokřikujeme, děkuji. 
Primátor uzavřel rozpravu k bodu Návrhy, připomínky a podněty veřejnosti. 
 
 
Bod programu: 2  
Topolová 1, 2, 4, 6, 7, 9 a Rumunská 11 – prodej bytových jednotek 
Mgr. Zelenka – technická poznámka (TP): ještě před zahájením rozpravy a představením 
bych chtěl nahlásit střet zájmů a za druhé upozornit, že v příloze k té smlouvě, minimálně 
v té, co nám byla jako zastupitelům předložena, je omylem chyba v té verzi kupní smlouvy. 
Je tam strana 6 a 7 přehozená, na tom skenu. Tak kdyby to někdo četl a byl z toho zmaten 
tak, jako já, tak je to všechno v pořádku, jenom ty strany jsou přehozené. 
Primátor: děkuji za technické upozornění, já, jakmile uvede tento bod pan náměstek, 
předám opět slovo přihlášeným občanům k tomuto bodu, pane náměstku, tak jenom, ať jste 
si vědom toho, že vám pak odejmu slovo. 
Mgr. Pelikán: milé zastupitelky, milí zastupitelé, vážená veřejnosti, dnešní bod vychází z 
programu nebo respektive z projednávaného bodu 6. 6. 2022 na zastupitelstvu, kde jsme 
jako zastupitelstvo odsouhlasili způsob převodu, výši odchylky, jakož i důvody pro odchylku 
od ceny obvyklé a zastupitelstvo uložilo majetkoprávnímu odboru připravit převody 
kompletně domů bytového družstva Jižní, tzn. Topolová 1, 2, 4, 6, 7, 9 a Rumunska 11. V 
mezidobí se schválily a zveřejnily záměry, rada města doporučila svým rozhodnutím 
zastupitelstvu přijmout po projednání, schválit jednotlivé body, je jich spousta, neznám 
přesně to číslo, součástí materiálu je cenová studie, která byla také podrobně vysvětlována a 
probírána na zastupitelstvu 6. 6. 2022, kde byla stanovena cena obvyklá a popsány další 
poznatky. V mezidobí rovněž byla před jednáním rady do okamžiku, kdy o tom rozhodovala 
rada, řešen vzor kupní smlouvy a budoucí kupní smlouvy, bylo to projednáváno i s právními 
zástupci nájemníků, kde až na jednu nebo dvě výjimky maximálně, se podařilo najít nějaký 
konsenzus, zbytek rozhodla rada, takže to, co je předkládáno dneska, tak je výsledek 
nějakého snažení, které navazovalo na loňský červen, kdy jsme měli prvotní návrh, jak a za 
jakých podmínek převádět. Asi se nemusíme vracet k tomu, co se událo, ale takto je to 
navrženo kompletně. Ještě jsem v mezidobí, respektive pan primátor, podepsal dopis na 3 
ministerstva, neboť jsme i v minulosti jednotlivé návrhy konzultovali s ministerstvem vnitra, 
které je odpovědné za dodržování dohledu nad hospodařením a rozhodováním obcí, jakož 
ale i ministerstvem financí a ministerstvem pro místní rozvoj, která byla, všechna tři 
ministerstva podepsána pod společné stanovisko, tak jsme je opět oslovili s tím, zda jejich 
předchozí vyjádření zůstávají v platnosti i pro takto modifikovaný způsob převodu a zda 
nemají nějaké připomínky, komentáře k důvodům pro odchylku od ceny obvyklé, jak jsme je 
identifikovali, stanovili a schválili. Tak přišlo rozhodnutí, respektive přišla odpověď od 
ministerstva financí, že k tomu gesčně není kompetentní a ministerstvo vnitra, které se 
vyjádřilo v tom, že předchozí stanoviska zůstávají v platnosti. Takto jsem to rozesílal ještě 
tuším v pátek všem zastupitelům. Dopisy, jakož i odpovědi jsou zveřejněny na webu 
družstev, kde se snažíme v co nejrychlejším čase dávat podstatné informace, takže tam visí i 
dnešní důvodová zpráva a návrhy usnesení a podobně. Co se týká nějakého dalšího 
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postupu, to si asi řekneme později, máme na stole ještě všichni dodatek číslo 1 k důvodové 
zprávě, návrh na úpravu usnesení, kde se u tří nájemníků, kteří tam jsou uvedeni, nepodařilo 
zajistit přehlášení k trvalému pobytu na území města, což byla podmínka, kterou jsme 
avizovali pro nabytí, respektive pro schválení majetkoprávních úkonů pro konkrétní osoby, 
protože jednak jsme schvalovali adresné záměry a dál na ně navazují konkrétní 
majetkoprávní úkony už s konkrétními lidmi, tzn., že tato usnesení se nepředkládají v rámci 
bodu číslo 2, máte to na tom listu, byť ještě během dnešního rána a minulého týdne 
docházelo k přehlašování pobytu tak, aby to bylo v souladu a musím poděkovat 
majetkoprávnímu odboru, že se snažili opustit nějaký formalistický přístup a nebylo to tak, že 
by nájemníci dostali jenom informaci o tom, že se mají přehlásit, ale bylo tam i telefonické 
upozornění a bylo jim vysvětleno, jak se bude dále postupovat v případě, že to nestihnou, 
což neznamená, že ten byt, pokud to zastupitelstvo schválí, nebude převáděn, ale budou 
zařazeni do druhé vlny, která se očekává v září. Takže není to nepřekonatelná podmínka, 
pouze dneska nemůžeme ten úkon vůči těmto osobám schvalovat. Současně se ze strany 
pana Mgr. Joukla i odboru ekonomického a majetkoprávního řešila otázka bezdlužnosti, se 
Správou nemovitostí jsem to také řešil, a to jsou potom otázky, co bude následovat. Nevím, 
jestli to mám předestřít už teď, nebo počkáme, až bude ten bod schválen a potom to 
nějakým způsobem sdělím. Takže počkáme podle výsledku toho, řekl bych, jaký bude 
harmonogram a postup. Taky jenom bych chtěl poděkovat všem, kteří se podíleli na tomto 
obsáhlém materiálu, už jenom v rámci systému, který máme vnitřní agendy a dalšího, 
zabralo spoustu času vůbec všechna usnesení do tohoto systému zadat a přepočítat při 
převodu zvlášť dvou třetin a jedné třetiny podílu na jednotkách a pozemcích a podobně, 
respektive společných částech a pozemcích, takže je za tím hodně práce, ale důležité bylo to 
rozhodnutí toho 6. 6. 2022, kde jsme schválili ten směr, kterým jsme se vydali a ten postup 
zhruba od toho dubna, kdy se vyjasnilo, jak je to právně možné a uskutečnitelné, takže za to 
děkuji. 
Primátor: také děkuji panu náměstkovi a jeho týmu úřednímu, právnímu, externímu, kteří 
nás dovedli až do této fáze rozhodnutí o majetkoprávním úkonu a než otevřu rozpravu k 
tomuto bodu, dám slovo přihlášeným z řad veřejnosti. 
K tomuto bodu se do diskuse přihlásili 4 občané: 
1. Jan Chladnuch – úplný text jeho vystoupení tvoří přílohu Zápisu. 
Primátor: děkuji a dívám se na pana náměstka, jestli chce reagovat na některé z těch 
detailů? 
Mgr. Pelikán: právě bylo tam příliš mnoho detailů, takže nelze reagovat na místě, jenom 
mohu říct, že na podobě smlouvy se podílel tým složený ze zástupců právního, 
majetkoprávního odboru, AK Konečného, zástupce správy nemovitostí a snažili jsme se 
potom v dalším kole jednat s právními zástupci nájemníků. Vzájemné připomínky se 
vypořádávaly, a tohle je prostě nějaké kompromisní znění, kde jsou hájeny v co největší míře 
zájmy města, ale i nájemníků a věci, které tady zazněly, tak reagují zase samozřejmě na ty 
nejčernější scénáře typu 2 roky na dokončení transformace v případě, že by se tam objevily 
nějaké soudní spory a další. Zároveň je avízo, že s ohledem na stanovení účetní závěrky a 
všechny další věci, které jsou v procesu přeměny podstatné, tak bude snaha to realizovat 
nejpozději do března příštího roku nebo prostě v řádu půl roku a podobně. Takže ta smlouva 
obsahuje pasáže, které skutečně jsou na ochranu obou stran a za mě je to, jak jsem říkal, 
kromě jednoho, maximálně dvou věcí jsme našli shodu a myslím si, že takto smlouva v 
pořádku je. 
Primátor: já děkuji za toto doplnění panu náměstkovi. Já, jak jsem teď měl možnost, se 
přiznám, prolítnout si jednotlivé body, tak věc, které jsem sám nevěnoval pozornost, tak 
někdy od toho čl. 4 vinou písařské chyby, respektive přečíslování odstavců ve Wordu často 
nesedí čísla odstavců navazujících na sebe v tom textu, takže berme to jako vědomi si toho, 
že čísla jednotlivých odstavců je potřeba logicky uspořádat číselnou řadou jdoucí po sobě a 
ten text v tomto směru opravdu může být matoucí, ale je to písařská chyba. 
2. Čejková Petra (zastoupena Mgr. Jouklem) 
3. Látalová Sylva (zastoupena Mgr. Jouklem) 
4. Obrtlíková Oldřiška (zastoupena Mgr. Jouklem) 
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Mgr. Joukl: vážený pane primátore, vážení zastupitelé vážení hosté a také vy, kteří jste 
připojeni prostřednictvím online médií, přeji vám hezké dopoledne. Já jsem rád, že jsme se 
tady aspoň takto v hojném počtu dneska nějakým způsobem sešli, abychom snad tu 
záležitost už nějakým způsobem posunuli, protože toho času uplynulo hodně, padla tady 
hromada argumentů a je pravda, že skutečně i z pohledu nájemníků někdy od toho března, 
dubna letošního roku se skutečně na tom z našeho pohledu začalo intenzivně pracovat, tak 
se rovněž připojujeme k poděkování všem těm, kteří se na tom podíleli, včetně tedy 
nezměrné administrativy z hlediska majetkoprávního odboru, a tak, jak jsem byl mnohdy v 
nesouladu s kolegou Konečným a také do budoucna jistě i budu, třeba s ohledem na garáže, 
tak i jemu, byť asi ze skromnosti se zřejmě pod ty materiály zapomněl podepsat, tak i jemu 
patří z hlediska toho zdůvodnění prostě také poděkování. My jsme se snažili ještě, protože 
samozřejmě jsme si vědomi toho zákona o obcích, postupů a procedur, tak jsme nechali 
zpracovat také ještě stanovisko AK Hladký, které jsme si vám dovolili rozeslat tak, aby tedy ti 
zastupitelé, kteří úplně netráví hodiny, samozřejmě to poděkování patří těm zastupitelům, 
kteří tím ty hodiny trávili, aby byl tedy v tom informovaném souhlasu, v těch materiálech a k 
těm přesvědčení těch zastupitelů, jak mi tady šeptal před zahájením pan Mgr. Feranec, aby 
tam existoval materiál, který také je pozitivní, protože těch negativních tam byla už poměrně 
velká spousta, i když vás mohu uklidnit, že to byly pouze ty jediné z celé republiky. Takže z 
toho materiálu Mgr. Hladkého shrnuji, že s ohledem na princip spravedlnosti, dodržování 
dohod, dobré správy a legitimního očekávání je právě to narovnání žádoucím řešením 
sporných smluvních vztahů. Odchylka od ceny obvyklé je při převodu majetku obce 
přípustná, zákon ji předpokládá. Zákon nestanovuje maximální výši odchylky ceny za převod 
majetku od ceny obvyklé. To jsou ty záležitosti, které jsme si tady už vysvětlovali minule, o 
kterých jsme vlastně minule hlasovali. Odchylku je třeba zdůvodnit, její důvod musí být 
legitimní, obhajitelný a doložitelný. Kolega Hladký dokonce potom v tom textu uvádí tedy 
větu, že ten materiál je obhájen dobře. Zákon nestanovuje konkrétní způsob určení ceny 
obvyklé, samotná studie je jedním z vhodných způsobů určení obvyklé ceny, takže i z 
hlediska té debaty, zdali je nezbytný znalecký posudek, máme i tuto odpověď. Nejdůležitější 
je ten šestý závěr, navrženou konstrukci dále uvedené vzorové kupní smlouvy spolu se 
smlouvou o smlouvě budoucí, kterými se narovnávají dosavadní vztahy, lze považovat za 
možnou a s právem souladnou. Takže toliko z těch závěrů, pan náměstek Pelikán tady také 
ještě zmiňoval ten dopis ministerstva vnitra, který mně osobně udělal teda ještě větší radost, 
než jemu a každopádně mu děkuju za to, že jej zveřejnil, protože pan první místopředseda 
vlády Rakušan tady píše, že lze i neplatnou smlouvu řešit právě oním narovnáním při 
dodržení všech těch ustanovení, které jsme si tady vysvětlili a které jste dodrželi, a že blíže 
je popsán postup ve společném stanovisku, na které pan místopředseda odkazuje. Rovněž 
zdůvodnění odchylky od ceny obvyklé, když studie v podstatě představuje jeden ze 
základních podkladů pro naplnění požadavků kladených na statutární město Olomouc. Ale 
daleko nejlepší věta je na straně 4. Z vašeho dopisu i upravených aktualizovaných podkladů 
nadále vyplývá, že tento postup je z hlediska zákona o obcích v pořádku. Takže jasná 
odpověď, myslím si, že procházíme jakýmsi vývojem, pokud bychom tady stáli před třemi 
lety, dobře víme, že asi bychom skoro s tou neplatností nic moc nenadělali, protože ta 
judikatura byla přísná, nicméně za ty 2 roky se nám situace vyvinula, není to jenom politická 
záležitost, je to i záležitost právní, kdy opravdu převažuje ten výklad těch právních úkonů z 
hlediska jejich platnosti, tzn. v podstatě by bylo neodůvodněné to, aby ti lidé, kteří nic 
nezpůsobili, a to jsme si tady 1000× opakovali, prostě nejenom, že zaplatí tedy 52 mil., ale 
ještě měli neplatné smlouvy a byty neměli. Co se týká situace v České republice, to jsem 
vám taky nějakým způsobem popsal, Liberec opět jakoby drtivou většinou schválil teď 
převod v dalších čtyřech bytových družstvech, tuším to bylo 30. 6., kde byly schváleny i ta 
družstva, která vůbec neměla žádný závazek budoucího převodu, protože se všemi těmi 
občany by mělo být postupováno stejně a píše to tady i ministerstvo a píše se to i v 
důvodové zprávě pro tu změnu daňového zákona, že se jedná o stejný dotační titul. Takže 
všichni ti lidé netrpěli žádnými klamy ani mamy a chtěli prostě to bydlení, obec na to neměla 
peníze tehdy, možná do toho dala ty pozemky, což třeba z mého pohledu může být i 
vysvětlení pro těch 52 mil., protože statutární město Olomouc dalo tyto pozemky, takže to je i 
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vysvětlení pro ty, kteří se dotazují, za co se to má platit a je potřeba, aby ta situace už byla 
skončena a byla narovnána. Takže samo ministerstvo financí jako předkladatel odkazuje na 
tento dotační titul a počítá s převody za jednu korunu nebo bezúplatnými. Tady to nemáme 
ani za jednu korunu, ani bezúplatně. Ty podmínky, které se podařilo vyjednat městu 
Olomouc, a já bych řekl, že se nakonec bavíme o jakémsi ujednání, dojednání, narovnání v 
podstatě jakési smlouvě o těch 52 milionech, tak jsou nejvýhodnější z celé České republiky a 
musíme si také připomenout, a to si můžeme říct až teď, protože v podstatě do poslední 
chvíle by se někdo přihlásit mohl z hlediska té škody, nevybíráme mezi dvěma nabídkami, z 
nichž jedna nabídka byla nabídka nájemců a druhá nějakého třetího subjektu. Žádná jiná 
nabídka není, takže z hlediska toho zdůvodnění my v podstatě nemáme co obhajovat. Máme 
na stole jednu nabídku, máme přihlášených 152 nebo nevím, kolik jich je teď, mínus ty 3, kde 
opět s poděkováním majetkoprávnímu odboru jsme se opravdu všechny ty lidi snažili 
přesvědčit, aby si maximálně stihli vyřídit ta trvalá bydliště. Takže z našeho pohledu a já si to 
nechám potom na ten závěrečný apel, opravdu tu právní argumentaci považujeme za, jako 
bych řekl, mimořádně silnou a prokazuje to i ta praxe v celé České republice a i ta rozhodnutí 
soudu. Dokonce Liberec šel tak daleko, že nechá interně, což je to bytové družstvo, ty 
zbývající tuším 2 nebo 3 bytové domy, to byla ta otevřená část sporu a celé to rozhodnutí, 
včetně toho, že byl nahrazen projev vůle, že smlouva je platná, tak nabude právní moci. 
Takže už nebude možné odvolání, nebude možné to rozhodnutí nějakým způsobem měnit. 
Já bych také rád slyšel, a to byla moje otázka, ten harmonogram těch dalších prací. Ta 
otázka je jednoduchá, kdy budeme tedy podepisovat první smlouvy. Nemusíme si tady říkat, 
co budeme děla za půl roku, za tři čtvrtě roku, já doufám, že už to půjde rychle, ale skutečně 
i s ohledem na dovolené a s ohledem na tu dvacetidenní lhůtu na zaplacení, ti nájemci by 
potřebovali vědět, které dny třeba to budeme podepisovat, protože asi je bláhová představa 
myslet, že bychom to podepsali všechno v jednom dni. Další ještě otázka na vás, pane 
náměstku Pelikáne, když jsme tady byli u těch proklamací, tak jsme říkali, že tady ten 
materiál bude připraven, to jste s vaším odborem dodržel a také jsme se bavili o těch 
nájmech. Čili za nás, za nájemníky je neakceptovatelné, abychom to řešili zase do ledna 
příštího roku, prosím, udělejme maximum, všechny ty vzory a všechny ty věci už v podstatě 
na to další bytové družstvo, myslel jsem na ty další ulice, máme připraveny, takže předložte 
zastupitelům, nerozhodujte to za ně, ten materiál a nechť zastupitelé mohou v září 
rozhodnout, jestli ten nájem prominou nebo ne. Tu diskusi otvírat nebudu, protože je složitá a 
zbytečně bychom to tady nějakým způsobem motali dohromady. Takže já uvidím, co se tady 
ještě v té odpovědi k tomu dozvím nebo ne, ponechal bych si potom tedy stručnou reakci 
před tím hlasováním samotným a tímto vám tedy děkuju za pozornost, za celou dobu 
pozornosti a ještě se také vrátím k tomu nešťastnému šestadvacátému šestý, kdy přijímám 
také jakýsi svůj díl odpovědnosti toho, že se to nepodařilo… Dvacátého devátého šestý, 
máte lepší paměť, děkuju, kdy se tady společně nepovedlo schválit materiál, který mohl být 
pro nájemníky prostě výhodnější, ta komunikace nebyla dobrá a nájemci s tím nebyli 
ztotožněni. Je to fakt, ale pro mě to bylo obrovské ponaučení, abychom tu situaci znovu 
neopakovali, protože víme, že každé další řešení je vždy bolestivější a pro ty nájemníky, pro 
ty z vás, kteří jste v těch bytových domech na naše pozvání byli, mimořádně skličující. Takže 
zatím děkuju za pozornost a já pak ještě takové krátké shrnutí učiním ještě před hlasováním, 
děkuji. 
Primátor: tak já, pane magistře, také děkuji, děkuji všem, kteří se vlastně podílí na tom, že 
jsme se dostali až do této fáze uzavírání této vleklé letité kauzy. Děkuji za to, že se na půdě 
zastupitelstva v souvislosti s tímto bodem objevují termíny, jako je vzájemná harmonie 
komunitního života a širšího sociálního smíru, což jsou věci, které vlastně jsou jedním z 
takových těch formalistických výstupů, terminologických výstupů toho ne vždy snadného 
jednání, které se v rámci této kauzy na obou stranách nebo vícero stranách vedlo.  
Primátor otevřel rozpravu. 
doc. Hanáčková: hezké odpoledne, jako členka pracovní skupiny chci nejprve poděkovat za 
dotažení těch bodů, které jsme na poslední pracovní skupině, kde jsem byla přítomna, 
rozpracovali zhruba ve dvou a půl hodiny trvající debatě s tím, že vlastně právní zástupci 
odcházeli s celou řadou nevyjasněných věcí, které vidím, že se podařilo vyjasnit, takže se 
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jen připojuji k té řadě lidí, kteří tady přede mnou děkovali za kooperaci na tom finálním znění, 
které budeme dneska schvalovat. Tím chci zároveň určitě potvrdit to, co říkal pan primátor v 
replice na vystoupení pana Chladnucha a ujistit ho, že opravdu to, čeho jsme byli svědky na 
té poslední pracovní poradě, která už proběhla víceméně bez nějakého vzájemného 
osočování, bez křiku a bez vypjatých okamžiků, tak opravdu svědčilo o snaze se domluvit. 
Zároveň říkal pan náměstek Pelikán, že kromě maximálně jedné dvou věcí jsme našli shodu 
a já chci teda ale připomenout, že ta 1-2 věci jsou poměrně zásadní a chci jenom se připojit 
vlastně k těm dotazům, které tady vznesl už pan Mgr. Joukl a jenom se ujistit na půdě 
zastupitelstva, jak budeme pokračovat. Mám k tomu teda v podstatě 3 takové otázky, mohu 
je položit naráz nebo postupně. První otázka se týká transformace na akciovou společnost v 
orgánech družstva, protože podle důvodové zprávy z minulého zastupitelstva 6. 6. 2022 
vlastně měl být dnem vyhotovení projektu změny právní formy den 30. června. Tento den 
minul, zároveň vlastně jako podmínka k tomu, aby mohla změna té právní formy nastat, bylo 
usnesení, které předpokládám, že schválíme dneska, tzn., že jsme v této chvíli v nějakém 
jako formálním skluzu zhruba 18 dnů. Chci se tedy zeptat, zda a jak se promění ten 
plánovaný harmonogram, který byl v důvodové zprávě na minulém zastupitelstvu poté, co 
teda mimořádné zastupitelstvo nebylo toho 30. 6., jak bylo plánováno, ale je až dnes. 
Mgr. Pelikán: tak já bych poprosil zavolat Petra Konečného, my jsme měli členskou schůzi, 
kde jsme odsouhlasili tento postup, ale nejsem si úplně jistý, protože jsme si vyjasňovali 
ještě, jak má vypadat ta podoba toho projektu, který má být schválen, tak jestli se to takto 
podařilo, nebo jestli bude ještě nějaká mimořádná členská schůze. Dotaz zněl, že 30. 6. se 
mělo odsouhlasit na členské schůzi družstev schválení projektu. Já jsem řekl, že jsme si to 
tam odsouhlasili a nevím, jestli ta podoba byla dostatečná, nebo ještě bude nějaká 
mimořádná členská schůze. Dotaz tedy je, jestli v tom máme nějaký skluz. 
Mgr. Ing. Konečný: skluz nemáme, tak jak bylo plánováno, tak 30. 6. proběhly obě členské 
schůze družstev, obě členské schůze schválili to, že se zahájí ten proces transformace s tím, 
že to rozhodné datum zůstává 30. 6., tam je možná jenom, jako bych řekl takové 
nepochopení, že ten rozhodný den se stanovuje k nějakému dni, ke kterému se to všechno 
dopočítává, chystá, ale není to tak, že by toho dne byl vydán ten projekt. To by asi ani v 
podstatě nešlo. To má 3 fáze. V první fázi se rozhodne o tom, jestli se to vůbec bude dělat, 
my teď na základě rozhodnutí členské schůze dáváme dohromady jmenování znalce 
soudem, musí se to nacenit, dáváme dohromady právě ten projekt ve spolupráci s tou 
advokátní kanceláři Glatzová, kde jsme dohodli nějakou spolupráci a jakmile se to celé 
nachystá, tak se to zveřejní v obchodním věstníku a na soudu a potom zveřejnění bude 
muset proběhnout další zastupitelstvo a členská schůze, která ten projekt schválí té přeměny 
a potom se bude muset dát ještě u notáře udělat samozřejmě, a tak dál, a tak dál. V žádném 
skluzu nejsme a jsem přesvědčen, že ta transformace zatím probíhá tak, jak probíhat má. 
Jenom zdůrazňuji to datum 30. 6., jakoby je to startovní datum, ke kterému se to upíná. My 
jsme původně zvažovali, že by to bylo toho 31. 12., aby se nemusela dělat mimořádná 
závěrka, ale to nebylo reálné, protože celý ten proces se musí dokončit do šesti měsíců. 
doc. Hanáčková: ještě doplňující otázku, pane magistře, jestli je tedy reálné toto všechno, 
co jste popsal, zvládnout během toho půl roku, do šesti měsíců ode dne vyhotovení projektu 
změny právní formy tak, jak je to formulováno v důvodové zprávě? 
Mgr. Ing. Konečný: já pro to udělám všechno, ale samozřejmě to nezáleží jen na mně, bude 
záležet minimálně na jednom až dvou rozhodování zastupitelstva. Samozřejmě pak na to 
bude ještě navazovat rozhodnutí rady o převzetí jmění, ale teď jsme ve fázi přeměny na 
akciové společnosti. Ale pokud mohu říct za sebe, tak já jsem přesvědčený, že v té 
kombinaci, kdy máme zajištěnou speciálně notářku, která to s námi bude chystat, budeme to 
chystat my, budeme mít podporu AK Glatzová, kteří už to dělali, do toho si myslím, že 
orgány byly naprosto ve shodě na členské schůzi, a tak dál, a tak dál, tak jsem přesvědčen, 
že by se to mělo zvládnout, pokud budou všichni, co rozhodují, rozhodovat kladně. 
doc. Hanáčková: já se ptám jenom proto, že ta důvodová zpráva z 6. 6. užívá poměrně 
striktní formulace, užívá formulace „limit“, „musí být schválena změna právní formy“ atd., tzn., 
že tady jako několikerým způsobem je garantovaná ta půlroční lhůta, proto se na to 
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opakovaně ptám, zdali to tak bude. A vy odpovídáte, že je to nachystáno tak, aby se to stalo. 
Rozumím dobře? 
Mgr. Ing. Konečný: chystáme to tak, aby se to stihlo. Mimo jiné říkám teď, další krok, 
abychom si řekli je ten, že musí soud jmenovat znalce a ten znalec to musí nacenit a musí 
se to zveřejnit. Do té doby nejsme schopni udělat ten další krok, ten projekt.  
doc. Hanáčková: já se moc omlouvám, pane primátore, že takto diskutujeme ve volné 
debatě, ale je to jenom proto, že vlastně nebyla mezitím nějaká pracovní skupina, kde 
bychom třeba seděli nad definitivním zněním té smlouvy. Druhá otázka se týká poplatků za 
užívání jedné třetiny, která nyní bude patřit družstvu a byl vlastně opakovaně příslib, že ve 
smlouvě bude tohle vyřešeno. Je to jedna z těch věcí, které ve smlouvě dořešeny nejsou. 
Pokud jsem dobře četla, protože vlastně v té smlouvě se neoperuje s jednou třetinou, dvěma 
třetinami atd., čili pro člověka bez právního vzdělání není úplně snadné se v tom orientovat, 
ale řeší to zřejmě ta hlava 5, odst. 10, kde se mluví o v zásadě přiměřeně shodném 
vypořádání atd., čili se chci zeptat, kdy a jakým způsobem vlastně se bude reálně poplatek 
za užívání jedné třetiny řešit a zdali je reálné zvládnout ten termín září, tzn., že by to 
schvalovalo ještě toto zastupitelstvo. 
Mgr. Ing. Konečný: budu se snažit velmi zjednodušeně, takže kolegům právníkům se 
omlouvám, pokud to příliš zjednoduším a zjednoduším to tak, že účastníkem smlouvy ty 
družstva nejsou, to vidíte na první pohled, čili těžko v té smlouvě je možno s družstvy 
sjednávat, jak to bude s tím užíváním po dobu, než ti lidé nabydou celý byt, takže ta smlouva 
to ani neumožňuje, ale na druhé straně ta smlouva uvádí, že celá ta druhá fáze je daná poté, 
co budou ta družstva transformována, a dojde k převzetí jmění. A převzetí jmění, velmi 
zjednodušeně říká to, že město přebírá veškerý majetek, včetně všech závazků a 
pohledávek, prostě úplně všechno, ty družstva zanikají a město nabývá úplně všechno, co ty 
družstva měla, včetně plusů a minusů. My jsme se zatím předběžně, nemohu se opřít zatím 
o konkrétní usnesení, ale předpokládám, že to takto bude, jak na představenstvu, tak 
případně na členské schůzi, dohodli tak, že vzhledem k tomu, že by to období mělo být co 
nejkratší, předpokládám, takže družstva nebudou, nebudu říkat v rozporu s péčí řádného 
hospodáře, budu říkat, protože to tak je asi správně, nebudou po nikom nic vymáhat, 
nebudou nic vyčíslovat, ale ta pohledávka formálně bude vznikat, město ji formálně nabyde, 
a poté, co ji nabyde jako součást převzetí jmění se k ní může postavit jakýmkoliv způsobem, 
dokonce i tím, které družstvům nejsou umožněny, tzn. třeba i prominutím pohledávky podle 
zákona o obcích. Nepředpokládám, že by vůči družstvům to bylo realizovatelné v září z 
jednoho prostého důvodu, že do září nemůžeme stihnout dokončit transformaci družstev a 
ještě převzít jmění. Já si osobně myslím, že když by se jmění přebíralo někdy ke konci roku, 
že bych to považoval za úspěch.  
doc. Hanáčková: tzn., že to bude do budoucna plně v kompetenci města, potažmo 
zastupitelstva. 
Mgr. Ing. Konečný: tak. Když to zjednoduším úplně do jedné věty, tak my po těch lidech 
jako družstva nic vymáhat nebudeme, nic nebudeme požadovat, děláme to s takovým 
polotichým souhlasem vlastníka družstev, což je město s tím, že město jakmile nabyde 
jmění, tak tuto nevyčíslenou pohledávku bude muset nějak řešit. 
doc. Hanáčková: děkuju a třetí věc se týká vrácení přeplaceného nájemného nad 20 let z 
kupní smlouvy, což je taky vlastně téma, které už tady dneska zaznělo a je to opět téma, 
které jednou takovou malinkou závorkou řeší čl. 10, odst. 10 a opět je tam napsáno, místo 
aby bylo napsáno, jak se to bude řešit, tak je tam napsáno, že se to bude řešit samostatnou 
písemnou smlouvou. Chci se tedy opět jenom ujistit, jakým způsobem vlastně a v jakém 
časovém horizontu budeme mluvit o této věci, tzn. o vracení přeplaceného nájemného nad 
20 let. 
Mgr. Ing. Konečný: řekl bych to tak. Ve vztahu k družstvům, která nejsou účastníky 
smlouvy, platí to, co jsem řekl před tím. Tzn., to nájemné samozřejmě na ty družstva bylo 
zaplaceno jako třetinovému spoluvlastníkovi, to se nikam neztratilo a město v rámci převzetí 
jmění převezme i toto zaplacené nájemné. Čili jak s tím naloží, bude na něm. A co se týká 
města, tak tento problém je opravdu, řekl bych, poměrně složitý k řešení a rozhodování a 
vzhledem k tomu, co všechno se odehrávalo k tomu, abychom se vůbec dobrali k nějakému 
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textu smlouvy, na který byla, řekl bych širší shoda, tak jsme tento problém prozatím vyčlenili 
bokem, protože bychom zbytečně ztráceli čas, pokud chce město stihnout ty věci prostě 
podle té smlouvy dokončit. Bude samozřejmě na městě, kdy tak rozhodne, ale já osobně 
jsem přesvědčený a tak i směřuje ta smlouva, že by nejprve měla uběhnout ta období, mělo 
by se to vyčíslit a podle zákona o obcích by se měla promíjet konkrétní výše pohledávky, 
nebo jiným způsobem řešit a bude o tom nejspíš rozhodovat zastupitelstvo. Samozřejmě 
jsem tady zachytil názor, že stačí nějaký vzoreček, který se předběžně schválí, ale to je na 
vašem politickém rozhodnutí, obávám se, že i kdybyste schválili ten vzoreček, tak stejně 
bude muset budoucí zastupitelstvo jednat o konkrétní částce standardním postupem tak, jak 
už jste mnohokrát některé pohledávky tady řešili a promíjeli. 
Mgr. Pelikán: s dovolením na to odpovím, protože to je ta debata, kterou vedeme každé 
zastupitelstvo, s panem Mgr. Jouklem se bavíme o tom, že tady je zas v usneseních termín 
leden 2023, neznamená to, že to nemůže být dříve, jenom jsem se přimlouval za to, 
abychom ty částky měli vyčíslené, abychom je znali a v momentě, když v tom 
harmonogramu se dostaneme před tím 5. 9. k tomu, abychom znali okamžik právních účinků 
vkladu, obratem správa nemovitostí dostane za úkol vyčíslit to nájemné nad těch 20 let a 
můžeme to dát do zastupitelstva. V případě, že se tak nestane, mohou tam být různé 
důvody, proč během toho procesu dojde k nějakému zpoždění, jak tady bylo řečeno, ten 
vzoreček nebo nějaká deklarace to neřeší. Já jsem říkal, že je to otázka politická, my to 
právně umíme nastavit i procesně, nebudu nic blokovat, ani jsem to nedělal nikdy, 
nachystáme prostě v momentě, až budeme znát pro tu první vlnu nájmy. Zaznívalo na radě, 
že je vůle, budou založená SVJ, nějakým způsobem řešit tu transformaci těch prostředků 
třeba do těch SVJ, ale může se stát, že to prostě do toho 5. 9. nebude, ale pokud to jenom 
půjde tak, aby se to stihlo, tak by ta první vlna, včetně toho řešení nájmu by se mohla 
stihnout na tom zastupitelstvu. 
Mgr. Feranec: jenom trošku znovu k těm datům, jenom ať si ujasníme, ta transformace 
sestává ze dvou kroků, to jsme si řekli, tzn. rozhodný den pro přeměnu z družstev na 
akciovku je 30. 6., takže k tomuto datu se dělají účetní závěrky atd. atd. atd., pochopitelně 
předpokládám, že to může být, a ještě o tom bude zastupitelstvo rozhodovat, že bychom to 
mohli mít zapsané do rejstříku předpokládám na konci roku a potom je ta druhá fáze, tzn., 
zase se musí stanovit rozhodný den, já předpokládám, že logicky je to vždycky 1. 1., ať ten 
rozhodný den je ten samý, jak je účetní období, to zjednodušuje spoustu věcí, takže 
předpokládám, že rozhodný den pro převzetí jmění už z akciovek bude 1. 1. 2023 a reálně 
pokud všechno dobře půjde, jestli to bude a teď nechci říkat, jestli to bude v březnu, v dubnu, 
v květnu, viděl bych to asi v těchto intencích, kdy už to bude zapsané jako majetek města se 
vším všudy atd. a město s tím může pochopitelně potom nakládat jako se svým majetkem. 
Tak jenom jsem vysvětlil ty data, a co všechno to obnáší. A k tomu nájemnému, mně přijde 
jako logické, že se to má, ať je to řešitelné v rámci zastupitelstva skutečně, protože 
zastupitelstvo má právo prominout, snížit atd. atd., že by se to mělo právě vyřešit už potom 
na zastupitelstvu, když už to bude, vlastně obě ty v uvozovkách „pohledávky“, v majetku 
města, ať se to vyřeší najednou, ať to neřešíme nadvakrát, natřikrát. Obávám se, že v září to 
asi nebude, ale to nechci teď jako nějak …jenom, že by se to mělo vyřešit jedním způsobem. 
Mgr. Ing. Konečný: já mám jenom takovou poznámku technickou, tak jak to říkal pan 
Feranec, i kdyby, a to by bylo optimální datum, buď k 31. 12. nebo k 1. 1. došlo městem k 
převzetí jmění, tak si musíme uvědomit, že ta jakoby problematická třetina ještě chvilku bude 
nabíhat, protože i podle té smlouvy po převzetí jmění teprve znovu se nastartuje proces těch 
kupních smluv, bude se to muset znovu schválit a teprve poté, až se to dá na katastr se 
ukončí to období, kdy tam bude cosi nabíhat, takže tam to převzetí jmění to neukončí, to 
ukončí až ty další smlouvy, které předvídá ta budoucí smlouva, a až ty se dají na katastr, tak 
se ukončí to období, bude se moct to celé vyčíslit a bude se to moct nějakým způsobem 
vyřešit, ale skoro myslím si, že pokud se dostaneme tak daleko, tak by asi toto už se mělo 
nějakým způsobem vyřešit. 
Primátor: já jenom do toho krátce vstoupím, omlouvám se, paní kolegyně, ale jsme opravdu 
ve velkém detailu, který si myslím, že se měl řešit spíš na jiné úrovni, než je platforma 
samotného zastupitelstva, jakkoliv vnímám, že ty otázky jsou relevantní, že odpovídají na 
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věci, které zaznívaly v rámci diskuse s občany, s právními zástupci a podobně, ale teď je 
tady asi řešit pouze do zápisu zastupitelstva není úplně nejšťastnější, možná bylo lepší 
zaslat tyto otázky předem a nechat si na ně zpracovat stanovisko, ať už od pana náměstka, 
majetkoprávního nebo externích konzultantů, než že to tady začneme, takto trošku z vody 
dávat přímo do záznamu a zápisu ze zastupitelstva. 
doc. Hanáčková: já mám ještě tu čtvrtou poslední věc. Myslím, pane primátore, že to není 
z vody. Jsou to věci, které se tady opakují poslední 2 roky. Poslední 2 roky se bavíme o 
přeplatcích z nájemného, bavíme se o tom, jakým způsobem bude … o tom se bavíme teda 
až poslední 3 měsíce poté, co byla schválena varianta 3/3 s nimiž se nějak nakládá, bavíme 
se o té nejistotě, která měla být touto smlouvou vyřešena, tzn., jak to bude z poslední 
třetinou, to vyřešeno není a ta poslední věc, kterou jsem chtěla pouze zmínit, protože je v té 
smlouvě nějakým způsobem ošetřena opět s tím, že se to odkládá, jsou garáže. Garáže a 
jakým způsobem bude naloženo s nimi, je to opět součást vlastně těch nedořešených věcí, 
čili jenom chci říci, že vlastně jsem se tady opakovaně ptala, jak budou ošetřena práva 
nájemníků, opakovaně mi bylo řečeno, že vše bude ve smlouvě a já jenom konstatuji, že to v 
té smlouvě dořešeno není, jakkoliv je to v té smlouvě alespoň vyjmenováno. Proto jsem 
chtěla, aby to tady na zastupitelstvu zaznělo a ano, chtěla jsem, aby to bylo v zápise, protože 
další zastupitelstvo, které přijde v říjnu, které se bude s celou tou kauzou seznamovat, tak 
pro mě třeba ty staré zápisy jsou v tomto ohledu velmi instruktivní, jak vlastně probíhalo za 
poslední 2 roky vyjednávání o té věci, jaké tady zazněly přísliby, jak se k tomu jednotlivé 
strany stavěly atd. Čili jsem chtěla, aby tou řečí, která je srozumitelná, promiňte, 
srozumitelnější, než je ta řeč smluvní a právní, aby tady zaznělo, jak to bude s jednou 
třetinou, se dvěma třetinami, garážemi atd. Děkuju, že jste mě vyslechli. 
Mgr. Ing. Konečný: já k těm garážím, zase je to jeden z problémů, který se skutečně, jak 
říká správně paní docentka, z toho vyčlenil, protože ty garáže mají trošku jiný režim. Možná 
to bude znít nepopulárně, ale prostě zatímco na ty byty jsou smlouvy, na ty garáže má jenom 
omezený počet občanů to ve smlouvě a bude k tomu potřeba zvolit zase nějaký, řekl bych 
politicko ekonomicko právní přístup, který by tu smlouvu zatěžoval, a možná bychom se 
nedobrali toho dnešního rozhodování. Prozatím se to vyčlenilo a v mezidobí, pokud se 
opravdu povede, jakože věřím tomu, že to zvládneme ty transformace družstva a převzít to 
jmění, tak ty garáže zcelí město a bude potom na něm, jakým způsobem s těmi garážemi 
naloží, byť znovu zdůrazňuji, že ta výchozí smluvní situace těch občanů tam bude poněkud 
horší, ale tím netvrdím, že to město nemůže vyřešit tak, jak uzná za vhodné. 
Mgr. Feranec: už jsme se o tom bavili několikrát, pochopitelně mohli jsme hledat geniální 
řešení a ještě bychom ho hledali asi 2, 3 roky všech problémů, nebo začneme ty problémy 
vlastně řešit jeden po druhém. Víme, že to není geniální, že to není dokonalé, ale je to 
začátek nějakého procesu skutečně, jinak bychom to řešili ještě 2, 3 roky. Takže já jsem 
skutečně příznivec toho, řešit ty věci postupně, než dělat jedno dokonalé řešení. To skutečně 
bychom se nepohnuli. 
Ing. arch. Pejpek: to, že to trvalo déle, než jsme si před dvěma roky, když se to začínalo 
projednávat a byli jsme s tím seznámeni, takže to není úplně komfortní a že je dobře, že se 
to podaří, doufejme, že se to podaří schválit na tomto a následujícím zastupitelstvu, tak je 
rozhodně pozitivní. Já jsem chtěl poděkovat především panu náměstku Pelikánovi, který celý 
ten proces táhl na svých bedrech, pracovníkům jeho odboru, pracovníkům správy 
nemovitostí, panu Konečnému, jakkoliv jsme vyjadřovali pochybnosti o jeho vícečetné roli v 
té věci, tak za tu práci, kterou na tom odvedl. Chtěl jsem poděkovat panu primátorovi, 
kterého jsem vnímal jako toho, který tuto věc tlačil ve smyslu naplnění těch původních dohod 
a všem dalším, kteří se na tom podíleli, včetně lidí z opozice, zmíním Pavla Grasseho, který 
za nás pracoval v té komisi a paní Hanáčkové, která v tom odvedla velký kus práce. Chtěl 
bych říct, že tak jako jsme to tady říkali už kolikrát, že podporujeme cíle tady toho řešení, tzn. 
narovnání těch nesplněných slibů, které se staly v minulosti, smlouvy se mají plnit, když 
splnili své povinnosti nájemníci, ten příslib minimálně, který byl dán, tak má splnit i město. 
Zároveň bych chtěl říct, že v našem klubu nemáme právní experty, takže my v tuto chvíli 
klademe velkou důvěru v to, co nám jako experti předkládáte, opravdu nejsme schopni 
dohledat a analyzovat jednotlivé body těch smluv, tzn., že věříme v to, že tentokrát ty 
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smlouvy a všechny ty kroky jsou připravené správně a bezchybně a že z toho nenastanou v 
budoucnu nějaké další komplikace, mimo těch, o kterých víme už dopředu, že jsou 
k dořešení. Takže já bych jenom závěrem chtěl říct za náš klub, že náš klub podpoří to 
předložené řešení. 
Primátor: já děkuji panu kolegovi, jelikož už mi tady nesvítí nikdo další přihlášený do této 
rozpravy, tak já se obracím ještě na pana náměstka, zda on chce ještě k té rozpravě něco 
říct a potom formálně dám tedy prostor na repliku oběma vystupujícím, kteří tady zastupují 
občany, abychom dostáli jednacímu řádu za dost.  
Mgr. Pelikán: velice stručně, samozřejmě potom to zkusíme přetavit do nějakého 
harmonogramu, včetně odhadu časového. Po schválení majetkoprávní odbor bude chystat 
zbylé záměry na družstvo Jiráskova, tzn., bytové domy družstva Jiráskova, na radu města 
předloží záměry ke schválení a následně rada města by měla schválit samotné převody tak, 
aby do zastupitelstva 5. 9. pokud všechno dobře půjde, šly zbývající domy. Advokátní 
kancelář převezme podklady od majetkoprávního odboru, který je nachystal už na to, že 
pokud dneska se to schválí, tak dostane přehlednou tabulku včetně variabilních symbolů a 
dalšího tak, jak to je zařazeno v interním systému, připraví smlouvy, Mgr. Juřičková 
avizovala, že by ráda smlouvy posílala elektronicky dopředu, aby každý mohl dostat 
v případě, že třeba je tam jiné právní zastoupení nebo není právně zastoupen, aby se s tím 
vzorem mohl seznámit tak, aby tam byla nějaká lhůta mezi tím, než skutečně budou vyzváni 
k podpisu, osloví tedy nájemce, dohodne se termín podepisování, za město se to bude 
podepisovat dopředu, pak na místě v domech by mělo probíhat ověřování podpisů, řešení 
kolků 2 000 Kč za katastr, pak je tam nějaká paušální částka 1 000 Kč, tak to se bude platit 
s doplatkem, tam bude lhůta 20 dní na zaplacení, mezitím se to vrátí zase na majetkoprávní 
odbor, bude se hlídat lhůta na zaplacení, podávat na katastr a bude se to zařazovat ještě do 
registru smluv. To jsou další úkony, bez kterých se neobejdeme. Co se týče toho, pokud 
bude zaplaceno, podá se to na katastr a v ten okamžik bychom měli být schopni dopočítat, 
pokud tam nebudou nějaké vady a problémy, ten okamžik právních účinků, ze kterých zase 
se neobejde správa nemovitostí a družstva tak, aby nějak vyčíslili tu částku. Družstva a 
správa nemovitostí od okamžiku převodu, respektive právního účinku, o tom jsem mluvil, by 
měly nachystat promíjení nájmu, respektive podklady pro řešení nájemného, které půjde na 
město do rady a zastupitelstva. Řešení SVJ ve spolupráci správy nemovitostí a AK Petra 
Konečného, co tady ještě máme, řeší se podepsání předávacích protokolů, řeší se energie a 
další zápisy a další detaily, co se týče průkazu energetické náročnosti budovy a podobně. 
Tak to je zhruba velice stručně ten harmonogram a samozřejmě dnešní dodatek, ten 
nezapomeňte, řešíme to včetně návrhu na úpravu usnesení u tří nájemníků, takže je tam 
změna. Pokud si přihlásí bydliště, budou splňovat podmínky, budou zařazení do té další vlny 
a takto se to bude týkat těch, kteří třeba nesplní podmínky z toho souhrnu bytů, které 
odpovídá družstvu Jiráskova. Jak jsem avizoval, v momentě, kdy se to dneska schválí, tak 
pro budoucí zastupitelstvo, pro řešení té jedné třetiny, se již znovu budou muset schvalovat 
převody, ty samotné kupní smlouvy na tu třetinu, ale nebudou se muset zabývat stanovením 
těch důvodů pro odchylku od ceny obvyklé, protože tím hlavním důvodem bude uzavřená 
budoucí kupní smlouva. Tzn., že pokud to všechno dobře půjde, měli bychom to břímě toho 
vyřešení celého procesu ještě kromě těch detailů, které tady byly zmíněny, převzít na sebe a 
budoucí zastupitelstvo by mělo pokračovat v tom harmonogramu tak, jak je nastartován a 
rozjet. 
J. Chladnuch nevyužil možnosti repliky. 
Mgr. Joukl – replika: bohužel budu reagovat, pane Mgr. Feranče, ale chviličku a věcně. Paní 
Hanáčková, děkuji za ty věcné připomínky, já doufám, že v tom příštím zastupitelstvu 
budete, takže si nebudete muset ty zápisy číst. Já jsem tady připravil jenom takový malý, asi 
to nebude zezadu vidět, ale v podstatě máme 20 let uplynutí té budoucí smlouvy a tady ti lidé 
přeplácí, vznikají tam velké nerovnosti, protože na Topolové 1 už přeplácí v podstatě 2 roky, 
na Topolové 7 se ještě blíží do finále, takže to je ten důvod, proč to chceme vyřešit, nejsou to 
naše nějaké záměry, že bychom chtěli tady šikanovat zastupitele a pořád se tady objevovat 
a zdržovat vás. Takže my chceme vyřešit to období 20 let až 2/3, to je to datum podání 
návrhu na vklad a poprosil bych, chci být maximálně smířlivý, abychom s těmi lidmi hráli 
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čistou hru. Pokud jsme řekli ty harmonogramy, co máme všechno udělat, tak bychom ty 
smlouvy museli udělat včera, abychom to stihli do toho září. Tzn., neschovávejme se za ty 
konkrétní čísla, my samozřejmě víme, že ty čísla musíme mít konkrétní, že ten vzorec nám 
nepomůže. To přece nikdo nerozporuje. Ale tak, jak jsme schvalovali kuchařku na převod, 
tak schvalme také kuchařku na prominutí nebo neprominutí. To už je na vůli zastupitelstva. 
To je jeden aspekt. A pak se podle toho může už jenom postupovat, pokud ten vzorec bude 
dán. A proč to ty nájemníky pálí? Přece původně ta varianta byla vysvětlována jinak. 
Započteme si to. Z toho započtení sešlo. Tzn., ti lidé v dnešní složité ekonomické situaci a 
není to floskule, museli znovu ty peníze zaplatit, nyní ty peníze budou uloženy někde na 
správě nemovitostí nebo bůhvíkde a oni na ně budou rok nebo 16 měsíců čekat. Vždyť 
pokud ti zastupitelé to budou chtít prominout, oni ty peníze mohou dostat do SVJ a mohou za 
ně ještě za rozumné ceny ty domy zrekonstruovat. Oni si ty peníze ti lidi nevrátí a nepojedou 
za ně na dovolenou. Takže, prosím, vnímejme tento aspekt. Čili nám šlo o vyřešení na září 
toho období po 20 letech 2/3 ve vztahu k městu. To je ta dispozice, kterou můžeme udělat. 
Paní docentka se potom ptala na tu jednu třetinu a zbytek té jedné třetiny od těch 20 let po 
datu těch právních účinků na vklad, a to bude moct potom skutečně udělat město po tom, až 
to nabyde, až ta pohledávka přejde, ona přejde ze zákona, jenom na ni nezapomeňme, ono 
samozřejmě v tom družstvu, když se bude likvidovat, nic zůstat nemůže, to samozřejmě 
víme, ale pro jistotu, abychom na to nezapomněli. Takže to je vysvětlení a prosba týkající se 
toho nájmu, není to nějak tlačení za hranu, ale má to tato dvě logická, naprosto jednoduchá 
ekonomická vysvětlení. Prosím také za ty, kteří nebyli dořešeni. Tady já nechci zabíhat do 
detailů, ale jedná se o nějaké manželské majetkové záležitosti, proto tam nedošlo k 
přehlášení a máme tam také několik a skutečně na prstech jedné ruky, lidí, které je potřeba 
nějakým způsobem dořešit. Takže zacházejme s nimi stejně, jako zacházíme, například s 
paní XXXXX z Rumunské 11, XXXXX pana Zelenky, je tam také XXXXX na Rumunské, 
anebo na Jiráskové, takže všichni ti lidé měli ty smlouvy, jenom nějakým opomenutím 
administrativního molochu na ně nedošlo.  Nebo třeba paní XXXXX, která se soudila. Takže 
potom bych také apeloval a poprosil, a to už jsme si zase s panem náměstkem domlouvali 
nějakou pracovní schůzku, kde ty jednotlivé problémy budeme řešit, a město řekne, jaké má 
na ně náhledy. Tam samozřejmě je paní doktorka XXXXX a paní XXXXX atd. Takže prosím, 
i za tyto, kteří neměli takové štěstí, aby byli v této první skupině, aby se s nimi nakládalo 
stejně a pane náměstku, vy jste řekl „možná“. Já bych vás poprosil, aby ta druhá skupina, 
pokud to dneska dobře dopadne, určitě v tom září byla. Nenechme ty další lidi čekat prostě 
do zimy, do Vánoc, i lidé z Jiráskovy a Sladkovského tady dneska jsou. Já jsem se díval na 
ta hlasování, dělal jsem si statistiku těch minulých dvou hlasování, takže děkujeme ještě 
jmenovitě samozřejmě panu primátorovi, který skutečně tak, jak tady zaznělo ze strany pana 
arch. Pejpka, se zasloužil o to, že se ta věc posunula, také klub ANO poměrně přesvědčivou 
vahou hlasů hlasoval, podobně jako ProOlomouc, podobně jako jiní kolegové, Piráti 
pochopitelně a Starostové. A poprosím ty, kteří nehlasovali, nebo se zdrželi, aby dneska tu 
svoji situaci zvážili, protože musíme si říct, že ti, kteří se zdrželi, tak se nezdržují, ale hlasují 
proti těm lidem. Já se omlouvám, že tak to říkám, je to tak, každý… 
I. Plíhalová (mimo záznam): třeba k tomu mají důvod. 
Mgr. Joukl: já říkám svůj názor, paní Plíhalová určitě můžeme mít na to svůj názor, jenom 
jsem chtěl o to poprosit. Takže poprosím pana Ing. Haince, který byl s námi za těmi lidmi, 
slyšel ta jejich úskalí, nejsou v tom žádné spekulace, jde o naplnění potřeb těch lidí. Pana 
Mgr. Pelikána, máme z ministerstva, že ten materiál je právně v pořádku. Přece si 
nemůžeme říct, že jsme připravili právně nekvalitní materiál. Já potom ještě odpovím panu 
Ing. Pejpkovi. Také bych apeloval na pana náměstka Majora, jak už jsem říkal, sedíte v 
tomto zastupitelstvu, v Poslanecké sněmovně jste hlasoval pro změnu toho zákona, je to 
totožný základ a potom říkám, jsou to takové jakési historické kaštany, pod kterými sice 
nejste podepsáni, ale vaše 2 strany, ODS za KDÚ tady byly a pokud tedy i paní vaše 
kolegyně náměstkyně Záleská nám dala slovo, že to bude maximálně podporovat, tak bych 
bral jako chlapský férově, kdybyste ji v tom nechali a svými hlasy to podpořili. Stejně tak se 
obracím na Mgr. Zelenku, pochopitelně paní Plíhalovou a pana PhDr. Zimu, zdali by 
nezvážili svá stanoviska. Já za sebe a můžete si mě prolustrovat kdekoliv na webech, jsem 
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nebyl za 20 let jako právník v žádné, bych řekl, problematické kauze a za sebe, a to je 
odpověď panu arch. Pejpkovi, vám dávám maximální slovo toho, a ptal se mě na to už 
historicky JUDr. Major, že celé té problematice věřím a věřím, že to řešení je správné a je po 
právu. A to, co jsem slíbil, myslím telefonicky ve čtvrtek panu primátorovi, jak to dořešíme a 
dořešíme ty garáže, tak pak už fakt nepřijdu minimálně 3 roky. Já vám děkuju a hezký den. 
Primátor: vzhledem k tomu, že nebyl nikdo další přihlášený, teď je to tady také vidět v této 
rozpravě a vyčerpali jsme teda i jednacím řádem daný prostor na repliky jednotlivých řečníků 
z řad občanů, tak s dovolením na návrh dvou klubu vyhlásím desetiminutovou přestávku a 
zároveň poprosím předsedy jednotlivých klubů, abychom se v tom sále proskleném tady za 
jednacím sálem mohli potkat a dohodnout další postup pro schvalování nebo pro hlasování o 
předložených usneseních. 
 
Přestávka 
 
Primátor: jelikož nám vypršel limit na přestávku, proběhlo jednání klubů, tak já tedy s 
dovolením uzavírám rozpravu k tomuto bodu, který je završením nebo začátkem konce cesty 
k převodu jednotlivých bytových jednotek ve zmiňovaných domech. Na jednání klubů bylo 
dohodnuto, že hlasování o usnesení k tomuto bodu proběhne veřejně, pomocí hlasovacího 
zařízení tak, jako to probíhalo doposud, zároveň kolegyně z organizačního odboru 
dopracovali usnesení, o kterých se tu bude hlasovat, tzn., hlasujeme o 255 usneseních, 
z nichž 3 byly staženy v souladu s materiálem, který vám byl dodán na stůl. Jestli mě doplní 
pan náměstek, abychom to urychlili a řekli si, které z usnesení podle čísel jsou staženy.  
Mgr. Pelikán: je to číslo 116, 137 a číslo 188, tzn., schvalujeme usnesení, 1. bereme na 
vědomí cenu obvyklou, 2. schvalujeme odchylku od ceny obvyklé, 3. schvalujeme odchylku 
kupní ceny při převodech, 4. schvalujeme vzor kupní smlouvy a smlouvy o smlouvě budoucí, 
5. ukládáme připravit návrh vypořádání nájemného hrazeného po uplynutí dvacetileté doby 
trvání a pak následují prodeje spoluvlastnických podílů 6. – 255. s tím, že ty 3 usnesení se 
stahují. 
Primátor: ptám se, zda je všem v sále přítomným zastupitelům, kteří budou hlasovat jasné, 
o čem se hlasuje, co je předmětem hlasování, které teď bude následovat? Předpokládám, 
tedy že ano, jelikož se nikdo záporně nevyjádřil a myslím si, že můžeme spustit hlasování.  
Hlasování č. 4 o upraveném návrhu usnesení: 
27 pro  
0 proti  
8 zdržel se hlasování  
0 nehlasoval  
Závěr: Upravený návrh usnesení byl schválen; k uvedenému bodu programu bylo přijato 
usnesení bod 2.  
 
USNESENÍ 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 

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. 
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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 XXXXX, Olomouc a podílu o velikosti id. 1/2 ze spoluvlastnického podílu o 
velikosti id. 65/100 k jednotce panu XXXXX, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 
185.868,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 96.000,- Kč 
a částka ve výši 89.868,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

- 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 
XXXXX, Olomouc a podílu o velikosti id. 1/2 ze spoluvlastnického podílu o velikosti id. 
35/100 k jednotce s panem XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 
580/22821 k pozemku parc. č. 812/20 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec 
Olomouc, a to podílu o velikosti id. 1/2 ze spoluvlastnického podílu o velikosti id. 580/22821 k 
pozemku s paní XXXXX, Olomouc a podílu o velikosti id. 1/2 ze spoluvlastnického podílu o 
velikosti id. 580/22821 k pozemku a s panem XXXXX, Olomouc, to vše za kupní cenu 
celkem ve výši 104.550,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve 
výši 54.000,- Kč a částka ve výši 50.550,- Kč bude doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví 
Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše 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 XXXXX, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 230.728,- Kč, přičemž část 
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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 
XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 663/22821 k pozemku parc. 
č. 812/20 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, s panem XXXXX, to 
vše za kupní cenu celkem ve výši 129.784,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena 
formou akontace ve výši 72.000,- Kč a částka ve výši 57.784,- Kč bude doplatek kupní ceny, 
dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

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 XXXXX, Olomouc a podílu o velikosti id. 1/2 ze spoluvlastnického podílu o 
velikosti id. 65/100 k jednotce panu XXXXX, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 
313.490,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 196.352,- 
Kč a částka ve výši 117.138,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

- 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 
paníXXXXX, Olomouc a podílu o velikosti id. 1/2 ze spoluvlastnického podílu o velikosti id. 
35/100 k jednotce s panem XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 
756/22821 k pozemku parc. č. 812/20 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec 
Olomouc, a to podílu o velikosti id. 1/2 ze spoluvlastnického podílu o velikosti id. 756/22821 k 
pozemku s paní XXXXX, Olomouc, a podílu o velikosti id. 1/2 ze spoluvlastnického podílu o 
velikosti id. 756/22821 k pozemku s panem XXXXX, Olomouc, to vše za kupní cenu celkem 
ve výši 176.338- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 
110.448,- Kč a částka ve výši 65.890,- Kč bude doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví 
Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše 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 XXXXX, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 235.018,- Kč, přičemž část 
kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 163.744,- Kč a částka ve výši 71.274,- 
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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 
XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 460/22821 k pozemku parc. 
č. 812/20 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, s panem XXXXX, 
Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 132.198,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 
uhrazena formou akontace ve výši 92.106,- Kč a částka ve výši 40.092,- Kč bude doplatek 
kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše 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 XXXXX, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 280.332,- Kč, přičemž část 
kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 228.736,- Kč a částka ve výši 51.596,- 
Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

- 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 
XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 333/22821 k pozemku parc. 
č. 812/20 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, s paní XXXXX, 
Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 157.687,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 
uhrazena formou akontace ve výši 128.664,- Kč a částka ve výši 29.023,- Kč bude doplatek 
kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše 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 XXXXX, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 102.035,- Kč, přičemž část 
kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 55.552,- Kč a částka ve výši 46.483,- 
Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

- 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 
XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 300/22821 k pozemku parc. 
č. 812/20 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, s panem XXXXX, 
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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 XXXXX, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 155.202,- Kč, přičemž část 
kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 76.800,- Kč a částka ve výši 78.402,- 
Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

- 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 
XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 506/22821 k pozemku parc. 
č. 812/20 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, s paní XXXXX, 
Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 87.301,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 
uhrazena formou akontace ve výši 43.200,- Kč a částka ve výši 44.101,- Kč bude doplatek 
kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše 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 XXXXX a panu XXXXX, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 
226.518,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 134.016,- 
Kč a částka ve výši 92.502,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

- 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 XXXXX a panem XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 
597/22821 k pozemku parc. č. 812/20 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec 
Olomouc, s manželi paní XXXXX a panem XXXXX, Olomouc, to vše za kupní cenu celkem 
ve výši 127.416,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 
75.384,- Kč a částka ve výši 52.032,- Kč bude doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví 
Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše s odůvodněním odchylky kupní ceny od ceny obvyklé dle důvodové zprávy a přílohy 
č. 1 této důvodové zprávy. 
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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 XXXXX a panu XXXXX, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 
221.600,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 132.352,- 
Kč a částka ve výši 89.248,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

- 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 XXXXX a panem XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 
576/22821 k pozemku parc. č. 812/20 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec 
Olomouc, s manželi paní XXXXX a panem XXXXX, Olomouc, to vše za kupní cenu celkem 
ve výši 124.650,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 
74.448,- Kč a částka ve výši 50.202,- Kč bude doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví 
Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše 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 XXXXX, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 104.049,- Kč, přičemž část 
kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 55.552,- Kč a částka ve výši 48.497,- 
Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

- 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 
XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 313/22821 k pozemku parc. 
č. 812/20 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, s panem XXXXX, 
Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 58.528,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 
uhrazena formou akontace ve výši 31.248,- Kč a částka ve výši 27.280,- Kč bude doplatek 
kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše 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 XXXXX, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 105.430,- Kč, přičemž část 
kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 51.200,- Kč a částka ve výši 54.230,- 
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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 
XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 350/22821 k pozemku parc. 
č. 812/20 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, s paní XXXXX, 
Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 59.305,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 
uhrazena formou akontace ve výši 28.800,- Kč a částka ve výši 30.505,- Kč bude doplatek 
kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše 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 XXXXX, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 183.543,- Kč, přičemž část 
kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 96.000,- Kč a částka ve výši 87.543,- 
Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

- 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 
XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 565/22821 k pozemku parc. 
č. 812/20 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, s paní XXXXX, 
Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 103.243,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 
uhrazena formou akontace ve výši 54.000,- Kč a částka ve výši 49.243,- Kč bude doplatek 
kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše 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 XXXXX, Olomouc a podílu o velikosti id. 1/2 ze spoluvlastnického podílu o 
velikosti id. 65/100 k jednotce panu XXXXX, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 
261.443,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 163.054,- 
Kč a částka ve výši 98.389,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

- 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 
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podílu o velikosti id. 1/2 ze spoluvlastnického podílu o velikosti id. 35/100 k jednotce s paní 
XXXXX, Olomouc a podílu o velikosti id. 1/2 ze spoluvlastnického podílu o velikosti id. 
35/100 k jednotce s panem XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 
635/22821 k pozemku parc. č. 812/20 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec 
Olomouc, a to podílu o velikosti id. 1/2 ze spoluvlastnického podílu o velikosti id. 635/22821 k 
pozemku s paní XXXXX, Olomouc, a podílu o velikosti id. 1/2 ze spoluvlastnického podílu o 
velikosti id. 635/22821 k pozemku s panem XXXXX, Olomouc, to vše za kupní cenu celkem 
ve výši 147.062,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 
91.718,- Kč a částka ve výši 55.344,- Kč bude doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví 
Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše 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 XXXXX, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 311.597,- Kč, přičemž část 
kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 185.318,- Kč a částka ve výši 
126.279,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

- 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 
XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 815/22821 k pozemku parc. 
č. 812/20 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, s paní XXXXX, 
Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 175.274,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 
uhrazena formou akontace ve výši 104.242,- Kč a částka ve výši 71.032,- Kč bude doplatek 
kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

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 XXXXX a panu XXXXX za kupní cenu celkem ve výši 147.919,- 
Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 76.800,- Kč a částka 
ve výši 71.119,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

- 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 XXXXX a panem XXXXX, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 459/22821 k 
pozemku parc. č. 812/20 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, s 
manželi paní XXXXX a panem XXXXX, to vše za kupní cenu celkem ve výši 83.205,- Kč, 
přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 43.200,- Kč a částka ve 
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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 XXXXX, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 180.019,- Kč, přičemž část 
kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 133.536,- Kč a částka ve výši 46.483,- 
Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

- 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 
XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 300/22821 k pozemku parc. 
č. 812/20 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, s paní XXXXX, 
Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 101.261,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 
uhrazena formou akontace ve výši 75.114,- Kč a částka ve výši 26.147,- Kč bude doplatek 
kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše 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 XXXXX, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 212.495,- Kč, přičemž část 
kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 157.955,- Kč a částka ve výši 54.540,- 
Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

- 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 
XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 352/22821 k pozemku parc. 
č. 812/20 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, s paní XXXXX, 
Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 119.529,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 
uhrazena formou akontace ve výši 88.850,- Kč a částka ve výši 30.679,- Kč bude doplatek 
kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše 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 
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a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc (pozemek je ve vlastnictví jiné osoby) se 
spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 
453/22821, paní XXXXX, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 151.342,- Kč, přičemž část 
kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 81.152,- Kč a částka ve výši 70.190,- 
Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

- 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 
XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 453/22821 k pozemku parc. 
č. 812/20 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, s paní XXXXX, 
Olomouc to vše za kupní cenu celkem ve výši 85.130,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 
uhrazena formou akontace ve výši 45.648,- Kč a částka ve výši 39.482,- Kč bude doplatek 
kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše 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 XXXXX a panu XXXXX, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 
220.724,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 132.096,- 
Kč a částka ve výši 88.628,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

- 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 XXXXX a panem XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 
572/22821 k pozemku parc. č. 812/20 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec 
Olomouc, s manželi paní XXXXX a panem XXXXX, Olomouc, to vše za kupní cenu celkem 
ve výši 124.157,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 
74.304,- Kč a částka ve výši 49.853,- Kč bude doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví 
Družstva Olomouc, Jižní, 

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 XXXXX, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 217.416,- Kč, přičemž část 
kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 132.352,- Kč a částka ve výši 85.064,- 
Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

- 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 
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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 
XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 549/22821 k pozemku parc. 
č. 812/20 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, s paní XXXXX, 
Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 122.297,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 
uhrazena formou akontace ve výši 74.448,- Kč a částka ve výši 47.849,- Kč bude doplatek 
kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše 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 XXXXX, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 144.975,- Kč, přičemž část 
kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 76.800,- Kč a částka ve výši 68.175.,- 
Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

- 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 
XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 440/22821 k pozemku parc. 
č. 812/20 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, s panem XXXXX, 
Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 81.549,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 
uhrazena formou akontace ve výši 43.200,- Kč a částka ve výši 38.349,- Kč bude doplatek 
kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše 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 XXXXX, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 108.395,- Kč, přičemž část 
kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 54.784,- Kč a částka ve výši 53.611,- 
Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

- 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 
XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 346/22821 k pozemku parc. 
č. 812/20 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, s panem XXXXX, 
Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 60.972,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 
uhrazena formou akontace ve výši 30.816,- Kč a částka ve výši 30.156,- Kč bude doplatek 
kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 
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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 XXXXX, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 177.655,- Kč, přičemž část 
kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 96.000,- Kč a částka ve výši 81.655,- 
Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

- 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 
XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 527/22821 k pozemku parc. 
č. 812/20 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, s paní XXXXX, 
Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 99.931,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 
uhrazena formou akontace ve výši 54.000,- Kč a částka ve výši 45.931,- Kč bude doplatek 
kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše 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 XXXXX, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 189.526,- Kč, přičemž část 
kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 99.968,- Kč a částka ve výši 89.558,- 
Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

- 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 
XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 578/22821 k pozemku parc. 
č. 812/20 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, s paní XXXXX, 
Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 106.608,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 
uhrazena formou akontace ve výši 56.232,- Kč a částka ve výši 50.376,- Kč bude doplatek 
kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše 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 
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spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 
609/22821, manželům paní XXXXX a panu XXXXX, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 
226.713,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 132.352,- 
Kč a částka ve výši 94.361,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

- 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 XXXXX a panem XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 
609/22821 k pozemku parc. č. 812/20 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec 
Olomouc, s manželi paní XXXXX a panem XXXXX, Olomouc, to vše za kupní cenu celkem 
ve výši 127.526,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 
74.448,- Kč a částka ve výši 53.078,- Kč bude doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví 
Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše 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 XXXXX a panu XXXXX, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 
312.856,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 192.000,- 
Kč a částka ve výši 120.856,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

- 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 XXXXX a panem XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 
780/22821 k pozemku parc. č. 812/20 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec 
Olomouc, s manželi paní XXXXX a panem XXXXX, Olomouc to vše za kupní cenu celkem ve 
výši 175.982,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 
108.000,- Kč a částka ve výši 67.982,- Kč bude doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví 
Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše 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 XXXXX, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 375.746,- Kč, přičemž část 
kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 309.120,- Kč a částka ve výši 66.626,- 
Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

- 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 
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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 
XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 430/22821 k pozemku parc. 
č. 812/20 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, s paní XXXXX, 
Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 211.357,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 
uhrazena formou akontace ve výši 173.880,- Kč a částka ve výši 37.477,- Kč bude doplatek 
kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše 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 XXXXX a panu XXXXX, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 
105.963,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 55.296,- Kč 
a částka ve výši 50.667,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

- 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 XXXXX a panem XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 
327/22821 k pozemku parc. č. 812/20 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec 
Olomouc, s manželi paní XXXXX a panem XXXXX, Olomouc, to vše za kupní cenu celkem 
ve výši 59.604- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 
31.104,- Kč a částka ve výši 28.500,- Kč bude doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví 
Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše 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 XXXXX, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 146.060,- Kč, přičemž část 
kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 76.800,- Kč a částka ve výši 69.260,- 
Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

- 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 
XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 447/22821 k pozemku parc. 
č. 812/20 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, s paní XXXXX, 
Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 82.159,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 
uhrazena formou akontace ve výši 43.200,- Kč a částka ve výši 38.959,- Kč bude doplatek 
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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 XXXXX, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 182.459,- Kč, přičemž část 
kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 96.000,- Kč a částka ve výši 86.459,- 
Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

- 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 
XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 558/22821 k pozemku parc. 
č. 812/20 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, s paní XXXXX, 
Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 102.633,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 
uhrazena formou akontace ve výši 54.000,- Kč a částka ve výši 48.633,- Kč bude doplatek 
kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše 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 XXXXX, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 219.747,- Kč, přičemž část 
kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 131.584,- Kč a částka ve výši 88.163,- 
Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

- 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 
XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 569/22821 k pozemku parc. 
č. 812/20 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, s paní XXXXX, 
Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 123.608,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 
uhrazena formou akontace ve výši 74.016,- Kč a částka ve výši 49.592,- Kč bude doplatek 
kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše 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 
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a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc (pozemek je ve vlastnictví jiné osoby) se 
spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 
451/22821, paní XXXXX, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 146.680,- Kč, přičemž část 
kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 76.800,- Kč a částka ve výši 69.880,- 
Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

- 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 
XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 451/22821 k pozemku parc. 
č. 812/20 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, s paní XXXXX, 
Olomouc to vše za kupní cenu celkem ve výši 82.507,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 
uhrazena formou akontace ve výši 43.200,- Kč a částka ve výši 39.307,- Kč bude doplatek 
kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše 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 XXXXX, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 114.431,- Kč, přičemž část 
kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 55.552,- Kč a částka ve výši 58.879,- 
Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

- 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 
XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 380/22821 k pozemku parc. 
č. 812/20 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, s paní XXXXX, 
Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 64.367,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 
uhrazena formou akontace ve výši 31.248,- Kč a částka ve výši 33.119,- Kč bude doplatek 
kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše 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 XXXXX, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 184.783,- Kč, přičemž část 
kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 96.000,- Kč a částka ve výši 88.783,- 
Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

- 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. 
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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 
XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 573/22821 k pozemku parc. 
č. 812/20 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, s panem XXXXX, 
Olomouc to vše za kupní cenu celkem ve výši 103.940,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 
uhrazena formou akontace ve výši 54.000,- Kč a částka ve výši 49.940,- Kč bude doplatek 
kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše 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 XXXXX, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 378.037,- Kč, přičemž část 
kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 294.523,- Kč a částka ve výši 83.515,- 
Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

- 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 
XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 539/20447 k pozemku parc. 
č. 812/21 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, s paní XXXXX, 
Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 212.646,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 
uhrazena formou akontace ve výši 165.669,- Kč a částka ve výši 46.977,- Kč bude doplatek 
kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše 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 XXXXX, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 262.573,- Kč, přičemž část 
kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 160.000- Kč a částka ve výši 102.573,- 
Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

- 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 
XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 662/20447 k pozemku parc. 
č. 812/21 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, s panem XXXXX, 
Olomouc to vše za kupní cenu celkem ve výši 147.697,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 
uhrazena formou akontace ve výši 90.000,- Kč a částka ve výši 57.697,- Kč bude doplatek 
kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše s odůvodněním odchylky kupní ceny od ceny obvyklé dle důvodové zprávy a přílohy 
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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 XXXXX, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 167.038,- Kč, přičemž část 
kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 81.664,- Kč a částka ve výši 85.374,- 
Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

- 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 
XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 551/20447 k pozemku parc. 
č. 812/21 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, s panem XXXXX, 
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 XXXXX, za kupní cenu celkem ve výši 191.096,- Kč, přičemž část kupní 
ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 144.768,- Kč a částka ve výši 46.328,- Kč 
bude doplatek kupní ceny, a současně 

- 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 
XXXXX, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 299/20447 k pozemku parc. č. 812/21 
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, s paní XXXXX, to vše za kupní 
cenu celkem ve výši 107.492,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou 
akontace ve výši 81.432,- Kč a částka ve výši 26.060,- Kč bude doplatek kupní ceny, dosud 
ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše 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. 
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555/20447, panu XXXXX, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 185.322,- Kč, přičemž část 
kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 99.328,- Kč a částka ve výši 85.994,- 
Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

- 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 
XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 555/20447 k pozemku parc. 
č. 812/21 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, s panem XXXXX, 
Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 104.244,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 
uhrazena formou akontace ve výši 55.872,- Kč a částka ve výši 48.372,- Kč bude doplatek 
kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše 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 XXXXX a panu XXXXX, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 
268.306,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 160.000,- 
Kč a částka ve výši 108.306,- Kč bude doplatek 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 XXXXX a panem XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 
699/20447 k pozemku parc. č. 812/21 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec 
Olomouc, s manželi paní XXXXX a panem XXXXX, Olomouc, to vše za kupní cenu celkem 
ve výši 150.922,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 
90.000,- Kč a částka ve výši 60.922,- Kč bude doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví 
Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše 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 XXXXX a panu XXXXX, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 
91.640,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 51.200,- Kč 
a částka ve výši 40.440,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

- 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 
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podílem na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 261/20447, s manželi 
paní XXXXX a panem XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 
261/20447 k pozemku parc. č. 812/21 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec 
Olomouc, s manželi paní XXXXX a panem XXXXX, Olomouc, to vše za kupní cenu celkem 
ve výši 51.548,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 
28.800,- Kč a částka ve výši 22.748,- Kč bude doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví 
Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše 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 XXXXX, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 145.130,- Kč, přičemž část 
kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 76.800,- Kč a částka ve výši 68.330,- 
Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

- 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 
XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 441/20447 k pozemku parc. 
č. 812/21 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, s paní XXXXX, 
Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 81.636,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 
uhrazena formou akontace ve výši 43.200,- Kč a částka ve výši 38.436,- Kč bude doplatek 
kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše 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 XXXXX, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 261.023,- Kč, přičemž část 
kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 160.000,- Kč a částka ve výši 
101.023,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

- 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 
XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 652/20447 k pozemku parc. 
č. 812/21 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, s paní XXXXX, 
Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 146.826,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 
uhrazena formou akontace ve výši 90.000,- Kč a částka ve výši 56.826,- Kč bude doplatek 
kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše s odůvodněním odchylky kupní ceny od ceny obvyklé dle důvodové zprávy a přílohy 



36 

 

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 XXXXX, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 158.065,- Kč, přičemž část 
kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 80.128,- Kč a částka ve výši 77.937,- 
Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

- 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 
XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 503/20447 k pozemku parc. 
č. 812/21 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, s paní XXXXX, 
Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 88.911,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 
uhrazena formou akontace ve výši 45.072,- Kč a částka ve výši 43.839,- Kč bude doplatek 
kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše 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 XXXXX, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 238.840,- Kč, přičemž část 
kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 198.400,- Kč a částka ve výši 40.440,- 
Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

- 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 
XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 261/20447 k pozemku parc. 
č. 812/21 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, s panem XXXXX, 
Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 134.348,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 
uhrazena formou akontace ve výši 111.600,- Kč a částka ve výši 22.748,- Kč bude doplatek 
kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše 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. 
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605/20447, panu XXXXX, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 221.741,- Kč, přičemž část 
kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 128.000,- Kč a částka ve výši 93.741,- 
Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

- 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 
XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 605/20447 k pozemku parc. 
č. 812/21 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, s panem XXXXX, 
Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 124.729,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 
uhrazena formou akontace ve výši 72.000,- Kč a částka ve výši 52.729,- Kč bude doplatek 
kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše 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 XXXXX, Olomouc a podílu o velikosti id. 1/2 ze spoluvlastnického podílu o 
velikosti id. 65/100 k jednotce paní XXXXX, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 
107.795,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 55.424,- Kč 
a částka ve výši 52.371,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

- 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 
XXXXX, Olomouc a podílu o velikosti id. 1/2 ze spoluvlastnického podílu o velikosti id. 
35/100 k jednotce s paní XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 
338/20447 k pozemku parc. č. 812/21 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec 
Olomouc, a to podílu o velikosti id. 1/2 ze spoluvlastnického podílu o velikosti id. 338/20447 k 
pozemku s paní XXXXX, Olomouc, a podílu o velikosti id. 1/2 ze spoluvlastnického podílu o 
velikosti id. 338/20447 k pozemku s paní XXXXX, Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve 
výši 60.635,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 31.176,- 
Kč a částka ve výši 29.459,- Kč bude doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva 
Olomouc, Jižní, 

a to vše 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 XXXXX a panu XXXXX, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 
227.670,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 132.224,- 
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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 XXXXX a panem XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 
616/20447 k pozemku parc. č. 812/21 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec 
Olomouc, s manželi paní XXXXX a panem XXXXX, Olomouc, to vše za kupní cenu celkem 
ve výši 128.064,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 
74.376,- Kč a částka ve výši 53.688,- Kč bude doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví 
Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše 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 XXXXX, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 91.640,- Kč, přičemž část 
kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 51.200,- Kč a částka ve výši 40.440,- 
Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

- 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 
XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 261/20447 k pozemku parc. 
č. 812/21 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, s panem XXXXX, 
Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 51.548,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 
uhrazena formou akontace ve výši 28.800,- Kč a částka ve výši 22.748,- Kč bude doplatek 
kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše 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 XXXXX, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 150.708,- Kč, přičemž část 
kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 76.800,- Kč a částka ve výši 73.908,- 
Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

- 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 
XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 477/20447 k pozemku parc. 



39 

 

č. 812/21 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, s paní XXXXX, 
Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 84.773,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 
uhrazena formou akontace ve výši 43.200,- Kč a částka ve výši 41.573,- Kč bude doplatek 
kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše 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 XXXXX a panu XXXXX, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 
478.819,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 393.600,- 
Kč a částka ve výši 85.219,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

- 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 XXXXX a panem XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 
550/20447 k pozemku parc. č. 812/21 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec 
Olomouc, s manželi paní XXXXX a panem XXXXX, Olomouc, to vše za kupní cenu celkem 
ve výši 269.336,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 
221.400,- Kč a částka ve výši 47.936,- Kč bude doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví 
Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše 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 XXXXX a panu XXXXX, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 
261.023,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 160.000,- 
Kč a částka ve výši 101.023,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

- 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 XXXXX a panem XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 
652/20447 k pozemku parc. č. 812/21 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec 
Olomouc, s manželi paní XXXXX a panem XXXXX, Olomouc to vše za kupní cenu celkem ve 
výši 146.826,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 
90.000,- Kč a částka ve výši 56.826,- Kč bude doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví 
Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše s odůvodněním odchylky kupní ceny od ceny obvyklé dle důvodové zprávy a přílohy 
č. 1 této důvodové zprávy. 
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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 XXXXX, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 145.130,- Kč, přičemž část 
kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 76.800,- Kč a částka ve výši 68.330,- 
Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

- 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 
XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 441/20447 k pozemku parc. 
č. 812/21 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, s panem XXXXX, 
Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 81.636,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 
uhrazena formou akontace ve výši 43.200,- Kč a částka ve výši 38.436,- Kč bude doplatek 
kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše 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 XXXXX, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 91.640,- Kč, přičemž část 
kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 51.200,- Kč a částka ve výši 40.440,- 
Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

- 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 
XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 261/20447 k pozemku parc. 
č. 812/21 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, s paní XXXXX, 
Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 51.548,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 
uhrazena formou akontace ve výši 28.800,- Kč a částka ve výši 22.748,- Kč bude doplatek 
kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše 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 XXXXX a panu XXXXX, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 
225.500,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 132.224,- 
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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 XXXXX a panem XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 
602/20447 k pozemku parc. č. 812/21 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec 
Olomouc, s manželi paní XXXXX a panem XXXXX, Olomouc, to vše za kupní cenu celkem 
ve výši 126.844,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 
74.376,- Kč a částka ve výši 52.468,- Kč bude doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví 
Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše 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 XXXXX, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 109.304,- Kč, přičemž část 
kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 51.200,- Kč a částka ve výši 58.104,- 
Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

- 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 
XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 375/20447 k pozemku parc. 
č. 812/21 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, s paní XXXXX, 
Olomouc to vše za kupní cenu celkem ve výši 61.484,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 
uhrazena formou akontace ve výši 28.800,- Kč a částka ve výši 32.684,- Kč bude doplatek 
kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše 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 XXXXX, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 220.966,- Kč, přičemž část 
kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 128.000,- Kč a částka ve výši 92.966.,- 
Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

- 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 
XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 600/20447 k pozemku parc. 
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č. 812/21 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, s paní XXXXX, 
Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 124.294,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 
uhrazena formou akontace ve výši 72.000,- Kč a částka ve výši 52.294,- Kč bude doplatek 
kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše 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 XXXXX a panu XXXXX, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 
158.065,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 80.128,- Kč 
a částka ve výši 77.937,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

- 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 XXXXX a panem XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 
503/20447 k pozemku parc. č. 812/21 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec 
Olomouc, s manželi paní XXXXX a panem XXXXX, Olomouc, to vše za kupní cenu celkem 
ve výši 88.911,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 
45,072,- Kč a částka ve výši 43.839,- Kč bude doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví 
Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše 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 XXXXX a panu XXXXX, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 
183.698,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 96.000,- Kč 
a částka ve výši 87.698,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

- 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 XXXXX a panem XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 
566/20447 k pozemku parc. č. 812/21 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec 
Olomouc, s manželi paní XXXXX a panem XXXXX, Olomouc, to vše za kupní cenu celkem 
ve výši 103.330,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 
54.000,- Kč a částka ve výši 49.330,- Kč bude doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví 
Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše s odůvodněním odchylky kupní ceny od ceny obvyklé dle důvodové zprávy a přílohy 
č. 1 této důvodové zprávy. 
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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 XXXXX, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 268.380,- Kč, přičemž část 
kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 163.328,- Kč a částka ve výši 
105.052,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

- 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 
XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 678/20447 k pozemku parc. 
č. 812/21 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, s paní XXXXX, 
Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 150.964,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 
uhrazena formou akontace ve výši 91.872,- Kč a částka ve výši 59.092,- Kč bude doplatek 
kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše 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 XXXXX, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 419.138,- Kč, přičemž část 
kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 343.680,- Kč a částka ve výši 75.458,- 
Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

- 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 
XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 487/20447 k pozemku parc. 
č. 812/21 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, s paní XXXXX, 
Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 235.765,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 
uhrazena formou akontace ve výši 193.320,- Kč a částka ve výši 42.445,- Kč bude doplatek 
kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše 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 XXXXX, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 91.640,- Kč, přičemž část 
kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 51.200,- Kč a částka ve výši 40.440,- 
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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 
XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 261/20447 k pozemku parc. 
č. 812/21 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, s paní XXXXX, 
Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 51.548,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 
uhrazena formou akontace ve výši 28.800,- Kč a částka ve výši 22.748,- Kč bude doplatek 
kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše 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 XXXXX a panu XXXXX za kupní cenu celkem ve výši 230.027,- 
Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 131.328,- Kč a 
částka ve výši 98.699,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

- 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 XXXXXa panem XXXXX, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 637/20447 k 
pozemku parc. č. 812/21 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, s 
manželi paní XXXXX a panem XXXXX, to vše za kupní cenu celkem ve výši 129.390,- Kč, 
přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 73.872,- Kč a částka ve 
výši 55.518,- Kč bude doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše 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 XXXXX, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 104.036,- Kč, přičemž část 
kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 51.200,- Kč a částka ve výši 52.836,- 
Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

- 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 
XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 341/20447 k pozemku parc. 
č. 812/21 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, s paní XXXXX, 
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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 XXXXX a panu XXXXX, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 
512.166,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 419.200,- 
Kč a částka ve výši 92.966,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

- 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 XXXXX a panem XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 
600/20447 k pozemku parc. č. 812/21 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec 
Olomouc, s manželi paní XXXXX a panem XXXXX, Olomouc, to vše za kupní cenu celkem 
ve výši 288.094,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 
235.800,- Kč a částka ve výši 52.294,- Kč bude doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví 
Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše 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 XXXXX, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 96.908,- Kč, přičemž část 
kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 51.200,- Kč a částka ve výši 45.708,- 
Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

- 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 
XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 295/20447 k pozemku parc. 
č. 812/21 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, s paní XXXXX, 
Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 54.511,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 
uhrazena formou akontace ve výši 28.800,- Kč a částka ve výši 25.711,- Kč bude doplatek 
kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše s odůvodněním odchylky kupní ceny od ceny obvyklé dle důvodové zprávy a přílohy 
č. 1 této důvodové zprávy. 
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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 XXXXX, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 152.258,- Kč, přičemž část 
kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 76.800,- Kč a částka ve výši 75.458,- 
Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

- 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 
XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 487/20447 k pozemku parc. 
č. 812/21 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, s paní XXXXX, 
Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 85.645,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 
uhrazena formou akontace ve výši 43.200,- Kč a částka ve výši 42.445,- Kč bude doplatek 
kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše 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 XXXXX a panu XXXXX, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 
308.208,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 192.000,- 
Kč a částka ve výši 116.208,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

- 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 XXXXX a panem XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 
750/20226 k pozemku parc. č. 812/22 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec 
Olomouc, s manželi paní XXXXX a panem XXXXX, Olomouc, to vše za kupní cenu celkem 
ve výši 173.367,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 
108.000,- Kč a částka ve výši 65.367,- Kč bude doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví 
Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše 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 XXXXX, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 79.797,- Kč, přičemž část 
kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 35.328,- Kč a částka ve výši 44.469,- 
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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 
XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 287/20226 k pozemku parc. 
č. 812/22 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, s panem XXXXX, 
Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 44.886,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 
uhrazena formou akontace ve výši 19.872,- Kč a částka ve výši 25.014,- Kč bude doplatek 
kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše 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 XXXXX, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 133.510,- Kč, přičemž část 
kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 76.800,- Kč a částka ve výši 56.710,- 
Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

- 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 
XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 336/20226 k pozemku parc. 
č. 812/22 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, s paní XXXXX, 
Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 75.099,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 
uhrazena formou akontace ve výši 43.200,- Kč a částka ve výši 31.899,- Kč bude doplatek 
kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše 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 XXXXX, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 91.176,- Kč, přičemž část 
kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 51.200,- Kč a částka ve výši 39.976,- 
Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

- 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 
XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 258/20226 k pozemku parc. 
č. 812/22 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, s panem XXXXX, 
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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 XXXXX, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 98.532,- Kč, přičemž část 
kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 54.528,- Kč a částka ve výši 44.004,- 
Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

- 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 
XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 284/20226 k pozemku parc. 
č. 812/22 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, s paní XXXXX, 
Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 55.424,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 
uhrazena formou akontace ve výši 30.672,- Kč a částka ve výši 24.752,- Kč bude doplatek 
kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše 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 XXXXX, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 143.581,- Kč, přičemž část 
kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 76.800,- Kč a částka ve výši 66.781,- 
Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

- 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 
XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 431/20226 k pozemku parc. 
č. 812/22 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, s paní XXXXX, 
Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 80.764,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 
uhrazena formou akontace ve výši 43.200,- Kč a částka ve výši 37.564,- Kč bude doplatek 
kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše 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., 
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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 XXXXX, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 366.247,- Kč, přičemž část 
kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 302.720,- Kč a částka ve výši 63.527,- 
Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

- 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 
XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 410/20226 k pozemku parc. 
č. 812/22 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, s panem XXXXX, 
Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 206.014,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 
uhrazena formou akontace ve výši 170.280,- Kč a částka ve výši 35.734,- Kč bude doplatek 
kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše 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 XXXXX a panu XXXXX, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 
100.782,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 51.200,- Kč 
a částka ve výši 49.582,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

- 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 XXXXX a panem XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 
320/20226 k pozemku parc. č. 812/22 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec 
Olomouc, s manželi paní XXXXX a panem XXXXX, Olomouc, to vše za kupní cenu celkem 
ve výši 56.690,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 
28.800,- Kč a částka ve výši 27.890,- Kč bude doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví 
Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše 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 XXXXX a panu XXXXX, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 
261.178,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 160.000,- 
Kč a částka ve výši 101.178,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 
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- 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 XXXXX a panem XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 
653/20226 k pozemku parc. č. 812/22 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec 
Olomouc, s manželi paní XXXXX a panem XXXXX, Olomouc, to vše za kupní cenu celkem 
ve výši 146.913,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 
90.000,- Kč a částka ve výši 56.913,- Kč bude doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví 
Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše 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 XXXXX a panu XXXXX, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 
266.386,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 163.968,- 
Kč a částka ve výši 102.418,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

- 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 XXXXX a panem XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 
661/20226 k pozemku parc. č. 812/22 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec 
Olomouc, s manželi paní XXXXX a panem XXXXX, Olomouc, to vše za kupní cenu celkem 
ve výši 149.842,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 
92.232,- Kč a částka ve výši 57.610,- Kč bude doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví 
Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše 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 XXXXX, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 108.779,- Kč, přičemž část 
kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 55.168,- Kč a částka ve výši 53.611,- 
Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

- 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 
XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 346/20226 k pozemku parc. 
č. 812/22 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, s paní XXXXX, 
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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 XXXXX a panu XXXXX, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 
366.247,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 302.720,- 
Kč a částka ve výši 63.527,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

- 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 XXXXX a panem XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 
410/20226 k pozemku parc. č. 812/22 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec 
Olomouc, s manželi paní XXXXX a panem XXXXX, Olomouc, to vše za kupní cenu celkem 
ve výši 206.014,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 
170.280,- Kč a částka ve výši 35.734,- Kč bude doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví 
Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše 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 XXXXX, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 381.021,- Kč, přičemž část 
kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 314.240,- Kč a částka ve výši 66.781,- 
Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

- 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 
XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 431/20226 k pozemku parc. 
č. 812/22 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, s paní XXXXX, 
Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 214.324,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 
uhrazena formou akontace ve výši 176.760,- Kč a částka ve výši 37.564,- Kč bude doplatek 
kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše s odůvodněním odchylky kupní ceny od ceny obvyklé dle důvodové zprávy a přílohy 
č. 1 této důvodové zprávy. 
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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 XXXXX, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 94.739,- Kč, přičemž část 
kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 51.200,- Kč a částka ve výši 43.539,- 
Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

- 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 
XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 281/20226 k pozemku parc. 
č. 812/22 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, s panem XXXXX, 
Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 53.291,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 
uhrazena formou akontace ve výši 28.800,- Kč a částka ve výši 24.491,- Kč bude doplatek 
kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše 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 XXXXX a panu XXXXX, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 
147.886,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 80.640,- Kč 
a částka ve výši 67.246,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

- 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 XXXXX a panem XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 
434/20226 k pozemku parc. č. 812/22 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec 
Olomouc, s manželi paní XXXXX a panem XXXXX, Olomouc, to vše za kupní cenu celkem 
ve výši 83.186,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 
45.360,- Kč a částka ve výši 37.826,- Kč bude doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví 
Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše 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 XXXXX a panu XXXXX, za kupní cenu celkem ve výši 144.888,- 
Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 80.896,- Kč a částka 
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ve výši 63.992,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

- uzavření budoucí kupní smlouvy ke spoluvlastnickému podílu k jednotce vymezené podle 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podílu o 
velikosti id. 35/100: jednotky č. 421/17, byt, v domě č. p. 421, Topolová 4, na pozemku parc. 
č. 812/22 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se spoluvlastnickým 
podílem na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 413/20226, s manželi 
paní XXXXX a panem XXXXX, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 413/20226 k 
pozemku parc. č. 812/22 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, s 
manželi paní XXXXX a panem XXXXX, to vše za kupní cenu celkem ve výši 81.499,- Kč, 
přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 45.504,- Kč a částka ve 
výši 35.995,- Kč bude doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

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 XXXXX a panu XXXXX, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 
270.382,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 220.800,- 
Kč a částka ve výši 49.582,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

- 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 XXXXX a panem XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 
320/20226 k pozemku parc. č. 812/22 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec 
Olomouc, s manželi paní XXXXX. a panem XXXXX, Olomouc, to vše za kupní cenu celkem 
ve výši 152.090,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 
124.200,- Kč a částka ve výši 27.890,- Kč bude doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví 
Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše 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 XXXXX, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 261.178,- Kč, přičemž část 
kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 160.000,- Kč a částka ve výši 
101.178,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

- 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 
XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 653/20226 k pozemku parc. 
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č. 812/22 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, s paníXXXXX, 
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 XXXXX a panu XXXXX, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 
254.826,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 160.000,- 
Kč a částka ve výši 94.826.,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

- 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 XXXXX a panem XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 
612/20226 k pozemku parc. č. 812/22 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec 
Olomouc, s manželi paní XXXXX a panem XXXXX, Olomouc, to vše za kupní cenu celkem 
ve výši 143.339,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 
90,000,- Kč a částka ve výši 53.339,- Kč bude doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví 
Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše 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 XXXXX, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 105.215,- Kč, přičemž část 
kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 55.168,- Kč a částka ve výši 50.047,- 
Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

- 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 
XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 323/20226 k pozemku parc. 
č. 812/22 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, s paní XXXXX, 
Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 59.183,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 
uhrazena formou akontace ve výši 31.032,- Kč a částka ve výši 28.151,- Kč bude doplatek 
kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše s odůvodněním odchylky kupní ceny od ceny obvyklé dle důvodové zprávy a přílohy 
č. 1 této důvodové zprávy. 
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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 XXXXX, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 136.763,- Kč, přičemž část 
kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 76.800,- Kč a částka ve výši 59.963,- 
Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

- 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 
XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 387/20226 k pozemku parc. 
č. 812/22 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, s panem XXXXX, 
Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 76.929,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 
uhrazena formou akontace ve výši 43.200,- Kč a částka ve výši 33.729,- Kč bude doplatek 
kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše 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 XXXXX, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 152.662,- Kč, přičemž část 
kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 80.768,- Kč a částka ve výši 71.894,- 
Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

- 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 
XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 464/20226 k pozemku parc. 
č. 812/22 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, s paní XXXXX, 
Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 85.872,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 
uhrazena formou akontace ve výši 45.432,- Kč a částka ve výši 40.440,- Kč bude doplatek 
kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše 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 XXXXX, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 99.044,- Kč, přičemž část 
kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 55.040,- Kč a částka ve výši 44.004,- 
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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 
XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 284/20226 k pozemku parc. 
č. 812/22 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, s paní XXXXX, 
Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 55.712,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 
uhrazena formou akontace ve výši 30.960,- Kč a částka ve výši 24.752,- Kč bude doplatek 
kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše 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 XXXXX, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 91.176,- Kč, přičemž část 
kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 51.200,- Kč a částka ve výši 39.976,- 
Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

- 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 
XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 258/20226 k pozemku parc. 
č. 812/22 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, s panem XXXXX, 
Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 51.286,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 
uhrazena formou akontace ve výši 28.800,- Kč a částka ve výši 22.486,- Kč bude doplatek 
kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše 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 XXXXX, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 143.581,- Kč, přičemž část 
kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 76.800,- Kč a částka ve výši 66.781,- 
Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

- 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 
XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 431/20226 k pozemku parc. 
č. 812/22 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, s paní XXXXX, 
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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 XXXXX, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 148.452,- Kč, přičemž část 
kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 80.896,- Kč a částka ve výši 67.556,- 
Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

- 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 
XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 436/20226 k pozemku parc. 
č. 812/22 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, s panem XXXXX, 
Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 83.504,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 
uhrazena formou akontace ve výši 45.504,- Kč a částka ve výši 38.000,- Kč bude doplatek 
kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše 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 XXXXX a panu XXXXX, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 
97.218,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 51.200,- Kč 
a částka ve výši 46.018,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

- 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 XXXXX a panem XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 
297/20226 k pozemku parc. č. 812/22 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec 
Olomouc, s manželi paní XXXXX a panem XXXXX, Olomouc, to vše za kupní cenu celkem 
ve výši 54.685,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 
28.800,- Kč a částka ve výši 25.885,- Kč bude doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví 
Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše s odůvodněním odchylky kupní ceny od ceny obvyklé dle důvodové zprávy a přílohy 
č. 1 této důvodové zprávy. 
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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 XXXXX, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 261.488,- Kč, přičemž část 
kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 160.000,- Kč a částka ve výši 
101.488,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

- 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 
XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 655/20226 k pozemku parc. 
č. 812/22 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, s paní XXXXX, 
Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 147.087,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 
uhrazena formou akontace ve výši 90.000,- Kč a částka ve výši 57.087,- Kč bude doplatek 
kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše 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 XXXXX, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 100.782,- Kč, přičemž část 
kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 51.200,- Kč a částka ve výši 49.582,- 
Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

- 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 
XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 320/20226 k pozemku parc. 
č. 812/22 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, s paní XXXXX, 
Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 56.690,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 
uhrazena formou akontace ve výši 28.800,- Kč a částka ve výši 27.890,- Kč bude doplatek 
kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše 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 XXXXX, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 148.196,- Kč, přičemž část 
kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 80.640,- Kč a částka ve výši 67.556,- 
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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 
XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 436/20226 k pozemku parc. 
č. 812/22 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, s panem XXXXX, 
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 XXXXX, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 271.037,- Kč, přičemž část 
kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 204.256,- Kč a částka ve výši 66.781,- 
Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

- 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 
XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 431/20226 k pozemku parc. 
č. 812/22 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, s paní XXXXX, 
Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 152.458,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 
uhrazena formou akontace ve výši 114.894,- Kč a částka ve výši 37.564,- Kč bude doplatek 
kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše 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 XXXXX, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 95.824,- Kč, přičemž část 
kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 51.200,- Kč a částka ve výši 44.624,- 
Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

- 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 
XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 288/20226 k pozemku parc. 
č. 812/22 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, s paní XXXXX, 
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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 XXXXX, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 143.581,- Kč, přičemž část 
kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 76.800,- Kč a částka ve výši 66.781,- 
Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

- 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 
XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 431/20226 k pozemku parc. 
č. 812/22 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, s paní XXXXX, 
Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 80.764,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 
uhrazena formou akontace ve výši 43.200,- Kč a částka ve výši 37.564,- Kč bude doplatek 
kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše 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 XXXXX, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 260.295.,- Kč, přičemž část 
kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 196.768,- Kč a částka ve výši 63.527,- 
Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

- 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 
XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 410/20226 k pozemku parc. 
č. 812/22 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, s paní XXXXX, 
Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 146.416,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 
uhrazena formou akontace ve výši 110.682,- Kč a částka ve výši 35.734,- Kč bude doplatek 
kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše 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., 
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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 XXXXX, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 252.098,- Kč, přičemž část 
kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 206.080,- Kč a částka ve výši 46.018,- 
Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

- 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 
XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 297/20226 k pozemku parc. 
č. 812/22 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, s panem XXXXX, 
Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 141.805,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 
uhrazena formou akontace ve výši 115.920,- Kč a částka ve výši 25.885,- Kč bude doplatek 
kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše 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 XXXXX, Olomouc a podílu o velikosti id. 1/2 ze spoluvlastnického podílu o 
velikosti id. 65/100 k jednotce panu XXXXX, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 
262.418,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 160.000,- 
Kč a částka ve výši 102.418,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

- 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 
XXXXX, Olomouc a podílu o velikosti id. 1/2 ze spoluvlastnického podílu o velikosti id. 
35/100 k jednotce s panem XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 
661/20226 k pozemku parc. č. 812/22 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec 
Olomouc, a to podílu o velikosti id. 1/2 ze spoluvlastnického podílu o velikosti id. 661/20226 k 
pozemku s paní XXXXX, Olomouc, a podílu o velikosti id. 1/2 ze spoluvlastnického podílu o 
velikosti id. 661/20226 k pozemku s panem XXXXX, Olomouc, to vše za kupní cenu celkem 
ve výši 147.610,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 
90.000,- Kč a částka ve výši 57.610,- Kč bude doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví 
Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše 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 
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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 XXXXX a panu XXXXX, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 
308.053,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 192.000,- 
Kč a částka ve výši 116.053,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

- 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 XXXXX a panem XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 
749/20248 k pozemku parc. č. 812/23 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec 
Olomouc, s manželi paní XXXXX a panem XXXXX, Olomouc, to vše za kupní cenu celkem 
ve výši 173.280,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 
108.000,- Kč a částka ve výši 65.280,- Kč bude doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví 
Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše 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, panuXXXXX, 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 
XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 643/20248 k pozemku parc. 
č. 812/23 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, s panem XXXXX, 
Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 130.417,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 
uhrazena formou akontace ve výši 74.376,- Kč a částka ve výši 56.041,- Kč bude doplatek 
kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše 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 XXXXX a panu XXXXX, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 
98.613,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 51.200,- Kč 
a částka ve výši 47.413,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

- 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 
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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 XXXXX a panem XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 
306/20248 k pozemku parc. č. 812/23 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec 
Olomouc, s manželi paní XXXXX a panem XXXXX, Olomouc, to vše za kupní cenu celkem 
ve výši 55.470,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 
28.800,- Kč a částka ve výši 26.670,- Kč bude doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví 
Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše 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 XXXXX, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 221.586,- Kč, přičemž část 
kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 128.000,- Kč a částka ve výši 93.586,- 
Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

- 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 
XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 604/20248 k pozemku parc. 
č. 812/23 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, s paní XXXXX, 
Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 124.642,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 
uhrazena formou akontace ve výši 72.000,- Kč a částka ve výši 52.642,- Kč bude doplatek 
kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše 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 XXXXX, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 258.579,- Kč, přičemž část 
kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 215.040,- Kč a částka ve výši 43.539,- 
Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

- 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 
XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 281/20248 k pozemku parc. 
č. 812/23 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, s paní XXXXX, 
Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 145.451,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 
uhrazena formou akontace ve výši 120.960,- Kč a částka ve výši 24.491,- Kč bude doplatek 
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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 XXXXX a panu XXXXX, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 
153.383,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 81.024,- Kč 
a částka ve výši 72.359,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

- 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 XXXXX a panem XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 
467/20248 k pozemku parc. č. 812/23 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec 
Olomouc, s manželi paní XXXXX a panem XXXXX, Olomouc, to vše za kupní cenu celkem 
ve výši 86.278,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 
45.576,- Kč a částka ve výši 40.702,- Kč bude doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví 
Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše 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 XXXXX a panu XXXXX, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 
260.869,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 160.000,- 
Kč a částka ve výši 100.869,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

- 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 XXXXX a panem XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 
651/20248 k pozemku parc. č. 812/23 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec 
Olomouc, s manželi paní XXXXX a panem XXXXX, Olomouc, to vše za kupní cenu celkem 
ve výši 146.739,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 
90.000,- Kč a částka ve výši 56.739,- Kč bude doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví 
Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše 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., 



65 

 

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 XXXXX, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 97.838,- Kč, přičemž část 
kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 51.200,- Kč a částka ve výši 46.638,- 
Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

- 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 
XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 301/20248 k pozemku parc. 
č. 812/23 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, s paní XXXXX, 
Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 55.034,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 
uhrazena formou akontace ve výši 28.800,- Kč a částka ve výši 26.234,- Kč bude doplatek 
kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše 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 XXXXX, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 227.393,- Kč, přičemž část 
kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 131.328,- Kč a částka ve výši 96.065,- 
Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

- 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 
XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 620/20248 k pozemku parc. 
č. 812/23 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, s paní XXXXX, 
Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 127.909,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 
uhrazena formou akontace ve výši 73.872,- Kč a částka ve výši 54.037,- Kč bude doplatek 
kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše 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 XXXXX, Olomouc a podílu o velikosti id. 1/2 ze spoluvlastnického podílu o 
velikosti id. 65/100 k jednotce panu XXXXX, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 
220.657,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 128.000,- 
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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 
XXXXX, Olomouc a podílu o velikosti id. 1/2 ze spoluvlastnického podílu o velikosti id. 
35/100 k jednotce s panem XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 
598/20248 k pozemku parc. č. 812/23 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec 
Olomouc, a to podílu o velikosti id. 1/2 ze spoluvlastnického podílu o velikosti id. 598/20248 k 
pozemku s paní XXXXX, Olomouc, a podílu o velikosti id. 1/2 ze spoluvlastnického podílu o 
velikosti id. 598/20248 k pozemku s panem XXXXX, Olomouc, to vše za kupní cenu celkem 
ve výši 124.119,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 
72.000,- Kč a částka ve výši 52.119,- Kč bude doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví 
Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše 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 XXXXX, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 91.330,- Kč, přičemž část 
kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 51.200,- Kč a částka ve výši 40.130,- 
Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

- 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 
XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 259/20248 k pozemku parc. 
č. 812/23 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, s panem XXXXX, 
Olomouc to vše za kupní cenu celkem ve výši 51.373,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 
uhrazena formou akontace ve výši 28.800,- Kč a částka ve výši 22.573,- Kč bude doplatek 
kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše 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 XXXXX, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 151.557,- Kč, přičemž část 
kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 80.128,- Kč a částka ve výši 71.429,- 
Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

- 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 
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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 
XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 461/20248 k pozemku parc. 
č. 812/23 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, s paní XXXXX, 
Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 85.251,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 
uhrazena formou akontace ve výši 45.072,- Kč a částka ve výši 40.179,- Kč bude doplatek 
kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše 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 XXXXX a panu XXXXX, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 
182.924,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 96.000,- Kč 
a částka ve výši 86.924,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

- 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 XXXXX a panem XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 
561/20248 k pozemku parc. č. 812/23 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec 
Olomouc, s manželi paní XXXXX a panem XXXXX, Olomouc, to vše za kupní cenu celkem 
ve výši 102.895,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 
54.000,- Kč a částka ve výši 48.895,- Kč bude doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví 
Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše 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 XXXXX a panu XXXXX, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 
267.605,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 163.328,- 
Kč a částka ve výši 104.277,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

- 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 XXXXX a panem XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 
673/20248 k pozemku parc. č. 812/23 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec 
Olomouc, s manželi paní XXXXX a panem XXXXX, Olomouc, to vše za kupní cenu celkem 
ve výši 150.528,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 
91.872,- Kč a částka ve výši 58.656,- Kč bude doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví 
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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 XXXXX, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 150.398,- Kč, přičemž část 
kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 76.800,- Kč a částka ve výši 73.598,- 
Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

- 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 
XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 475/20248 k pozemku parc. 
č. 812/23 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, s panem XXXXX, 
Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 84.599,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 
uhrazena formou akontace ve výši 43.200,- Kč a částka ve výši 41.399,- Kč bude doplatek 
kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše 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 XXXXX, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 264.629,- Kč, přičemž část 
kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 220.160,- Kč a částka ve výši 44.469,- 
Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

- 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 
XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 287/20248 k pozemku parc. 
č. 812/23 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, s paní XXXXX, 
Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 148.854,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 
uhrazena formou akontace ve výši 123.840,- Kč a částka ve výši 25.014,- Kč bude doplatek 
kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše 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 
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a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc (pozemek je ve vlastnictví jiné osoby) se 
spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 
625/20248, manželům paní XXXXX a panu XXXXX, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 
229.192,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 132.352,- 
Kč a částka ve výši 96.840,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

- 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 XXXXX a panem XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 
625/20248 k pozemku parc. č. 812/23 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec 
Olomouc, s manželi paní XXXXX a panem XXXXX, Olomouc, to vše za kupní cenu celkem 
ve výši 128.921,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 
74.448,- Kč a částka ve výši 54.473,- Kč bude doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví 
Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše 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 XXXXXi, 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 
XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 342/20248 k pozemku parc. 
č. 812/23 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, s panem XXXXX, 
Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 58.607,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 
uhrazena formou akontace ve výši 28.800,- Kč a částka ve výši 29.807,- Kč bude doplatek 
kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše 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 XXXXX a panu XXXXX, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 
220.657,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 128.000,- 
Kč a částka ve výši 92.657,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

- 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 
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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 XXXXX a panem XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 
598/20248 k pozemku parc. č. 812/23 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec 
Olomouc, s manželi paní XXXXX a panem XXXXX, Olomouc, to vše za kupní cenu celkem 
ve výši 124.119,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 
72.000,- Kč a částka ve výši 52.119,- Kč bude doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví 
Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše 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 XXXXX, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 293.247,- Kč, přičemž část 
kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 243.200,- Kč a částka ve výši 50.047,- 
Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

- 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 
XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 323/20248 k pozemku parc. 
č. 812/23 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, s paní XXXXX, 
Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 164.951,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 
uhrazena formou akontace ve výši 136.800,- Kč a částka ve výši 28.151,- Kč 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 XXXXX, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 177.346,- Kč, přičemž část 
kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 96.000,- Kč a částka ve výši 81.346,- 
Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

- 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 
XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 525/20248 k pozemku parc. 
č. 812/23 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, s paní XXXXX, 
Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 99.757,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 
uhrazena formou akontace ve výši 54.000,- Kč a částka ve výši 45.757,- Kč bude doplatek 
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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 XXXXX, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 488.358,- Kč, přičemž část 
kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 386.560,- Kč a částka ve výši 
101.798,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

- 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 
XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 657/20248 k pozemku parc. 
č. 812/23 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, s paní XXXXX, 
Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 274.701,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 
uhrazena formou akontace ve výši 217.440,- Kč a částka ve výši 57.261,- Kč bude doplatek 
kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše 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 XXXXX, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 150.398,- Kč, přičemž část 
kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 76.800,- Kč a částka ve výši 73.598,- 
Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

- 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 
XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 475/20248 k pozemku parc. 
č. 812/23 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, s paní XXXXX, 
Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 84.599,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 
uhrazena formou akontace ve výši 43.200,- Kč a částka ve výši 41.399,- Kč bude doplatek 
kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše 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 
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a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc (pozemek je ve vlastnictví jiné osoby) se 
spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 
305/20248, paní XXXXX, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 98.458,- Kč, přičemž část 
kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 51.200,- Kč a částka ve výši 47.258,- 
Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

- 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 
XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 305/20248 k pozemku parc. 
č. 812/23 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, s paní XXXXX, 
Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 55.383,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 
uhrazena formou akontace ve výši 28.800,- Kč a částka ve výši 26.583,- Kč bude doplatek 
kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše 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 XXXXX a panu XXXXX, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 
552.133,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 451.264,- 
Kč a částka ve výši 100.869,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

- 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 XXXXX a panem XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 
651/20248 k pozemku parc. č. 812/23 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec 
Olomouc, s manželi paní XXXXX a panem XXXXX, Olomouc, to vše za kupní cenu celkem 
ve výši 310.575,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 
253.836,- Kč a částka ve výši 56.739,- Kč bude doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví 
Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše 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 XXXXX a panu XXXXX, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 
309.186,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 257.280,- 
Kč a částka ve výši 51.906,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

- 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 
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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 XXXXX a panem XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 
335/20248 k pozemku parc. č. 812/23 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec 
Olomouc, s manželi paní XXXXX a panem XXXXX, Olomouc, to vše za kupní cenu celkem 
ve výši 173.917,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 
144.720,- Kč a částka ve výši 29.197,- Kč bude doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví 
Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše 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 XXXXX, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 222.206,- Kč, přičemž část 
kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 128.000,- Kč a částka ve výši 94.206,- 
Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

- 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 
XXXXX, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 608/20248 k pozemku parc. č. 812/23 
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, s paní XXXXX, Olomouc to vše 
za kupní cenu celkem ve výši 124.991,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena 
formou akontace ve výši 72.000,- Kč a částka ve výši 52.991,- Kč bude doplatek kupní ceny, 
dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše 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 XXXXX, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 182.924,- Kč, přičemž část 
kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 96.000,- Kč a částka ve výši 86.924,- 
Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

- 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 
XXXXX, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 561/20248 k pozemku parc. č. 812/23 
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, s paní XXXXX, Olomouc, to vše 
za kupní cenu celkem ve výši 102.895,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena 
formou akontace ve výši 54.000,- Kč a částka ve výši 48.895,- Kč bude doplatek kupní ceny, 
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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 XXXXX a panu XXXXX, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 
337.632,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 227.394,- 
Kč a částka ve výši 110.238,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

- 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 XXXXX a panem XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 
766/20235 k pozemku parc. č. 812/27 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec 
Olomouc, s manželi paní XXXXXa panem XXXXX Olomouc to vše za kupní cenu celkem ve 
výši 225.088,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 
151.596,- Kč a částka ve výši 73.492,- Kč bude doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví 
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 XXXXX, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 124.700,- Kč, přičemž část 
kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 84.434,- Kč a částka ve výši 40.266.,- 
Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

- 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 
XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 328/20235 k pozemku parc. 
č. 812/27 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, s paní XXXXX, 
Olomouc to vše za kupní cenu celkem ve výši 83.133,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 
uhrazena formou akontace ve výši 56.289,- Kč a částka ve výši 26.844,- Kč bude doplatek 
kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše 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 
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č. 434/4, byt, v domě č. p. 434, Topolová 7, na pozemku parc. č. 812/27 zastavěná plocha a 
nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc (pozemek je ve vlastnictví jiné osoby) se 
spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 
260/20235, panu XXXXX, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 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 
XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 260/20235 k pozemku parc. 
č. 812/27 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, s panem XXXXX, 
Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 120.981,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 
uhrazena formou akontace ve výši 97.400,- Kč a částka ve výši 23.581,- Kč bude doplatek 
kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše 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 XXXXX, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 167.367,- Kč, přičemž část 
kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 102.000,- Kč a částka ve výši 65.367,- 
Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

- 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 
XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 391/20235 k pozemku parc. 
č. 812/27 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, s panem XXXXX, 
Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 111.578,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 
uhrazena formou akontace ve výši 68.000,- Kč a částka ve výši 43.578,- Kč bude doplatek 
kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše 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 XXXXX, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 117.235,- Kč, přičemž část 
kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 78.000,- Kč a částka ve výši 39.235,- 
Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

- 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 
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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 
XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 261/20235 k pozemku parc. 
č. 812/27 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, s paní XXXXX, 
Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 78.156,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 
uhrazena formou akontace ve výši 52.000,- Kč a částka ve výši 26.156,- Kč bude doplatek 
kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše 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 XXXXXa panu XXXXX, Olomouc, za kupní cenu celkem ve výši 
322.474,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 259.620,- 
Kč a částka ve výši 62.854,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

- 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 XXXXX a panem XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 
440/20235 k pozemku parc. č. 812/27 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec 
Olomouc, s manželi paní XXXXX a panem XXXXX, Olomouc, to vše za kupní cenu celkem 
ve výši 214.983,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 
173.080,- Kč a částka ve výši 41.903,- Kč bude doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví 
Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše 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 XXXXX a panu XXXXX, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 
294.631,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 197.394,- 
Kč a částka ve výši 97.237,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

- 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 XXXXX a panem XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 
663/20235 k pozemku parc. č. 812/27 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec 
Olomouc, s manželi paní XXXXX a panem XXXXX, Olomouc, to vše za kupní cenu celkem 
ve výši 196.421,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 
131.596,- Kč a částka ve výši 64.825,- Kč bude doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví 
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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 XXXXX, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 119.908,- Kč, přičemž část 
kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 78.000,- Kč a částka ve výši 41.908,- 
Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

- 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 
XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 338/20235 k pozemku parc. 
č. 812/27 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, s panem XXXXX, 
Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 79.938,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 
uhrazena formou akontace ve výši 52.000,- Kč a částka ve výši 27.938,- Kč bude doplatek 
kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše 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 XXXXX, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 190.841,- Kč, přičemž část 
kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 132.330,- Kč a částka ve výši 58.511,- 
Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

- 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 
XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 453/20235 k pozemku parc. 
č. 812/27 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, s panem XXXXX, 
Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 127.227,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 
uhrazena formou akontace ve výši 88.220,- Kč a částka ve výši 39.007,- Kč bude doplatek 
kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše 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 
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a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc (pozemek je ve vlastnictví jiné osoby) se 
spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 
289/20235, paní XXXXX, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 122.595,- Kč, přičemž část 
kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 78.000,- Kč a částka ve výši 44.595,- 
Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

- 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 
XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 289/20235 k pozemku parc. 
č. 812/27 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, s paní XXXXX, 
Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 81.730,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 
uhrazena formou akontace ve výši 52.000,- Kč a částka ve výši 29.730,- Kč bude doplatek 
kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše 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 XXXXX a panu XXXXX za kupní cenu celkem ve výši 117.612,- 
Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 78.000,- Kč a částka 
ve výši 39.612,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

- 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 XXXXX a panem XXXXX, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 261/20235 k 
pozemku parc. č. 812/27 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, s 
manželi paní XXXXX a panem XXXXX, to vše za kupní cenu celkem ve výši 78.408,- Kč, 
přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 52.000,- Kč a částka ve 
výši 26.408,- Kč bude doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše 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 XXXXX a panu XXXXX za kupní cenu celkem ve výši 164.607,- 
Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 102.000,- Kč a 
částka ve výši 62.607,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

- 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. 



79 

 

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 XXXXX a panem XXXXX, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 414/20235 k 
pozemku parc. č. 812/27 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, s 
manželi paní XXXXX a panem XXXXX, to vše za kupní cenu celkem ve výši 109.738,- Kč, 
přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 68.000,- Kč a částka ve 
výši 41.738,- Kč bude doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše 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 XXXXX a panu XXXXX, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 
164.810,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 102.000,- 
Kč a částka ve výši 62.810,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

- 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 XXXXX a panem XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 
416/20235 k pozemku parc. č. 812/27 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec 
Olomouc, s manželi paní XXXXX a panem XXXXX, Olomouc, to vše za kupní cenu celkem 
ve výši 109.874,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 
68.000,- Kč a částka ve výši 41.874,- Kč bude doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví 
Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše 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 XXXXX, 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 
XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 325/20235 k pozemku parc. 
č. 812/27 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, s paní XXXXX, 
Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 80.926,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 
uhrazena formou akontace ve výši 52.000,- Kč a částka ve výši 28.926,- Kč bude doplatek 
kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 
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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 XXXXX a panu XXXXX, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 
275.262,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 180.000,- 
Kč a částka ve výši 95.262,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

- 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 XXXXX a panem XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 
637/20235 k pozemku parc. č. 812/27 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec 
Olomouc, s manželi paní XXXXX a panem XXXXX, Olomouc, to vše za kupní cenu celkem 
ve výši 183.508,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 
120.000,- Kč a částka ve výši 63.508,- Kč bude doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví 
Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše 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 XXXXX a panu XXXXX, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 
498.838,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 405.000,- 
Kč a částka ve výši 93.838,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

- 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 XXXXX a panem XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 
640/20235 k pozemku parc. č. 812/27 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec 
Olomouc, s manželi paní XXXXX a panem XXXXX, 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 
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č. 434/22, byt, v domě č. p. 434, Topolová 7, na pozemku parc. č. 812/27 zastavěná plocha 
a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc (pozemek je ve vlastnictví jiné osoby) se 
spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 
338/20235, panu XXXXX, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 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 
XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 338/20235 k pozemku parc. 
č. 812/27 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, s panem XXXXX, 
Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 80.887,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 
uhrazena formou akontace ve výši 52.000,- Kč a částka ve výši 28.887,- Kč bude doplatek 
kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše 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 XXXXX, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 172.015,- Kč, přičemž část 
kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 102.000,- Kč a částka ve výši 70.015,- 
Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

- 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 
XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 413/20235 k pozemku parc. 
č. 812/27 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, s panem XXXXX, 
Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 114.667,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 
uhrazena formou akontace ve výši 68.000,- Kč a částka ve výši 46.677,- Kč bude doplatek 
kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše 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 XXXXX a panu XXXXX, 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 
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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 XXXXX a panem XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 
432/20235 k pozemku parc. č. 812/27 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec 
Olomouc, s manželi paní XXXXX a panem XXXXX, Olomouc, to vše za kupní cenu celkem 
ve výši 214.609,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 
170.440,- Kč a částka ve výši 44.169,- Kč bude doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví 
Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše 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 XXXXX, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 117.046,- Kč, přičemž část 
kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 78.000,- Kč a částka ve výši 39.046,- 
Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

- 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 
XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 261/20235 k pozemku parc. 
č. 812/27 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, s paní XXXXX, 
Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 78.031,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 
uhrazena formou akontace ve výši 52.000,- Kč a částka ve výši 26.031,- Kč bude doplatek 
kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše 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 XXXXX, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 117.046,- Kč, přičemž část 
kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 78.000,- Kč a částka ve výši 39.046,- 
Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

- 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 
XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 261/20235 k pozemku parc. 
č. 812/27 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, s paní XXXXX, 
Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 78.031,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 
uhrazena formou akontace ve výši 52.000,- Kč a částka ve výši 26.031,- Kč bude doplatek 
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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 XXXXX a panu XXXXX, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 
336.112,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 270.600,- 
Kč a částka ve výši 65.512,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

- 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 XXXXX a panem XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 
436/20235 k pozemku parc. č. 812/27 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec 
Olomouc, s manželi paní XXXXX a panem XXXXX, Olomouc, to vše za kupní cenu celkem 
ve výši 224.075,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 
180.400,- Kč a částka ve výši 43.675,- Kč bude doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví 
Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše 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 XXXXX, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 159.886,- Kč, přičemž část 
kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 102.000,- Kč a částka ve výši 57.886,- 
Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

- 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 
XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 390/20235 k pozemku parc. 
č. 812/27 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, s paní XXXXX, 
Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 106.591,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 
uhrazena formou akontace ve výši 68.000,- Kč a částka ve výši 38.591,- Kč bude doplatek 
kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše 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 
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č. 434/29, byt, v domě č. p. 434, Topolová 7, na pozemku parc. č. 812/27 zastavěná plocha 
a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc (pozemek je ve vlastnictví jiné osoby) se 
spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 
302/20235, manželům paní XXXXX a panu XXXXX, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 
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 XXXXX a panem XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 
302/20235 k pozemku parc. č. 812/27 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec 
Olomouc, s manželi paní XXXXX a panem XXXXX, Olomouc, to vše za kupní cenu celkem 
ve výši 83.182,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 
52.000,- Kč a částka ve výši 31.182,- Kč bude doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví 
Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše 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 XXXXX a panu XXXXX, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 
279.924,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 180.000,- 
Kč a částka ve výši 99.924,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

- 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 XXXXX a panem XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 
644/20235 k pozemku parc. č. 812/27 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec 
Olomouc, s manželi paní XXXXX a panem XXXXX, Olomouc, to vše za kupní cenu celkem 
ve výši 186.616,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 
120.000,- Kč a částka ve výši 66.616,- Kč bude doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví 
Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše 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 XXXXX, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 334.717,- Kč, přičemž část 
kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 241.068,- Kč a částka ve výši 93.649,- 
Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 
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- 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 
XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 682/20235 k pozemku parc. 
č. 812/27 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, s panem XXXXX, 
Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 223.145,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 
uhrazena formou akontace ve výši 160.712,- Kč a částka ve výši 62.433,- Kč bude doplatek 
kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše 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 XXXXX, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 124.774,- Kč, přičemž část 
kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 78.000,- Kč a částka ve výši 46.774,- 
Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

- 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 
XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 297/20235 k pozemku parc. 
č. 812/27 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, s paní XXXXX, 
Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 83.182,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 
uhrazena formou akontace ve výši 52.000,- Kč a částka ve výši 31.182,- Kč bude doplatek 
kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše 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 XXXXX, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 313.754,- Kč, přičemž část 
kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 252.600,- Kč a částka ve výši 61.154,- 
Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

- 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 
XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 410/20235 k pozemku parc. 
č. 812/27 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, s paní XXXXX, 
Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 209.170,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 
uhrazena formou akontace ve výši 168.400,- Kč a částka ve výši 40.770,- Kč bude doplatek 



86 

 

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 XXXXX, 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 
XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 307/20235 k pozemku parc. 
č. 812/27 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, s paní XXXXX, 
Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 153.871,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 
uhrazena formou akontace ve výši 123.880,- Kč a částka ve výši 29.991,- Kč bude doplatek 
kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše 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 XXXXX, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 124.294,- Kč, přičemž část 
kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 78.000,- Kč a částka ve výši 46.294,- 
Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

- 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 
XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 309/20235 k pozemku parc. 
č. 812/27 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, s paní XXXXX, 
Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 82.863,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 
uhrazena formou akontace ve výši 52.000,- Kč a částka ve výši 30.863,- Kč bude doplatek 
kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše 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 
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a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc (pozemek je ve vlastnictví jiné osoby) se 
spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 
436/20235, a to podílu o velikosti id. 1/2 ze spoluvlastnického podílu o velikosti id. 61/100 k 
jednotce paní XXXXX, Olomouc a podílu o velikosti id. 1/2 ze spoluvlastnického podílu o 
velikosti id. 61/100 k jednotce panu XXXXX, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 
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 
XXXXX, Olomouc a podílu o velikosti id. 1/2 ze spoluvlastnického podílu o velikosti id. 
39/100 k jednotce s panem XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 
436/20235 k pozemku parc. č. 812/27 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec 
Olomouc, a to podílu o velikosti id. 1/2 ze spoluvlastnického podílu o velikosti id. 436/20235 k 
pozemku s paní XXXXX, Olomouc a podílu o velikosti id. 1/2 ze spoluvlastnického podílu o 
velikosti id. 436/20235 k pozemku s panem XXXXX, Olomouc, to vše za kupní cenu celkem 
ve výši 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 XXXXX, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 167.730,- Kč, přičemž část 
kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 102.000,- Kč a částka ve výši 65.730,- 
Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

- 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 
XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 459/20235 k pozemku parc. 
č. 812/27 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, s paní XXXXX, 
Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 111.820,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 
uhrazena formou akontace ve výši 68.000,- Kč a částka ve výši 43.820,- Kč bude doplatek 
kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše 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. 



88 

 

326/20235, panu XXXXX, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 115.143,- Kč, přičemž část 
kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 68.369.,- Kč a částka ve výši 46.774,- 
Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

- 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 
XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 326/20235 k pozemku parc. 
č. 812/27 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, s panem XXXXX, 
Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 76.761,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 
uhrazena formou akontace ve výši 45.579,- Kč a částka ve výši 31.182,- Kč bude doplatek 
kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše 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 XXXXX a panu XXXXX za kupní cenu celkem ve výši 547.371,- 
Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 450.984,- Kč a 
částka ve výši 96.387,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

- 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 XXXXX a panem XXXXX, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 577/20231 k 
pozemku parc. č. 812/24 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, s 
manželi paní XXXXX a panem XXXXX, to vše za kupní cenu celkem ve výši 245.920,- Kč, 
přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 202.616,- Kč a částka ve 
výši 43.304,- Kč bude doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše 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 XXXXX, Olomouc a podílu o velikosti id. 1/2 ze spoluvlastnického podílu o 
velikosti id. 70/100 k jednotce panu XXXXX, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 
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. 
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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 
XXXXX, Olomouc a podílu o velikosti id. 1/2 ze spoluvlastnického podílu o velikosti id. 
30/100 k jednotce s panem XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 
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 XXXXX, Olomouc a podílu o velikosti id. 1/2 ze spoluvlastnického podílu o 
velikosti id. 782/20231 k pozemku s panem XXXXX, Olomouc, to vše za kupní cenu celkem 
ve výši 176.490,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 
117.800,- Kč a částka ve výši 58.690,- Kč bude doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví 
Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše 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 XXXXX, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 118.832,- Kč, přičemž část 
kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 75.900,- Kč a částka ve výši 42.932,- 
Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

- 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 
XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 257/20231 k pozemku parc. 
č. 812/24 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, s panem XXXXX, 
Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 53.388,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 
uhrazena formou akontace ve výši 34.100,- Kč a částka ve výši 19.288,- Kč bude doplatek 
kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše 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 XXXXX, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 581.798,- Kč, přičemž část 
kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 474.720,- Kč a částka ve výši 
107.078,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

- 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 
XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 641/20231 k pozemku parc. 
č. 812/24 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, s panem XXXXX, 
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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 XXXXX, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 304.870,- Kč, přičemž část 
kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 253.920,- Kč a částka ve výši 50.950,- 
Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

- 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 
XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 305/20231 k pozemku parc. 
č. 812/24 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, s paní XXXXX, 
Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 136.971,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 
uhrazena formou akontace ve výši 114.080,- Kč a částka ve výši 22.891,- Kč bude doplatek 
kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

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 XXXXX a panu XXXXX, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 
303.908,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 205.516,- 
Kč a částka ve výši 98.392,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

- 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 XXXXX a panem XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 
589/20231 k pozemku parc. č. 812/24 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec 
Olomouc, s manželi paní XXXXX a panem XXXXX, Olomouc, to vše za kupní cenu celkem 
ve výši 136.539,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 
92.334,- Kč a částka ve výši 44.205,- Kč bude doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví 
Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše s odůvodněním odchylky kupní ceny od ceny obvyklé dle důvodové zprávy a přílohy 
č. 1 této důvodové zprávy. 
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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 XXXXX, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 118.832,- Kč, přičemž část 
kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 75.900,- Kč a částka ve výši 42.932,- 
Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

- 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 
XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 257/20231 k pozemku parc. 
č. 812/24 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, s panem XXXXX, 
Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 53.388,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 
uhrazena formou akontace ve výši 34.100,- Kč a částka ve výši 19.288,- Kč bude doplatek 
kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše 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 XXXXX, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 190.467,- Kč, přičemž část 
kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 117.300,- Kč a částka ve výši 73.167,- 
Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

- 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 
XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 438/20231 k pozemku parc. 
č. 812/24 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, s panem XXXXX, 
Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 85.572,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 
uhrazena formou akontace ve výši 52.700,- Kč a částka ve výši 32.872,- Kč bude doplatek 
kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše 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 XXXXX a panu XXXXX za kupní cenu celkem ve výši 603.646,- 
Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 494.730,- Kč a 
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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 XXXXX a panem XXXXX, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 652/20231 k 
pozemku parc. č. 812/24 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, s 
manželi paní XXXXX a panem XXXXX, to vše za kupní cenu celkem ve výši 271.203,- Kč, 
přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 222.270,- Kč a částka ve 
výši 48.933,- Kč bude doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše 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 XXXXX, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 222.178,- Kč, přičemž část 
kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 142.830,- Kč a částka ve výši 79.348,- 
Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

- 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 
XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 475/20231 k pozemku parc. 
č. 812/24 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, s paní XXXXX, 
Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 99.819,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 
uhrazena formou akontace ve výši 64.170,- Kč a částka ve výši 35.649,- Kč bude doplatek 
kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

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 XXXXX, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 299.741,- Kč, přičemž část 
kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 197.340,- Kč a částka ve výši 
102.401,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

- 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 
XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 613/20231 k pozemku parc. 
č. 812/24 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, s paní XXXXX, 
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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 XXXXX, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 554.438,- Kč, přičemž část 
kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 454.710,- Kč a částka ve výši 99.728,- 
Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

- 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 
XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 597/20231 k pozemku parc. 
č. 812/24 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, s panem XXXXX, 
Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 249.095,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 
uhrazena formou akontace ve výši 204.290,- Kč a částka ve výši 44.805,- Kč bude doplatek 
kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše 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 XXXXX, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 157.693,- Kč, přičemž část 
kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 109.917,- Kč a částka ve výši 47.776,- 
Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

- 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 
XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 286/20231 k pozemku parc. 
č. 812/24 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, s paní XXXXX, 
Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 70.848,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 
uhrazena formou akontace ve výši 49.383,- Kč a částka ve výši 21.465,- Kč bude doplatek 
kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše 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., 
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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 XXXXX, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 194.143,- Kč, přičemž část 
kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 117.300,- Kč a částka ve výši 76.843,- 
Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

- 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 
XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 460/20231 k pozemku parc. 
č. 812/24 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, s paní XXXXX, 
Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 87.223,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 
uhrazena formou akontace ve výši 52.700,- Kč a částka ve výši 34.523,- Kč bude doplatek 
kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše 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 XXXXX, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 334.560.,- Kč, přičemž 
část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 220.800,- Kč a částka ve výši 
113.760,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

- 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 
XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 681/20231 k pozemku parc. 
č. 812/24 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, s panem XXXXX, 
Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 150.310,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 
uhrazena formou akontace ve výši 99.200,- Kč a částka ve výši 51.110,- Kč bude doplatek 
kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše 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 XXXXX, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 220.156,- Kč, přičemž část 
kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 143.313,- Kč a částka ve výši 76.843,- 
Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

- uzavření budoucí kupní smlouvy ke spoluvlastnickému podílu k jednotce vymezené podle 
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zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podílu o 
velikosti id. 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 
XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 460/20231 k pozemku parc. 
č. 812/24 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, s paní XXXXX, 
Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 98.910,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 
uhrazena formou akontace ve výši 64.387,- Kč a částka ve výši 34.523,- Kč bude doplatek 
kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše 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 XXXXX, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 302.581,- Kč, přičemž část 
kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 197.340,- Kč a částka ve výši 
105.241,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

- 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 
XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 630/20231 k pozemku parc. 
č. 812/24 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, s panem XXXXX, 
Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 135.942,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 
uhrazena formou akontace ve výši 88.660,- Kč a částka ve výši 47.282,- Kč bude doplatek 
kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše 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 XXXXX, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 131.694,- Kč, přičemž část 
kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 75.900,- Kč a částka ve výši 55.794,- 
Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

- 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 
XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 334/20231 k pozemku parc. 
č. 812/24 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, s panem XXXXX, 
Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 59.167,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 
uhrazena formou akontace ve výši 34.100,- Kč a částka ve výši 25.067,- Kč bude doplatek 



96 

 

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 XXXXX a panu XXXXX, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 
559.581,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 458.850,- 
Kč a částka ve výši 100.731,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

- 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 XXXXX a panem XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 
603/20231 k pozemku parc. č. 812/24 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec 
Olomouc, s manželi paní XXXXX a panem XXXXX, Olomouc, to vše za kupní cenu celkem 
ve výši 251.406,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 
206.150,- Kč a částka ve výši 45.256,- Kč bude doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví 
Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše 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 XXXXX, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 197.316,- Kč, přičemž část 
kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 117.300,- Kč a částka ve výši 80.016,- 
Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

- 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 
XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 479/20231 k pozemku parc. 
č. 812/24 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, s panem XXXXX, 
Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 88.649,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 
uhrazena formou akontace ve výši 52.700,- Kč a částka ve výši 35.949,- Kč bude doplatek 
kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše 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 
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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 XXXXX a panu XXXXX, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 
229.376,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 138.000,- 
Kč a částka ve výši 91.376,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

- 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 XXXXX a panem XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 
547/20231 k pozemku parc. č. 812/24 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec 
Olomouc, s manželi paní XXXXX a panem XXXXX, Olomouc, to vše za kupní cenu celkem 
ve výši 103.053,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 
62.000,- Kč a částka ve výši 41.053,- Kč bude doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví 
Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše 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 XXXXX, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 363.126,- Kč, přičemž část 
kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 252.540,- Kč a částka ve výši 
110.586,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

- 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 
XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 662/20231 k pozemku parc. 
č. 812/24 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, s paní XXXXX, 
Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 163.144,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 
uhrazena formou akontace ve výši 113.460,- Kč a částka ve výši 49.684,- Kč bude doplatek 
kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše 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 XXXXX, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 238.560,- Kč, přičemž část 
kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 159.379,- Kč a částka ve výši 79.181,- 
Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

- uzavření budoucí kupní smlouvy ke spoluvlastnickému podílu k jednotce vymezené podle 
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zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podílu o 
velikosti id. 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 
XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 47420231 k pozemku parc. č. 
812/24 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, s paní XXXXX, 
Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 107.179,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 
uhrazena formou akontace ve výši 71.605,- Kč a částka ve výši 35.574,- Kč bude doplatek 
kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše 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 XXXXX, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 118.832,- Kč, přičemž část 
kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 75.900,- Kč a částka ve výši 42.932,- 
Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

- 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 
XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 257/20231 k pozemku parc. 
č. 812/24 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, s panem XXXXX, 
Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 53.388,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 
uhrazena formou akontace ve výši 34.100,- Kč a částka ve výši 19.288.,- Kč bude doplatek 
kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše 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 XXXXX za kupní cenu celkem ve výši 264.228,- Kč, přičemž část kupní 
ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 160.156,- Kč a částka ve výši 104.072,- Kč 
bude doplatek kupní ceny, a současně 

- 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 
XXXXX, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 623/20231 k pozemku parc. č. 812/24 
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, s paní XXXXX, to vše za kupní 
cenu celkem ve výši 118.711,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou 
akontace ve výši 71.954,- Kč a částka ve výši 46.757,- Kč bude doplatek kupní ceny, dosud 
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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 XXXXX, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 126.850,- Kč, přičemž část 
kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 75.900,- Kč a částka ve výši 50.950,- 
Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

- 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 
XXXXX Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 305/20231 k pozemku parc. č. 
812/24 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, s paní XXXXX, 
Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 56.991,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 
uhrazena formou akontace ve výši 34.100,- Kč a částka ve výši 22.891,- Kč bude doplatek 
kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše 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 XXXXX, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 149.685,- Kč, přičemž část 
kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 100.740,- Kč a částka ve výši 48.945,- 
Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

- 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 
XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 293/20231 k pozemku parc. 
č. 812/24 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, s paní XXXXX, 
Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 67.250,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 
uhrazena formou akontace ve výši 45.260,- Kč a částka ve výši 21.990,- Kč bude doplatek 
kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše 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 
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a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc (pozemek je ve vlastnictví jiné osoby) se 
spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 
474/20231, paní XXXXX, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 221.321,- Kč, přičemž část 
kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 142.140,- Kč a částka ve výši 79.181,- 
Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

- 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 
XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 474/20231 k pozemku parc. 
č. 812/24 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, s paní XXXXX, 
Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 99.434,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 
uhrazena formou akontace ve výši 63.860,- Kč a částka ve výši 35.574,- Kč bude doplatek 
kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše 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 XXXXX, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 219.657,- Kč, přičemž část 
kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 140.662,- Kč a částka ve výši 78.995,- 
Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

- 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 XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 487/48380 
k pozemku parc. č. st. 1376 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Neředín, obec Olomouc, s 
paní XXXXX, Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 108.189,- Kč, přičemž část 
kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 69.281- Kč a částka ve výši 38.908,- 
Kč bude doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše 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 XXXXX, 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 
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parc. č. st. 1376 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Neředín, obec Olomouc se 
spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 
529/48380, s paní XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 529/48380 
k pozemku parc. č. st. 1376 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Neředín, obec Olomouc, s 
paní XXXXX, Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 231.683,- Kč, přičemž část 
kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 189.420,- Kč a částka ve výši 42.263,- 
Kč bude doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše 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 XXXXX, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 150.441,- Kč, přičemž část 
kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 91.722,- Kč a částka ve výši 58.719,- 
Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

- 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 XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 362/48380 
k pozemku parc. č. st. 1376 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Neředín, obec Olomouc, s 
paní XXXXX, Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 74.097,- Kč, přičemž část kupní 
ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 45.176,- Kč a částka ve výši 28.921,- Kč 
bude doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše 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 XXXXX a panu XXXXX, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 
225.403,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 138.622,- 
Kč a částka ve výši 86.781,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

- 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 XXXXX a panem XXXXX, 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 XXXXX a panem XXXXX, Olomouc, to vše za 
kupní cenu celkem ve výši 111.019,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou 
akontace ve výši 68.276,- Kč a částka ve výši 42.743,- Kč bude doplatek kupní ceny, dosud 
ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 
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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 XXXXX, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 567.184,- Kč, přičemž část 
kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 457.208,- Kč a částka ve výši 
109.976,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

- 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 XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 
678/48380 k pozemku parc. č. st. 1376 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Neředín, obec 
Olomouc, s panem XXXXX, Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 279.359,- Kč, 
přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 225.192,- Kč a částka ve 
výši 54.167,- Kč bude doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše 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 XXXXX, za kupní cenu celkem ve výši 512.973,- Kč, přičemž část kupní 
ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 375.259,- Kč a částka ve výši 137.714,- Kč 
bude doplatek kupní ceny, a současně 

- 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 XXXXX, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 849/48380 k 
pozemku parc. č. st. 1376 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Neředín, obec Olomouc, s 
panem XXXXX, to vše za kupní cenu celkem ve výši 252.658,- Kč, přičemž část kupní ceny 
byla již uhrazena formou akontace ve výši 184.829,- Kč a částka ve výši 67.829,- Kč bude 
doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše 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 
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spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 
794/48380, panu XXXXX, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 388.704,- Kč, přičemž část 
kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 259.912,- Kč a částka ve výši 
128.792,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

- 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 XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 
794/48380 k pozemku parc. č. st. 1376 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Neředín, obec 
Olomouc, s panem XXXXX, Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 191.451,- Kč, 
přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 128.016,- Kč a částka ve 
výši 63.435,- Kč bude doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše 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 XXXXX, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 373.637,- Kč, přičemž část 
kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 282.639,- Kč a částka ve výši 90.998,- 
Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

- 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 XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 
561/48380 k pozemku parc. č. st. 1376 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Neředín, obec 
Olomouc, s panem XXXXX, Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 184.031,- Kč, 
přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 139.211,- Kč a částka ve 
výši 44.820,- Kč bude doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše 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 XXXXX, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 641.606,- Kč, přičemž část 
kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 500.810,- Kč a částka ve výši 
140.796,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

- 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 
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spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 
868/48380, s paní XXXXX, 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 XXXXX, Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 316.014,- Kč, přičemž část 
kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 246.667,- Kč a částka ve výši 69.347,- 
Kč bude doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše 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 XXXXX, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 427.536,- Kč, přičemž část 
kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 350.812,- Kč a částka ve výši 76.724,- 
Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

- 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 XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 
473/48380 k pozemku parc. č. st. 1376 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Neředín, obec 
Olomouc, s panem XXXXX, Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 210.577,- Kč, 
přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 172.788,- Kč a částka ve 
výši 37.789,- Kč bude doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše 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 XXXXX, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 265.657,- Kč, přičemž část 
kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 177.416,- Kč a částka ve výši 88.241,- 
Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

- 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 XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 
544/48380 k pozemku parc. č. st. 1376 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Neředín, obec 
Olomouc, s panem XXXXX, Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 130.846,- Kč, 
přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 87.384,- Kč a částka ve 
výši 43.462,- Kč bude doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

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



105 

 

 

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 XXXXX a panu XXXXX, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 
299.856,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 248.436,- 
Kč a částka ve výši 51.420,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

- 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 XXXXX a panem XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému 
podílu o velikosti id. 317/48380 k pozemku parc. č. st. 1376 zastavěná plocha a nádvoří v k. 
ú. Neředín, obec Olomouc, s manželi paní XXXXX a panem XXXXX, Olomouc, to vše za 
kupní cenu celkem ve výši 147.690,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou 
akontace ve výši 122.364,- Kč a částka ve výši 25.326,- Kč bude doplatek kupní ceny, dosud 
ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše 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 XXXXX, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 351.708,- Kč, přičemž část 
kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 239.461,- Kč a částka ve výši 
112.247,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

- 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 XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 
692/48380 k pozemku parc. č. st. 1376 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Neředín, obec 
Olomouc, s panem XXXXX, Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 173.230,- Kč, 
přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 117.944,- Kč a částka ve 
výši 55.286,- Kč bude doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše 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 XXXXX a panu XXXXX, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 
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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 XXXXX a panem XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému 
podílu o velikosti id. 1123/48380 k pozemku parc. č. st. 1376 zastavěná plocha a nádvoří v k. 
ú. Neředín, obec Olomouc, s manželi paní XXXXX a panem XXXXX, Olomouc, to vše za 
kupní cenu celkem ve výši 414.748,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou 
akontace ve výši 325.028,- Kč a částka ve výši 89.720,- Kč bude doplatek kupní ceny, dosud 
ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše 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 XXXXX, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 305.134,- Kč, přičemž část 
kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 210.081,- Kč a částka ve výši 95.053,- 
Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

- 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 XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 
586/48380 k pozemku parc. č. st. 1376 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Neředín, obec 
Olomouc, s panem XXXXX, Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 150.289,- Kč, 
přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 103.472,- Kč a částka ve 
výši 46.817,- Kč bude doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše 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 XXXXX a panu XXXXX, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 
640.017,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 528.094,- 
Kč a částka ve výši 111.923,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

- 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. 
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690/48380, s manželi paní XXXXX a panem XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému 
podílu o velikosti id. 690/48380 k pozemku parc. č. st. 1376 zastavěná plocha a nádvoří v k. 
ú. Neředín, obec Olomouc, s manželi paní XXXXX a panem XXXXX, Olomouc, to vše za 
kupní cenu celkem ve výši 315.232,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou 
akontace ve výši 260.106,- Kč a částka ve výši 55.126,- Kč bude doplatek kupní ceny, dosud 
ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše 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 XXXXX a panu XXXXX, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 
216.212,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 152.951,- 
Kč a částka ve výši 63.261,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

- 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 XXXXX a panem XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému 
podílu o velikosti id. 390/48380 k pozemku parc. č. st. 1376 zastavěná plocha a nádvoří v k. 
ú. Neředín, obec Olomouc, s manželi paní XXXXX a panem XXXXX, Olomouc, to vše za 
kupní cenu celkem ve výši 106.492,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou 
akontace ve výši 75.334,- Kč a částka ve výši 31.158,- Kč bude doplatek kupní ceny, dosud 
ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše 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 XXXXX, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 143.624,- Kč, přičemž část 
kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 84.581,- Kč a částka ve výši 59.043,- 
Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

- 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 XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 364/48380 
k pozemku parc. č. st. 1376 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Neředín, obec Olomouc, s 
paní XXXXX, Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 70.740,- Kč, přičemž část kupní 
ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 41.659,- Kč a částka ve výši 29.081,- Kč 
bude doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše s odůvodněním odchylky kupní ceny od ceny obvyklé dle důvodové zprávy a přílohy 
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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 XXXXX a panu XXXXX, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 
264.904,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 172.122,- 
Kč a částka ve výši 92.782,- Kč bude 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 XXXXX a panem XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému 
podílu o velikosti id. 572/48380 k pozemku parc. č. st. 1376 zastavěná plocha a nádvoří v k. 
ú. Neředín, obec Olomouc, s manželi paní XXXXX a panem XXXXX, Olomouc, to vše za 
kupní cenu celkem ve výši 130.475,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou 
akontace ve výši 84.776,- Kč a částka ve výši 45.699,- Kč bude doplatek kupní ceny, dosud 
ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše 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 XXXXX, za kupní cenu celkem ve výši 666.894,- Kč, přičemž část kupní 
ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 549.132,- Kč a částka ve výši 117.762,- Kč 
bude doplatek kupní ceny, a současně 

- 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 XXXXX, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 726/48380 k 
pozemku parc. č. st. 1376 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Neředín, obec Olomouc, s paní 
XXXXX, to vše za kupní cenu celkem ve výši 328.470,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 
uhrazena formou akontace ve výši 270.468,- Kč a částka ve výši 58.002,- Kč bude doplatek 
kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše 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 
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spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 
864/48380, paní XXXXX, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 780.667,- Kč, přičemž část 
kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 640.520,- Kč a částka ve výši 
140.147,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

- 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 XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 864/48380 
k pozemku parc. č. st. 1376 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Neředín, obec Olomouc, s 
paní XXXXX, Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 384.508,- Kč, přičemž část 
kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 315.480,- Kč a částka ve výši 69.028,- 
Kč 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 XXXXX, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 360.628,- Kč, přičemž část 
kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 240.433,- Kč a částka ve výši 
120.195,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

- 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 XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 
741/48380 k pozemku parc. č. st. 1376 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Neředín, obec 
Olomouc, s panem XXXXX, Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 177.623,- Kč, 
přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 118.422,- Kč a částka ve 
výši 59.201,- Kč bude doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše 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 XXXXX a panu XXXXX, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 
352.176,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 231.981,- 
Kč a částka ve výši 120.195,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

- 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 
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spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 
741/48380, s manželi paní XXXXX a panem XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému 
podílu o velikosti id. 741/48380 k pozemku parc. č. st. 1376 zastavěná plocha a nádvoří v k. 
ú. Neředín, obec Olomouc, s manželi paní XXXXX a panem XXXXX, Olomouc, to vše za 
kupní cenu celkem ve výši 173.460,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou 
akontace ve výši 114.259,- Kč a částka ve výši 59.201,- Kč bude doplatek kupní ceny, dosud 
ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše 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 XXXXX, 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 XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 885/48380 
k pozemku parc. č. st. 1376 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Neředín, obec Olomouc, s 
paní XXXXX, Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 228.635,- Kč, přičemž část 
kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 157.930,- Kč a částka ve výši 70.705,- 
Kč bude doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše 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 XXXXX, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 216.123,- Kč, přičemž část 
kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 139.399,- Kč a částka ve výši 76.724,- 
Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

- 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 XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 
473/48380 k pozemku parc. č. st. 1376 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Neředín, obec 
Olomouc, s panem XXXXX, Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 106.448,- Kč, 
přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 68.659,- Kč a částka ve 
výši 37.789,- Kč bude doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše s odůvodněním odchylky kupní ceny od ceny obvyklé dle důvodové zprávy a přílohy 
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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 XXXXX a panu XXXXX, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 
255.172,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 172.122,- 
Kč a částka ve výši 83.050,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

- 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 XXXXX a panem XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému 
podílu o velikosti id. 512/48380 k pozemku parc. č. st. 1376 zastavěná plocha a nádvoří v k. 
ú. Neředín, obec Olomouc, s manželi paní XXXXX a panem XXXXX, Olomouc, to vše za 
kupní cenu celkem ve výši 125.681,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou 
akontace ve výši 84.776,- Kč a částka ve výši 40.905,- Kč bude doplatek kupní ceny, dosud 
ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše 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 XXXXX, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 219.301,- Kč, přičemž část 
kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 140.468,- Kč a částka ve výši 78.833,- 
Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

- 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 XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 486/48380 
k pozemku parc. č. st. 1376 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Neředín, obec Olomouc, s 
paní XXXXX, Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 108.013,- Kč, přičemž část 
kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 69.185,- Kč a částka ve výši 38.828,- 
Kč bude doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše 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 
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spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 
701/48380, manželům paní XXXXX a panu XXXXX, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 
355.306,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 241.599,- 
Kč a částka ve výši 113.707,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

- 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 XXXXX a panem XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému 
podílu o velikosti id. 701/48380 k pozemku parc. č. st. 1376 zastavěná plocha a nádvoří v k. 
ú. Neředín, obec Olomouc, s manželi paní XXXXX a panem XXXXX, Olomouc, to vše za 
kupní cenu celkem ve výši 175.001,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou 
akontace ve výši 118.996,- Kč a částka ve výši 56.005,- Kč bude doplatek kupní ceny, dosud 
ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše 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 XXXXX, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 588.863,- Kč, přičemž 
část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 414.977,- Kč a částka ve výši 
173.886,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

- 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 XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 
1072/48380 k pozemku parc. č. st. 1376 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Neředín, obec 
Olomouc, s panem XXXXX, Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 290.036,- Kč, 
přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 204.391,- Kč a částka ve 
výši 85.645,- Kč bude doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše 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 XXXXX a panu XXXXX, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 
268.956,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 164.981,- 
Kč a částka ve výši 103.975,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

- 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 
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parc. č. st. 1376 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Neředín, obec Olomouc se 
spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 
641/48380, s manželi paní XXXXX a panem XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému 
podílu o velikosti id. 641/48380 k pozemku parc. č. st. 1376 zastavěná plocha a nádvoří v k. 
ú. Neředín, obec Olomouc, s manželi paní XXXXX a panem XXXXX, Olomouc, to vše za 
kupní cenu celkem ve výši 132.470,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou 
akontace ve výši 81.259,- Kč a částka ve výši 51.211,- Kč bude doplatek kupní ceny, dosud 
ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše 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 XXXXX, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 351.497,- Kč, přičemž část 
kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 239.899,- Kč a částka ve výši 
111.598,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

- 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 XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 
688/48380 k pozemku parc. č. st. 1376 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Neředín, obec 
Olomouc, s panem XXXXX, Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 173.125,- Kč, 
přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 118.159,- Kč a částka ve 
výši 54.966,- Kč bude doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše 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 XXXXX, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 238.429,- Kč, přičemž část 
kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 178.250,- Kč a částka ve výši 60.179,- 
Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

- 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 XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 371/48380 
k pozemku parc. č. st. 1376 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Neředín, obec Olomouc, s 
paní XXXXX, Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 117.435,- Kč, přičemž část 
kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 87.795,- Kč a částka ve výši 29.640,- 
Kč bude doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 



114 

 

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 XXXXX, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 287.575,- Kč, přičemž část 
kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 199.659,- Kč a částka ve výši 87.916,- 
Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

- 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 XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 542/48380 
k pozemku parc. č. st. 1376 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Neředín, obec Olomouc, s 
paní XXXXX, Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 141.641,- Kč, přičemž část 
kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 98.339,- Kč a částka ve výši 43.302,- 
Kč bude doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše 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 XXXXX, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 517.835,- Kč, přičemž část 
kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 377.688,- Kč a částka ve výši 
140.147,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

- 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 XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 864/48380 
k pozemku parc. č. st. 1376 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Neředín, obec Olomouc, s 
paní XXXXX, Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 255.053,- Kč, přičemž část 
kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 186.025,- Kč a částka ve výši 69.028,- 
Kč bude doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše 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 
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spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 
776/48380, manželům paní XXXXX a panu XXXXX, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 
366.306,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 240.433.,- 
Kč a částka ve výši 125.873,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

- 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 XXXXX a panem XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému 
podílu o velikosti id. 776/48380 k pozemku parc. č. st. 1376 zastavěná plocha a nádvoří v k. 
ú. Neředín, obec Olomouc, s manželi paní XXXXX a panem XXXXX, Olomouc, to vše za 
kupní cenu celkem ve výši 180.419,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou 
akontace ve výši 118.422,- Kč a částka ve výši 61.997,- Kč bude doplatek kupní ceny, dosud 
ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše 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 XXXXX, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 408.909,- Kč, přičemž část 
kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 284.658,- Kč a částka ve výši 
124.251,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

- 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 XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 766/48380 
k pozemku parc. č. st. 1376 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Neředín, obec Olomouc, s 
paní XXXXX, Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 201.403,- Kč, přičemž část 
kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 140.205,- Kč a částka ve výši 61.198,- 
Kč bude doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše 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 XXXXX, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 464.933,- Kč, přičemž část 
kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 327.057,- Kč a částka ve výši 
137.876,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

- 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 
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parc. č. st. 1376 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Neředín, obec Olomouc se 
spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 
850/48380, s paní XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 850/48380 
k pozemku parc. č. st. 1376 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Neředín, obec Olomouc, s 
paní XXXXX, Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 228.997,- Kč, přičemž část 
kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 161.088,- Kč a částka ve výši 67.909,- 
Kč 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 XXXXX, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 214.130,- Kč, přičemž část 
kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 137.893,- Kč a částka ve výši 76.237,- 
Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

- 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 XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 470/48380 
k pozemku parc. č. st. 1376 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Neředín, obec Olomouc, s 
paní XXXXX, Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 105.467,- Kč, přičemž část 
kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 67.917,- Kč a částka ve výši 37.550,- 
Kč bude doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše 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 XXXXX a panu XXXXX, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 
338.340,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 255.290- 
Kč a částka ve výši 83.050,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

- 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 XXXXX a panem XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému 
podílu o velikosti id. 512/48380 k pozemku parc. č. st. 1376 zastavěná plocha a nádvoří v k. 
ú. Neředín, obec Olomouc, s manželi paní XXXXX a panem XXXXX, Olomouc, to vše za 
kupní cenu celkem ve výši 166.645,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou 
akontace ve výši 125.740,- Kč a částka ve výši 40.905,- Kč bude doplatek kupní ceny, dosud 
ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 
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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 XXXXX, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 219.301,- Kč, přičemž část 
kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 140.468,- Kč a částka ve výši 78.833,- 
Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

- 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 XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 486/48380 
k pozemku parc. č. st. 1376 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Neředín, obec Olomouc, s 
paní XXXXX, Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 108.013,- Kč, přičemž část 
kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 69.185,- Kč a částka ve výši 38.828,- 
Kč bude doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše 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 XXXXX, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 355.306,- Kč, přičemž část 
kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 241.599,- Kč a částka ve výši 
113.707,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

- 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 XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 701/48380 
k pozemku parc. č. st. 1376 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Neředín, obec Olomouc, s 
paní XXXXX, Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 175.001,- Kč, přičemž část 
kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 118.996,- Kč a částka ve výši 56.005,- 
Kč bude doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše 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 
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spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 
1146/48380, manželům paní XXXXX a panu XXXXX, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 
574.489,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 388.600,- 
Kč a částka ve výši 185.889,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

- 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 XXXXX a panem XXXXX, 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 XXXXX a panem XXXXX, Olomouc, to vše za 
kupní cenu celkem ve výši 282.957,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou 
akontace ve výši 191.400,- Kč a částka ve výši 91.557,- Kč bude doplatek kupní ceny, dosud 
ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše 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 XXXXX, za kupní cenu celkem ve výši 295.489,- Kč, přičemž část kupní 
ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 202.707,- Kč a částka ve výši 92.782,- Kč 
bude doplatek kupní ceny, a současně 

- 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 XXXXX, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 572/48380 k 
pozemku parc. č. st. 1376 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Neředín, obec Olomouc, s 
panem XXXXX, to vše za kupní cenu celkem ve výši 145.540,- Kč, přičemž část kupní ceny 
byla již uhrazena formou akontace ve výši 99.841,- Kč a částka ve výši 45.699,- Kč bude 
doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše 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 XXXXX, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 349.505,- Kč, přičemž část 
kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 238.393,- Kč a částka ve výši 
111.112,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

- 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 
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parc. č. st. 1376 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Neředín, obec Olomouc se 
spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 
685/48380, s paní XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 685/48380 
k pozemku parc. č. st. 1376 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Neředín, obec Olomouc, s 
paní XXXXX, Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 172.144,- Kč, přičemž část 
kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 117.417,- Kč a částka ve výši 54.727,- 
Kč bude doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše 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 XXXXX, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 205.973,- Kč, přičemž část 
kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 136.873,- Kč a částka ve výši 69.100,- 
Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

- 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 XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 
426/48380 k pozemku parc. č. st. 1376 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Neředín, obec 
Olomouc, s panem XXXXX, Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 101.449,- Kč, 
přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 67.415,- Kč a částka ve 
výši 34.034,- Kč bude doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše 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 XXXXX, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 151.901,- Kč, přičemž část 
kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 91.722,- Kč a částka ve výši 60.179,- 
Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

- 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 XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 371/48380 
k pozemku parc. č. st. 1376 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Neředín, obec Olomouc, s 
paní XXXXX, Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 74.816,- Kč, přičemž část kupní 
ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 45.176,- Kč a částka ve výši 29.640,- Kč 
bude doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše s odůvodněním odchylky kupní ceny od ceny obvyklé dle důvodové zprávy a přílohy 
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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 XXXXX, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 509.882,- Kč, přičemž část 
kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 421.966,- Kč a částka ve výši 87.916,- 
Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

- 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 XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 542/48380 
k pozemku parc. č. st. 1376 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Neředín, obec Olomouc, s 
paní XXXXX, Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 251.136,- Kč, přičemž část 
kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 207.834,- Kč a částka ve výši 43.302,- 
Kč bude doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše 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 XXXXX, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 691.886,- Kč, přičemž část 
kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 562.931,- Kč a částka ve výši 
128.955,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

- 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 XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 795/48380 
k pozemku parc. č. st. 1376 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Neředín, obec Olomouc, s 
paní XXXXX, Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 340.779,- Kč, přičemž část 
kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 277.264,- Kč a částka ve výši 63.515,- 
Kč bude doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše 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. 
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959/48380, manželům paní XXXXX a panu XXXXX, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 
533.245,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 377.688,- 
Kč a částka ve výši 155.557,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

- 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 XXXXX a panem XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému 
podílu o velikosti id. 959/48380 k pozemku parc. č. st. 1376 zastavěná plocha a nádvoří v k. 
ú. Neředín, obec Olomouc, s manželi paní XXXXX a panem XXXXX, Olomouc, to vše za 
kupní cenu celkem ve výši 262.642,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou 
akontace ve výši 186.025,- Kč a částka ve výši 76.617,- Kč bude doplatek kupní ceny, dosud 
ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše 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 XXXXX, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 364.842,- Kč, přičemž část 
kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 242.862,- Kč a částka ve výši 
121.980,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

- 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 XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 752/48380 
k pozemku parc. č. st. 1376 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Neředín, obec Olomouc, s 
paní XXXXX, Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 179.698,- Kč, přičemž část 
kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 119.618,- Kč a částka ve výši 60.080,- 
Kč bude doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše 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 XXXXX, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 746.038,- Kč, přičemž část 
kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 600.052,- Kč a částka ve výši 
145.986,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

- 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 



122 

 

spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 
900/48380, s paní XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 900/48380 
k pozemku parc. č. st. 1376 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Neředín, obec Olomouc, s 
paní XXXXX, Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 367.452,- Kč, přičemž část 
kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 295.548,- Kč a částka ve výši 71.904,- 
Kč bude doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše 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 XXXXX, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 216.123,- Kč, přičemž část 
kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 139.399,- Kč a částka ve výši 76.724,- 
Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

- 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 XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 473/48380 
k pozemku parc. č. st. 1376 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Neředín, obec Olomouc, s 
paní XXXXX, Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 106.448,- Kč, přičemž část 
kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 68.659,- Kč a částka ve výši 37.789,- 
Kč bude doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše 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 XXXXX a panu XXXXX za kupní cenu celkem ve výši 255.496,- 
Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 172.122,- Kč a 
částka ve výši 83.374,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

- 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 XXXXX a panem XXXXX, a ke spoluvlastnickému podílu o 
velikosti id. 514/48380 k pozemku parc. č. st. 1376 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. 
Neředín, obec Olomouc, s manželi paní XXXXX a panem XXXXX, to vše za kupní cenu 
celkem ve výši 125.841,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve 
výši 84.776,- Kč a částka ve výši 41.065,- Kč bude doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví 
Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše s odůvodněním odchylky kupní ceny od ceny obvyklé dle důvodové zprávy a přílohy 
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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 XXXXX, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 227.393,- Kč, přičemž část 
kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 141.099,- Kč a částka ve výši 86.294,- 
Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

- 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 XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 532/48380 
k pozemku parc. č. st. 1376 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Neředín, obec Olomouc, s 
paní XXXXX, Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 111.999,- Kč, přičemž část 
kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 69.496,- Kč a částka ve výši 42.503,- 
Kč bude doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

a to vše 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 XXXXX, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 354.188,- Kč, přičemž část 
kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 240.968,- Kč a částka ve výši 
113.220,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

- 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 XXXXX, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 698/48380 
k pozemku parc. č. st. 1376 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Neředín, obec Olomouc, s 
paní XXXXX, Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 174.450,- Kč, přičemž část 
kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 118.685,- Kč a částka ve výši 55.765,- 
Kč bude doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

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

 
 
Bod programu: 3 
Založení společenství vlastníků jednotek 
Mgr. Pelikán: ještě jednou pěkné odpoledne, v bodu Založení společenství vlastníků 
jednotek rozhodnutím zastupitelstva a na doporučení Rady města Olomouce navrhujeme 
vzít na vědomí předloženou důvodovou zprávu, rozhodnout o založení sedmi společenství 
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vlastníků, schvalujeme stanovy sedmi společenství vlastníků, včetně schválení prvních 
předsedů společenství vlastníků dle důvodové zprávy, za což děkuji dobrovolníkům ze sedmi 
domů, kteří se nechali nanominovat jako první předsedové, delegujeme zástupce 
statutárního města k veškerým právním jednáním, což bych měl být podle všeho já s 
náhradníkem náměstkem Martinem Majorem. To jsou všechny 4 body usnesení. Jedná se o 
vzorové stanovy, diskutované taky s naším týmem právníků, za což ještě externě Mgr. 
Juřičkové patří poděkování, která se toho velmi chopila. Je to diskutováno s notářkou, u 
které to bude potom administrováno a je to podmínka pro to, aby mohly být spoluvlastnické 
podíly na bytech převedeny, neboť při již čtvrtém převodu by to katastr zastavil, pokud by 
tam nebyly založeny společenství vlastníků. 
Primátor: tak já děkuji panu náměstkovi, vše podstatné máte popsáno nejen v krátké 
důvodové zprávě, ale zejména v těch poměrně obsáhlých stanovách, takže otevírám 
rozpravu k tomuto bodu.  
doc. Hanáčková: já se chci zeptat jenom na některé věci, které tady mám od jednoho z 
nájemníků vypsané v poměrně dlouhých dotazech, ale bohužel jsem to dostala pozdě, takže 
jenom se aspoň zeptám, zdali se na těch stanovách nějakým způsobem mohli podílet nebo 
je připomínkovat i nájemníci, nebo zdali je to vlastně připraveno jako návrh z města, na 
kterém se nájemníci nepodíleli. 
Mgr. Ing. Konečný: já bych to řekl asi, je to víceméně technický materiál. Abychom mohli ty 
převody uskutečnit, tak je potřeba prostě podle zákona založit SVJ, aby to nezastavil katastr. 
My jsme použili po debatě s paní notářkou a některými dalšími právníky naprosto vzorové 
stanovy, hledali jsme spíše maximálně nekonfliktní a vycházíme z jednoduché myšlenky. V 
okamžiku, kdy ti lidé nabydou ty byty, tak si tam ty SVJ ustanoví. Jediné, co jsem s nimi 
konzultoval, že tam už dneska mají jako předsedu svého, kterého si sami vybrali a potom 
předpokládám, že se ty stanovy uzpůsobí podmínkám v domech. Asi nebyl čas teďka to 
s nimi jednak diskutovat a jednak těžko nastavovat podmínky v konkrétních domech, když to 
tam neznáme. Čili jedná se o 7 zcela vzorových věcí. Co je pozitivní, je to probrané 
s notářkou, takže by neměl vzniknout žádný problém z hlediska toho zapsání do obchodního 
rejstříku a následně potom k těm převodům. Čili cílem je víceméně technický materiál tak, 
aby se nezastavily převody.  
Mgr. Pelikán: doplňuji hlavně to, že počítáme s tím, že až budou podíly na bytech 
převedeny, ustanoví se nějaký výbor nebo ten předseda svolá členskou schůzi a nějakým 
způsobem se tam dohodnou a v případě, že bude potřeba nějaký detail se nad tím zamyslet 
nebo upravit jinak, tak to bude v jejich režii. 
doc. Hanáčková: dobře, a to byla vlastně ta druhá otázka, která i mně teda zarazila, a to je 
vlastně zatím v této chvíli jednočlenný předseda společenství. Teď teda chápu, že to bude 
on, kdo svolá první schůzi, kde může proběhnout úprava těch navržených stanov. A ptám se, 
protože jakoby mít jenom jednoho člověka je velmi křehká situace, je teda otázka, zdali 
vlastně volit i nějakého náhradníka. Ale je-li to takto, jak jste to popsal, tak pak tomu rozumím 
a pak i ty ostatní připomínky je možné dodat třeba následně písemně formou nějakých 
dotazů, nikoliv je teď tady postupně přednášet. 
Mgr. Pelikán: je to nějaká kombinace právně možného řešení. Mohl by být jeden člověk v 
sedmi SVJ jako předseda, mohl to být někdo z města, ze správy nemovitostí. My jsme šli 
cestou toho, že u správy nemovitostí, která tam dělá správce, by to mohl být střet zájmů u 
toho, že kdyby tam byl někdo z volených politiků, tak zase jsme brali tak, že pokud se najde 
u každého domu jeden člověk, na kterém bude nějaká shoda, který tam bude dodán, tak je 
to lepší řešení. Ale je to právně možné, může tam být pouze jeden, následně až se to celé 
zaběhne, tak by mělo se to množství rozšířit a nějakým způsobem ustanovit už ve své vlastní 
režii. 
doc. Hanáčková: já požádám tedy příslušného nájemníka, který se na mě v této věci obrátil, 
aby ty svoje písemné připomínky delegoval na vás, pane náměstku? 
Mgr. Pelikán: ano, já to když tak pošlu Petrovi. 
Mgr. Feranec: jenom krátká reakce tak, jak říkal kolega Konečný, pochopitelně jedná se o 
nějaké vzorové stanovy v tomto smyslu jako kdyby apolitické nebo jak bych to nazval, 
protože taky jsem původně předpokládal, že město by si tam mělo ošetřit svůj zájem, když 
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tam zůstane jednou třetinou, aby tam byla většina pro hlasování …, nicméně do toho jsme 
vůbec nešli, prostě ať to zůstane skutečně jako takové vzorové a pochopitelně pokud to 
budou chtít potom členové změnit, tak si to změní. To už je potom jejich to. Tak skutečně 
tady zase cesta nejmenšího odporu a nevyvolávat zbytečně to. I to, že tam není ta ochrana 
toho města, jak původně jsem si myslel, ale bereme, že to už nějak dotáhneme. 
Primátor: tak děkuji, nikoho dalšího nevidím přihlášeného do rozpravy … pan Mgr. Joukl 
není přihlášen, ale v rámci nějakého sociálního smíru mu s vaším dovolením dám prostor 
vyjádřit své stanovisko za nájemníky. 
Mgr. Joukl: jenom stručně poděkování těm, co hlasovali v tom předchozím hlasování ad 1, 
ad 2 mohu potvrdit tady slova kolegů, tím, že to bylo zveřejněno ty materiály, tak jsme se do 
toho dívali, skutečně ta SVJ jsou vzorová. Kvitujeme to, že tam nejsou žádná blokační 
ustanovení, je to potom možné měnit. Pokud bychom dělali diskusi nad stanovami, tak 
bychom nikam prostě nedospěli a bereme takovou, bych řekl, faktickou věc, a to je předání v 
podstatě těch domů těm nájemníkům, proto jsme vždycky volili tu osobu z toho konkrétního 
bytového domu, která doposud jaksi zastávala funkci jako zpravodajce, když to řeknu lidově 
a o ty záležitosti se starala. Tzn., s těmi lidmi jsme jednotlivými v těch domech bytových to 
projednali, aby to bylo po jejich vůli a bereme to tak, že potom kdykoliv se to dá změnit. 
Zároveň a zase se vracím k tomu jednání o nájemném, pokud tedy budou dodržovány 
všechny ty věci, jako bych řekl bezkonfliktní, není ani zájem nájemníků tam dělat prostě 
městu nějaké naschvály. Čili pojďme už, jako bych řekl, cestou komunitního života 
pospolného a pojďme si v těch věcech vycházet vstříc. Takže za nás, já na velmi rychlé 
přečtení jsem v těch stanovách nic neviděl, skutečně se jedná o standardní vzorové stanovy. 
Skutečně do detailu někomu vyhovovat nemusí, ale ten jeden je dneska maximum, protože 
poté, co tady ti lidé to vidí, tak 4, 5 dobrovolníků s nějakou kontrolní komisí v tom domě 
nenajdete, nebudou ti lidé to chtít dělat. A než jim tam dávat cizí nominanty, tak je lepší ta 
konkrétní osoba. Samozřejmě jsou tam omezení, tuším 100 000 na opravy, které tam zatím 
nejsou v těch domech, zbytek musí hlasovat shromáždění. Tak to jenom pár technických 
věcí k tomu, děkuji. 
Primátor: já také děkuji za potvrzení toho, že ten materiál, tak jak vzniká, má spíš technický 
charakter a do značné míry teď vzniká v podstatě soubor jmen partnerů, kteří budou s 
městem dál jednat o správě těch jednotlivých nemovitostí. Já přeji všem, kteří se tady z řad 
nájemníků nechali nanominovat do role předsedy, aby ta funkce, kterou budou zastávat 
zpravidla předpokládám bez nároku na jakoukoliv odměnu, jak už to tak u nás členů výboru 
SVJ různých bývá a ta role jejich nebude jednoduchá, věřím, že se podaří najít společnou 
řeč, jak bylo zmíněno i ve vztahu k těm přeplaceným nájemným a že ty prostředky nakonec 
najdou své určení při správě, údržbě, opravách a investicích v jednotlivých domech a tímto s 
dovolením uzavřu rozpravu a můžeme přistoupit k hlasování o navržených usneseních k 
bodu číslo 3.  
Pozměňovací návrh na úpravu usnesení nebyl podán. 
Hlasování č. 5 o předloženém návrhu usnesení: 
32 pro  
0 proti  
3 zdržel se hlasování  
0 nehlasoval  
Závěr: Předložený návrh usnesení byl schválen; k uvedenému bodu programu bylo přijato 
usnesení bod 3.  
 
USNESENÍ 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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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 

 
 
Bod programu: 4 
Rozpočtové změny roku 2022 
Ing. Bačák: rozpočtové změny budou mít dneska trošku jiný scénář, jako obvykle. Vy jste 
dostali v rámci lhůty pro předložení materiálu standardní rozpočtové změny, nyní na stole 
máte ještě dodatek číslo 1 rozpočtových změn, který obsahuje rozpočtové změny schválené 
na dnešní dopolední radě, a to zejména kromě té části A i část B, a to je převod, nebo teda 
rozpočtová změna ve výši 12 mil. K tomu je ještě příloha číslo 2, což je smlouva o poskytnutí 
návratné finanční výpomoci z rozpočtu statutárního města, a to příspěvkové organizaci 
Fakultní základní a mateřská škola Olomouc, Holečkova a dále dopoledne rada projednávala 
informaci o mimořádné události, která nastala na této škole, a protože materiál obsahoval 
úkol primátora a potažmo mě, informovat zastupitelstvo o té situaci, která tam nastala, tak 
jsme zvolili formu, že jste dostali přímo tu důvodovou zprávu, která je pouze v rozsahu dvou 
A4, čili máme za to, že je reálné, že jste si mohli v rámci času před zahájením jednání, nebo 
v průběhu jednání ty nejdůležitější informace z části A přečíst a potom ty z části B, to jsou už 
ty navrhované opatření, které se rozběhly v podstatě ihned poté, co skončila rada, to je 
zejména upozornění nebo teda stahování informací a upozornění na tuto situaci, která tam 
nastala, částečně byla tato informace medializována ve vazbě na stížnost jedné ze 
zaměstnankyň, že jí nebyly vyplaceny půlroční mimořádné odměny, to je rovněž v té 
důvodové zprávě popsáno, jakým způsobem byla operativně upravena výplata platů za ten 
měsíc červen, kterou jsme byli schopni pokrýt i mimo rozpočtové změny tím, že jsme poskytli 
mimořádně příspěvek, který tato škola získává v průběhu celého roku jednorázově a nyní je 
nutné řešit teda tu situaci s provozními náklady, které jsou zhruba v objemu 7 mil. do konce 
roku a dále výplatu právě těch mimořádných odměn ve výši i s odvody 5 mil., čili dohromady 
12 mil. Kromě teda navržených rozpočtových změn, které zahrnují i toto poskytnutí této 
návratné finanční výpomoci podle předložené smlouvy, navrhuje rada ještě vykrytí jedné z 
nižších částek z přílohy číslo 1 soupisu nekrytých požadavků, a to je doplatek vyrovnávací 
platby pro Plavecký stadion v Olomouci ve výši 242 563 Kč, což je možné učinit z finanční 
rezervy rady a zastupitelstva, která dosahuje výše 1 mil. a nějaké drobné. Ten doplatek je 
mimořádně nízký, v minulých letech se pohyboval i třeba v milionech korun a ve vazbě na to, 
že je to částka za rok 2021, kde ještě byly výpadky Covidového rázu, tak jsme velice rádi, že 
stávající vedení plaveckého stadionu je schopno hospodařit tak, že tento doplatek je opravdu 
zcela minimální. Takže to jsou všechny informace, které jsou v tom rozšířeném materiálu 
rozpočtových změn, a upozorňuji tedy, že oproti původním navrženým usnesením jsou tam 
rozšířeny tedy ty usnesení, včetně toho dodatku číslo 1 a přílohy číslo 2 smlouvy. 
Primátor: tak děkuji panu náměstkovi za stručné uvedení do tohoto bodu, včetně doplňků, 
které se týkají té nešťastné zpronevěry na ZŠ Holečkova, a otevírám rozpravu k tomuto 
bodu. 
dr. Tichák: hezké odpoledne dámy a pánové, já mám pár poznámek k rozpočtovým 
změnám, tu ZŠ Holečkovu mám taky v jedné z těch poznámek, nechám to nakonec a s 
dovolením to budu strukturovat, ať se mi na jednotlivé záležitosti dá odpovídat zvlášť. První 
věc jsem chtěl se zeptat možná pana tajemníka na jedno nové zřízené úřednické místo, a 
sice na odboru zahraničních záležitostí, protože jsem se chtěl tedy logicky zeptat, co to je za 
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místo a jestli je to v této situaci vhodné, zřizovat nová úřednická místa na samosprávných 
odborech. 
Bc. Večeř: pokusím se odpovědět, byla to iniciativa pana náměstka, který má na starosti 
zahraničí, proč to má na starosti pouze jedna osoba, docházelo tam k maximálním přetížení 
s případem Ukrajiny a Ukrajinců a byl tam zájem na to, aby ta osoba měla vzdělání 
ukrajinština, ruština, polština, nic víc, nic méně v tom není. Byl to požadavek, který v tomto 
byl enormně podporován v té době.  
Primátor: já možná jenom doplním, aby to nebylo jenom k těmto slovanským jazykům, ale 
pokud se nepletu, tak nám po odchodu kolegyně Radmily Kláskové, která dělala němčinu 
také chyběl němčinář a v souvislosti s tím, že město Olomouc stále hledá partnera, 
partnerské město zejména v Rakousku a máme partnerské město v Německu, tak i tato 
větev germanistiky v této chvíli chybí v tom současném zastoupení a jsme snad jediné větší 
statutární město, které má vlastně na celém oddělení zahraničních vztahů jednoho jediného 
člověka, který zároveň tady plní roli tajemníka pro evropské záležitosti, tzn., že koordinuje 
celou agendu, která souvisí, například v této chvíli i s nějakými vazbami na eurocentra, 
evropské předsednictví a další aktivity, které se vyvíjejí. 
dr. Tichák: děkuji a budu teda pokračovat s dovolením, možná jenom na vysvětlenou, co 
jsem měl říct na začátku, právě že se před tímto zastupitelstvem nesešel finanční výbor, 
právě proto kladu tyto dotazy, které bychom, jinak byly schopni vyřešit na půdě finančního 
výboru, tak proto jsem takový trošku konkrétnější než obvykle. Druhá otázka směřuje možná 
na paní náměstkyni Záleskou, vzhledem k té akci květinové na náměstí, mě tam teda 
především překvapila ta výše té sumy, jestli opravdu jsou květiny drahé tak, jako menší 
olomoucký byt. 
Mgr. Záleská: tak teď nevím, pane kolego, jestli byste řekl nahlas tu sumu, já bych vám 
řekla, co v tom všechno je. 
dr. Tichák: schvalujeme rozpočtovou změnu zhruba 2,5 milionu korun. Je to 2 257 tis. a v 
popisu teda té rozpočtové změny je pouze ta akce Mozart a Arionova kašna, tak nevím, jestli 
tam je ještě něco dalšího, ale z toho popisu samotného už to nezjistím. 
Mgr. Záleská: já teď nevím, je tady kolegyně Vykydalová? Mohla by to, prosím, upřesnit, 
děkuji. 
Mgr. Vykydalová: dobré odpoledne, já jenom upřesním, vlastně paní náměstkyně už to taky 
upřesnila, vlastně v rámci té částky je, jak výzdoba na Horním náměstí, ta Mozartova, tak je 
tam Green Point, který tam v minulém období nebyl, protože byl financovaný a byl řešený 
odborem životního prostředí a vlastně ještě ta květinová výzdoba, která je po městě, je 
v rámci té květinové stezky.  
Mgr. Záleská: takže ten nárůst je i proto, že jsou tady nové věci, než v loňském roce.  
Ing. Bačák: ještě i ve vazbě samozřejmě k čemu směřuje ten dotaz, to zvýšení těch cen, my 
jsme samozřejmě dávali příspěvek i na jarní Flóru a očekává se, že Flora, aby byla schopná 
řešit i podzimní Flóru, tak tam bude další nějaký požadavek a opravdu ta cena těch květin 
samotných je meziročně vyšší o 30-60 %. Čili loni my jsme na tu květinovou výzdobu, jestli 
se pamatuju, vynaložili asi 1,5 milionu a ono to skoro odpovídá, jako tomu, co je jednak to 
rozšíření o to, co tady bylo řečeno, plus ta inflace, která to zasáhla, odpovídá té částce. 
dr. Tichák: děkuju za odpověď, je to teda pro zápis strana 24 v tom materiálu rozpočtových 
změn. A poslední teda dotaz, který se týká, nebo možná spíš poznámka, která se týká těch 
částí v uvozovkách, které jsme dostali dříve, než dnes na stůl, je jedna rozpočtová změna, 
která přesouvá 3,3 miliony na ty veřejné záchodky v Čechových sadech, to je velmi záslužná 
investice, za kterou určitě děkujeme, nicméně jsem chtěl jenom podotknout, že přesně tohle 
je ta investice, na kterou jsem, respektive ten typ rozpočtové změny, na kterou jsem 
upozorňoval v rámci schvalování rozpočtu, protože přesahuje tu sumu těch 3 mil., které by 
odpovídaly rozhodnutí zastupitelstva, nikoliv pouze rozhodnutí rady. Jestli si pamatujete, 
vedli jsme tu debatu o tom, že po zvýšení toho limitu na 10 mil., by mělo být spíše jako z 
technických důvodů typu dotace ex Ante či nějaké rychlé platby, které je potřeba vyřešit, aniž 
by se muselo kvůli tomu rychle scházet zastupitelstvo, nicméně tohle je přesně ta investice, 
pro kterou my bychom rádi zvedli ruku, nicméně nám to právě z důvodu tady tohoto limitu 
nebylo umožněno a rada to schválila svévolně bez zastupitelstva. Takže to je jenom ta 
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poznámka, kterou jsem si nemohl odpustit, a poslední věc se týká té základní školy 
Holečkova, děkuju za to vysvětlení, já jsem si ten materiál tedy stihl přečíst, byť jsme ho 
dostali až dnes ráno, tedy dnes odpoledne, pardon, jsem zvyklý na tu ranní hodinu, chtěl 
jsem se akorát zeptat na jednu věc, která mě tam trošku chybí, protože přece jenom 
implicitně z toho vyplývá, že došlo k nějakým problémům, co se týče kontrolních 
mechanismů na té dané škole, říkám implicitně, protože vlastně v těch navrhovaných 
preventivních opatřeních, které jsou potom na té druhé straně toho předkládaného materiálu, 
je mimo jiné teda, že se tady tyhle kontrolní mechanismy na těch školách mají prověřit, na 
všech školách, za což určitě děkuju, nicméně chybí mi tam ta informace, který konkrétní 
kontrolní mechanismus selhal na tady této škole, zda tady tohle bylo řešeno s ředitelem 
třeba už dříve, protože předpokládám, že to bylo nějak auditováno, protože pokud teda to 
chápu správně, tak tady tahle kontrola či kontrasignace na té škole nefungovala. Jestli 
nefungovala, tak se ptám, jak je možné, že nefungovala, jestli teda na to nebyl ředitel nikdy 
upozorněn dříve v minulosti a pokud byl, tak proč ta kontrola stále nebyla. 
Ing. Bačák: v minulém roce tam byla standardní interní kontrola, která se ale zaměřuje 
samozřejmě na to, jakým způsobem jsou v interních směrnicích školy zavedeny všechny 
povinnosti, které ukládají rozpočtová pravidla, protože všechny školy jako příspěvkové 
organizace hospodařící s veřejnými prostředky rozpočtovanými jsou povinny. Byly tam 
shledány některé nedostatky, odpověď následně byla od ředitele, že tyto nedostatky 
odstranil. To, jak byly odstraněny se potom samozřejmě kontroluje při následné kontrole 
interního auditu. Říkám bylo to loni, čili k tomu by došlo. Z hlediska toho, jak mnozí působíte 
možná v některých jiných společnostech, ať už komerčních nebo nekomerčních, je jakési 
pravidlo čtyř očí, já teda mám zažité, že je jakýmsi standardem, pan ředitel působil na škole 
asi 8 let, dotyčná účetní, o které my v této chvíli ani nemůžeme v podstatě nic zatím ještě 
konstatovat, protože nemáme žádné relevantní informace, kdo konkrétně zadal ten příkaz 
atd. jsou to věci, které podléhají i bankovním tajemstvím, jsou ve věci vyšetřování policie, 
aby prověřila, kdo konkrétně zadal tyto převody, protože ani toto my nejsme schopni interně 
zjistit, takže každopádně pravidlo čtyř očí, potažmo teda kontrasignace těchto příkazů k 
úhradě na této škole zavedena nebyla. Pan ředitel při našem projednávání řekl, že takto ten 
systém převzal po svém předchůdci, takto tam 12 let za dané pracovnice fungoval. Sám 
říkal, dva roky jsem nedůvěřoval, po dvou letech jsem pochopil, že je to naprosto spolehlivé, 
nebyl důvod k tomu to měnit. Dneska vidíme, že ten důvod k tomu to měnit je, proto jsou tam 
ta opatření, která zjišťujeme a myslíme si, že to nebude ojedinělý případ dle už nějakého 
mého předběžného zjištění, na mnohých školách je to stejným způsobem, nicméně 
minimálně jsou tam omezení typu velikostí těch částek, které může případně samostatným 
příkazem ten daný pracovník potvrdit. Takže jakési mechanismy kontrolní tam určitě jsou. Za 
tím účelem my tedy zjistíme, jak to na těch všech školách je, dáváme si velice ostré termíny 
ve vazbě na to, že na školách dneska možná jsou jenom ty ekonomky, aby nám teda sdělily, 
a my obratem hned vydáme doporučení, jakým způsobem by to mělo být zajištěno tou 
kontrasignací, kontrolou samotného závazku na příslušný účet atd. atd. Uvidíme, co se 
dozvíme. Ale každopádně už teď jsou samozřejmě všechny školy informovány o tom 
případu, takže si myslím, že veškerá ta opatření, zejména co se týká té kontrasignace, 
pokud je neměli, tak v této chvíli jsou, bez ohledu na to, co nadále následně zjistíme a 
doporučíme.  
Primátor: takže pokud to takto bylo, pane kolego, vyčerpávající pro vás, tak nevidím už 
nikoho dalšího přihlášeného do rozpravy k tomuto bodu, což mi signalizuje, že vše důležité 
bylo dostatečně, buď dodatečně odůvodněno, nebo bylo součástí předloženého materiálu a 
přílohy týkající se té nešťastné události na Holečkové, takže si dovolím uzavřít rozpravu k 
tomuto bodu a spustit hlasování o usnesení k tomuto bodu. 
Hlasování č. 6 o upraveném návrhu usnesení: 
22 pro  
0 proti  
13 zdržel se hlasování  
0 nehlasoval  
Závěr: Upravený návrh usnesení nebyl schválen. 
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Primátor: obracím se na předkladatele, zda v této chvíli máme nějaký zásadní problém s 
tím, že věci, které se pouze berou na vědomí, problematické nejsou, ale jsou tam věci, které 
by problematické být mohly, zejména ke schválení té rozpočtové změny k ZŠ Holečkové. 
Ing. Bačák: jsou tam 2 rozpočtové změny v tom béčku, je tam i převod prostředků z 
tramvajové trati na výsadbu, to je to druhé béčko, takže my nemůžeme podepsat smlouvu o 
realizaci výsadby na tramvajové trati. Takže ta zakázka nemůže být realizována. Už jsme to 
tady jednou měli, že jsme měli svoláno dohodovací řízení. 
Primátor: takže v tomto případě, protože pro předkladatele jsou minimálně ty rozpočtové 
změny v části B/ důležité pro další kroky… 
Ing. Bačák: jde o to, co je průchozí… 
Primátor: … pro další kroky magistrátu a naplnění smluvních vztahů, takže já se obracím na 
kolegyně z organizačního, abychom si ten postup v souladu s jednacím řádem teď 
připomněli a jednali dál o tom, zda jsme schopni dojít k nějakému jinému výsledku hlasování. 
Takže já jenom připomenu to, co si sám také nepamatuju, a to je bod 6 jednacího řádu, čl. 5 
„Nepřijme-li zastupitelstvo navržené usnesení, nebo žádný z návrhů, lze ustanovit pracovní 
skupinu, do níž má každá volební strana právo delegovat jednoho svého člena 
zastupitelstva. Po projednání předloží pracovní skupina zastupitelstvu návrh nebo návrhy, 
odsouhlasené zástupci minimálně tří volebních stran. Pokud je zastupitelstvu předloženo 
více návrhů, tak o návrhu předloženém zástupci volebních stran z celkově menším počtem 
mandátů v zastupitelstvu, se hlasuje jako o prvním. Tzn., v této chvíli si dovolím, dívám se na 
pana náměstka, aktivovat tento článek a požádám jednotlivé předsedy nebo zástupce 
politických klubů, obdobně jako jmenujeme ověřovatele zápisu, aby předložili jméno člena 
zastupitelstva do pracovní skupiny, která projedná další postup v tomto usnesení. 
Do pracovní skupiny byli z politických stran a hnutí navrženi tito zastupitelé: 
ANO 2011: Mgr. Miloslav Tichý 
Piráti a Starostové: Mgr. Viktor Tichák, Ph.D.  
ODS: JUDr. Martin Major, MBA 
ČSSD: nebyl do pracovní skupiny navržen zástupce 
spOLečně: Ing. Otakar Štěpán Bačák 
KDU-ČSL: RNDr. Ladislav Šnevajs 
ProOlomouc: Ing. arch. Tomáš Pejpek 
KSČM: nebyl do pracovní skupiny navržen zástupce 
SPD a SPOZ: Ing. Martin Jirotka 
Primátor: V tom případě máme tuším 7 jmen navržených, jestli se nepletu, za jednotlivé 
kluby, takže to je v pořádku a já se s dovolením pokusím teď pokračovat v těch dalších 
bodech programu a navrhuju, pokud dojde i u dalších bodů k tomu, že by usnesení z důvodu 
nízkého počtu zastupitelů na dnešním jednání nebyla schválena, aby tato pracovní skupina 
projednala i další body a nemuseli jsme znovu hlásit ta jména po každém případném 
takovémto jednání, které nepřijme žádné předložené usnesení, případně nějaký protinávrh. 
 
 
Bod programu: 5 
Dotace z rozpočtu SMOl 
Ing. Bačák: jedná se o dotace, které byly v mezidobí od posledního zastupitelstva 
projednány v radě města s tím, že nebylo bezpodmínečně nutné, aby byly předloženy do 
tohoto zastupitelstva, ale brali jsme, že ten program to umožní a samozřejmě těm, kterým 
mají být dotace přiděleny, tak to určitě bude pro ně z hlediska připravování těch akcí, které 
mají být dotovány příznivější, pokud je budou mít schváleny už dnešním zastupitelstvem a 
nebudou čekat na jednání řádného zastupitelstva v září. Jinak samozřejmě dle příloh, a 
případné dotazy potom zodpoví gesční náměstci, potažmo příslušní členové komisí, které o 
nich rozhodovali. V těchto dotacích jsme tuším nedělali žádné úpravy, ano tam to bylo podle 
návrhu komisí.  
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Primátor: takže bod číslo 5, shrnu-li to, je víceméně technicistní, kterým pouze bereme na 
vědomí, tzn., neschvalujeme žádnou dotaci v kompetenci zastupitelstva, bereme na vědomí 
rozhodnutí rady města v rámci dotací popsaných v důvodové zprávě. 
Materiál byl projednán bez rozpravy.  
Pozměňovací návrh na úpravu usnesení nebyl podán. 
Hlasování č. 7 o předloženém návrhu usnesení: 
31 pro  
0 proti  
3 zdržel se hlasování  
1 nehlasoval  
 
Mgr. Ferancová požádala o úpravu výsledku hlasování z důvodu nefunkčního ovladače – 
hlasovala pro. 
 
Výsledek hlasování č. 7 byl upraven: 
32 pro 
0 proti 
3 zdržel se hlasování 
0 nehlasoval 
Závěr: Předložený návrh usnesení byl schválen; k uvedenému bodu programu bylo přijato 
usnesení bod 5.  
 
USNESENÍ 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 

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 

 
 
Bod programu: 6 
Individuální dotace v oblasti kultury 
Mgr. Záleská: kolegové, jenom připomínám, že jsme provedli revizi našeho rozpočtu v rámci 
odboru a jak jsme avizovali, tak jsme částku 1,1 mil. přesunuli na kulturní dotace. Byla tady k 
tomu rozprava, že jsme vlastně tady tu oblast velmi ponížili, když tady je částka 1,1 mil., 
která je rozdělena v rámci individuálních dotací. Po konzultaci s právním oddělením nebylo 
možno oslovovat každého, nebo udělat nový dotační titul na stejnou věc, abychom 
vyhlašovali znovu, aby se tam mohli hlásit všichni. Vidíte, že kromě dvou tří aktuálních 
drobných věcí převažovali hlavně ti klíčoví hráči a tady tak, jak to v podstatě neděláme téměř 
vůbec, tak tady rada města udělala jistou korekci toho návrhu, a ta korekce byla udělána 
proto, aby ten konečný návrh byl spravedlivý pro všechny, aby všichni měli rovnou sumu i s 
tím 20% snížením, které jsme letos navrhovali. Totiž v některých částkách to vycházelo tak, 
že by některý aktér mohl mít více než loni, ani bez těch 20 %. Takže dle našeho návrhu je to 
zkorigováno a ještě jsme zohlednili velké úspěchy Baletního studia v zahraničí a přidali jsme 
jim 25 tis. na reprezentaci ve Španělsku. 
Primátor otevřel rozpravu. 
doc. Hanáčková: tak já chci jedním dechem vlastně jenom znovu si povzdechnout za 
kulturní komisi nad snižováním prostředků do živé kultury a zároveň tímtéž dechem 
poděkovat za to, že se podařilo teda najít prostředky, kterými se především dorovnala 
vlastně snížená podpora velkým akcím, které profilují olomouckou kulturu. Paní náměstkyně 
to tady rámcově vysvětlila, přesto došlo vlastně, musím říci k poměrně výjimečné redukci 
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nebo změnám ze strany rady, protože se to speciálně v oblasti kultury obvykle neděje, ale je 
tedy redukce pro galerii Divadla na cucky, o poměrně významnou částku oproti návrhu 
kulturní komise, takže se chci zeptat vlastně na tuto redukci, která byla provedena v rámci 
rozhodnutí rady. Navýšení pro Baletní studio dokážu pochopit, protože se v průběhu toho 
zájezdu vyskytla nějaká potíž, tam je to srozumitelné, ale to snížení o 50 tis. je poměrně 
významné pro malou galerii divadla, které stejně třeba jako divadlo Tramtárie pořádá velký 
letní festival, takže zatímco vlastně u Tramtárie se podařilo oproti žádosti udržet návrh 
kulturní komise i rozhodnutí rady velmi vysoko, blízko té žádosti, tak u Divadla na cucky je to 
snížení poměrně razantní. Chci se zeptat tedy na důvod. 
Mgr. Záleská: nic v tom nehledejte, paní docentko, chtěli jsme být spravedliví a rovněž je to 
přesně ten příklad, o kterém jsem mluvila, tzn., že když sečtu ty prostředky u těch aktérů z té 
první vlny, tak vlastně bychom se u tohoto subjektu dostali k většímu obnosu, než bylo loni a 
ještě by v sobě nezahrnoval ani to dvacetiprocentní krácení letošního roku. 
doc. Hanáčková: mohu se zeptat, nakolik jste zohlednili v tomto ohledu, jako by narůstající 
produkci toho divadla, které rok od roku vlastně pořádá stále větší množství akcí, 
internacionalizuje tu olomouckou divadelní scénu, pořádá podruhé velký mezinárodní festival 
nového cirkusu atd. Nakolik to tím, že to neproběhlo tou debatou na kulturní komisi vlastně 
tento argument, tak toto jsou věci, které by tam určitě zaznívaly. Není to žádná obhajoba 
Divadla na cucky, je to jenom to, že vlastně toto jsou věci, které běžně na té kulturní komisi 
diskutujeme a teď ta diskuse vlastně byla obejita tímto rozhodnutím. 
Mgr. Záleská: diskuse určitě nebyla obejita, já nevím, nakolik to vyplynulo potom z vaší 
zprávy z kulturní komise, že máme některého aktéra vlastně zvýhodnit v letošním roce oproti 
jiným, ale věřte, ani od nás nehledejte v tom nic, že by to bylo něco proti Divadlu na cucky, 
prostě peníze jsou takové. Já bych ještě připomněla, že třeba u Academia filmu, velkého 
hráče Univerzity Palackého, jsme dávali peníze i z cestovního ruchu, takže v rámci těch 
možností, které máme, je to zatím vyhodnoceno takto a určitě v tom dalším volebním období 
ta kultura bude velkým tématem, koho tady určit, že je tím klíčovým, že má dostávat více 
peněz, má-li to být ve víceletých intervalech atd. 
Primátor ukončil rozpravu.  
Pozměňovací návrh na úpravu usnesení nebyl podán. 
Hlasování č. 8 o předloženém návrhu usnesení: 
26 pro  
0 proti  
9 zdržel se hlasování  
0 nehlasoval  
Závěr: Předložený návrh usnesení byl schválen; k uvedenému bodu programu bylo přijato 
usnesení bod 6.  
 
USNESENÍ 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 

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 přílohy 

T: ihned 
O: Záleská Markéta, Mgr., náměstkyně primátora 
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Bod programu: 7 
Individuální dotace v sociální oblasti 
Primátor: máme tady individuální dotace v sociální oblasti, omlouvám paní kolegyni 
Kolářovou, která ze zdravotních důvodů musela vyhledat lékařskou pomoc a omluvila se z 
dnešního jednání, nicméně máme tady přítomné i kolegy z jejího odboru, aby případně 
zodpověděli jednotlivé dotazy, které tady zazní. Jsme v dotacích nad 50 000 Kč a já 
otevírám rozpravu k předložené důvodové zprávě a výčtu udělených dotací. 
Ing. Jirotka (TP): já bych chtěl v tomto bodě ohlásit střet zájmů. 
doc. Hanáčková: já jsem se spíše chtěla zeptat jakoby, protože směřujeme už k závěru 
našeho zastupitelského působení, v kulturní komisi vedeme vlastně permanentní debatu o 
systému dotací a paní náměstkyně to tady zmínila v té vstupní řeči, že vlastně se nám nedaří 
úplně dobře v průběhu roku kalendářního vyvažovat průběžně přicházející žádosti z kulturní 
scény o projekty, které prostě vzniknou třeba v březnu a už nezapadají do tohoto období. 
Dovedu si představit, že v oblasti sociální, stejně jako třeba v oblasti cestovního ruchu je 
podobných případů velmi mnoho a chci se zeptat, zda-li tedy buď přímo v sociální komisi je o 
tomto nějaká diskuse, a nebo zda o tom rada, asi tedy pan náměstek Bačák uvažuje nějak 
systémově, jakým způsobem vlastně nastavit ten rozpočtový dotační systém tak, aby bylo 
možné reagovat i na tyto individuální žádosti, jejichž já jsem teda zavilá odpůrkyně, v 
průběhu roku, protože jsou nesystémové, nejsou vyhlašovány, nejsou tam rovné podmínky 
pro všechny. Je to tak, že kdo se o tom dozví, ten si podá žádost a tu my tady následně 
schvalujeme. Je dobře, že to alespoň prochází komisemi, ale systémové to není. Mluvíme o 
tom čtvrtým rokem, tak zda vlastně nějakým způsobem o tomto rada průběžně přemýšlí a 
snaží se to řešit. 
Primátor: já k tomu asi řeknu své stanovisko. Já jsem dlouhodobě zastáncem spíš 
smluvních vztahů v rámci nějakého dlouhodobého partnerství, které pokryjí nějakou výseč 
veřejné služby, která je zajišťována prostřednictvím neziskových organizací, které jsou 
příjemci těch dotací, ať už individuálních nebo potom těch systémových, které se vypisují, a 
myslím si, že to je pro všechny strany dobrý signál k tomu, aby byly schopny nějakým 
způsobem dlouhodobě připravovat nějakou svou strategii rozvoje, fungování a podobně. 
Samozřejmě je velmi obtížné reagovat na situace, které přináší život. Jednou z těch složitých 
situací momentálně například je zajištění provozních výpadků, způsobených například z 
důvodu růstu cen energií a podobně u těch jednotlivých organizací, a to je u všech 
segmentů. Tzn., sociální, kulturní i sportovní organizace jsou dneska, zejména jsou-li 
provozovatelé na své náklady nějaké nemovitosti, v situaci, že neví, z čeho to vykrývat. Bavili 
jsme se o tom i se zástupci kraje, kde si myslím z úst pana hejtmana a dalších příslušných 
náměstků, zazněla podobná úvaha, jako mám já, abychom tady měli v podstatě ty klíčové 
veřejné, nebo městy a krajem zřizované instituce, případně neziskové instituce, podchyceny 
nějakým dlouhodobým partnerstvím, které bude garantovat ty případné výpadky, nebo 
nečekané nárůsty cen, nebo jiné životní situace, které to přináší. Co se týká třeba dotací 
tohoto typu, které máme teď předložené, tak si myslím, že bychom byli schopni z velké části 
vlastně takovýmto dlouhodobým partnerstvím je pokrýt v rámci rozpočtových změn a 
nějakých dodatků předem jasně stanovených v podstatě dopředu, tzn., i dostatečně 
transparentních, na základě čeho můžeme někam nalít nějaké další peníze. A může to být i 
třeba rozšíření služby právě s ohledem na to, co se děje třeba v té jejich oblasti, vymyslím si 
prostě hospic a třeba nějaký náhlý nárůst služeb pro klienty, které by, nedej bože, v podstatě 
v tom městě mohly narůst nebo v okolí ORP, atd. Takže víc moc asi systémových řešení se 
jako vymyslet nedá, co je důležité, mít k tomu finanční rezervy v těch rozpočtech jednotlivých 
odborů a těch rozpočtových kapitol, ze kterých lze ty prostředky potom čerpat, aby se 
nemuseli překvapovat na těch odborech nebo další partneři města nějakými rozpočtovými 
přesuny a krácením už předem avizovaných rozpočtových položek. Myslím, že to je také 
poměrně důležité téma a na sám budu rád, když například s krajem najdeme v těchto věcech 
společnou řeč, protože všichni dobře víte, že krátí-li jeden z těch veřejných poskytovatelů 
finančních prostředků, ať už je to stát nebo kraj, tak to následně znamená tlak na toho, který 
zatím ještě nekrátil, aby nekrátil, anebo aby naopak navýšil a kompenzoval ty výpadky 
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finanční a myslím si, že to, co teď zažíváme, že krátí stát a krátí kraj, nebo neposkytuje ty 
kompenzace, se pak projevují na tom tlaku na nás, jako na město, abychom my byli tou 
poslední instancí, tou poslední záchranou, která je schopna ještě nějaké finanční prostředky 
do toho systému vložit. To se samotnému mně nelíbí a voláte-li po nějakém systémovém 
řešení, tak si myslím, že bychom se měli zejména bavit s krajem, a já už jsem ten výkop 
udělal vůči panu hejtmanovi a příslušným náměstkům, abychom se na to téma bavili a 
informovali se o tom, jaké jsou výhledy rozpočtové z pohledu toho budoucího financování 
některých služeb a některých grantů, abychom se připravili na to, že to někdo bude prostě 
muset nakonec zaplatit, anebo se to negativně projeví na fungování těch příjemců a služeb, 
které oni zajišťují v našem regionu. 
Ing. Bačák: já jsem to chtěl jenom možná doplnit takovým příkladem, to vám bude blízké 
jako pedagogovi vysokoškolskému, já jsem taky svého času byl vysokoškolský pedagog a 
vždycky jsem říkal, že pro mě by bylo nejlepší všechny ty studenty vyzkoušet a teprve, pak 
by si přišli pro známky, teprve pak bych je stanovil, kdo měl opravdu nárok na tu jedničku, 
protože vždycky, když jsem vyzkoušel třeba 50 studentů a dal nějaké známky a pak přišlo 
dalších ještě a zjistil jsem, že tam byli ještě lepší, ale že už jsem jim nemohl dát nic lepšího 
než jedničku a těm, co jsem dal ty jedničky, tak bych dal radši dvojku. Takže tohle by možná 
bylo o tom, kdyby to šlo, celý rok shromažďovat ty požadavky na ty dotace a až na konci 
roku všechny ty projekty seřadit a pak jim přidělit ty prostředky. Pak bych to bral, že by to 
bylo systémové rozdělení těch možných. Ten život je bohužel takový, jak říkal pan primátor, 
přináší to i tyhle ty mimořádnosti typu těchhle těch požadavků na individuální dotace, které 
vždycky můžeme odmítnout, jsou tam takové případy, kdy je nepřidělíme z toho titulu, že 
určitě ty dosud přidělené dotace jako nepřevyšují nějakou svojí důležitostí a naopak, pokud 
jsou teda hodny toho přidělení té dotace, tak ještě kolikrát musíme dodatečně ty prostředky 
prostě získat, abychom je přidělili, stejně tak je to v běžném životě. Nikdo z nás na začátku 
roku ve svých rodinných rozpočtech nepočítal s tím, že pošle na Ukrajinu 5 tis., 10 tis., 30 
tis., 50 tis. a prostě tahle země si tu dotaci zasloužila a určitě jsme to mnozí v rámci svých 
rozpočtů rodinných udělali. Takže nevidím tam žádnou systémovost, možná by byla i otázka 
toho, co nastínil pan primátor, ať je kvalitní střednědobý rozpočtový výhled i v těch 
provozních oblastech a vědět, co teda budu podporovat, i když vždycky si myslím, že 
opravdu tam během toho roku ty požadavky na nějaké individuální akce, které stojí za to v 
konečném důsledku podpořit, vždycky vyvstanou. 
doc. Hanáčková: já už jenom velmi krátce, protože nechci košatit debatu v červencovém 
odpoledni, ale v podstatě, jak říkal pan primátor, že by navrhoval nějaký smluvní vztah s 
pevnými partnery, což by trochu vylučovalo třeba start-up projekty a pan kolega Bačák říká, 
že by vlastně srovnával kvalitativně na základě celkového přehledu všech projektů. My 
prožíváme na kraji v kulturní komisi obrovská dilemata se snahou nastavit velmi spravedlivá 
kritéria a bodový systém. Je to spojeno s velkou politickou nevolí, musím říci, ale ta snaha 
vlastně vede k nalezení co nejspravedlivějšího systému, který právě nepodléhá individuálním 
různým estetickým nebo jiným libostem, ani vlastně dopředu nasmlouvaným věcem. Čili 
chápu to jako úkol třeba pro příští zastupitelstvo a pro příští odborné komise, jak se vlastně 
vyhnout tomuto systému individuálních dotací, jakkoliv ještě jednou zdůrazňuji, že je dobře, 
že probíhají odbornou diskusí v těch komisích a jak nastavit ten systém v podstatě 
podobnější třeba velmi přísnému ministerskému systémů, který je založený na jasně 
definovaných kritériích, tím pádem vylučuje to srovnávání, zároveň umožňuje kvantifikovat 
bodově, jakým způsobem jsou jednotlivé projekty hodnoceny a zároveň umožňuje tu výzvu 
vypisovat opakovaně. Myslím si, že to zůstává jako úkol pro následující zastupitelstvo. 
Primátor: to asi máte pravdu, problém potom je, když to ministerstvo prostě ty dotační tituly 
zkrátí o 25 % a stejně vyrobí ten problém i přes sebelíp nastavená hodnoticí kvalifikační 
kritéria, tak prostě tady ty šmahem krácené prostředky stejně chybí. 
P. Macek: tak já to také nechci košatit, takže se nebudu pouštět příliš do hloubky, protože 
jsou dva typy prostě těch projektů, těch dotování a financování. Jedny jsou opravdu ty 
nepředvídatelné věci, které se prostě dějí, ať už je to krácení a samozřejmě jsou pak další 
aktivity. To, že něco máme, něco se stane, prostě s čím nejsme schopni počítat, tam podle 
mě samozřejmě patří potom ty individuální dotace, protože nic jiného s tím neuděláme a pak 
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jsou samozřejmě nově otevírané projekty a další záležitosti a je otázka, jestli musí být 
spouštěny v půlce roku, jestli prostě není možné plánovat s tou sítí a diskusí s krajem a 
dalšími a tady by mě zajímal názor sociálního odboru a předpokládám, že tady… Michala 
jsem neviděl a podle mě tady teď nikdo není, takže stejně by asi nikdo neodpověděl, takže 
jenom za mě je to vlastně technická trošku, jestli je to otázka i na krajskou komisi a další, 
protože ta diskuse se vede samozřejmě dlouhodobě při zahajování nových služeb a není 
možné neustálým způsobem vlastně navyšovat a je potřeba to dělat v souladu s tím krajem. 
Primátor: děkuji za ten názor, my jsme se samozřejmě to, co jste tady zmínil, tzn., je to tam i 
popsané, zda to nelze sanovat z těch jiných veřejných rozpočtů, kde ty peníze chybí, tzn. ze 
státního, MPSV nebo případně v tomhle případě i z kraje, což jsou často také průtokové 
peníze, tak tím jsme se samozřejmě také zabývali a ve chvíli, kdy nám je jasně definováno, 
že není, že tím jediným zdrojem, který může pomoct v této chvíli a je ta pomoc žádoucí, což 
je po zhodnocení komise nebo příslušných úředníků, tak prostě tím pádem se tento materiál 
v této podobě dostává až na stůl zastupitelům města.  
Tak s dovolením tedy uzavírám rozpravu, jelikož není nikdo další přihlášený k tomuto bodu, 
připomínám, že v této chvíli nebereme pouze na vědomí, ale schvalujeme dotace pro 
neziskové organizace podle odůvodnění v důvodové zprávě a poprosím tedy o hlasování a 
jménem paní náměstkyně a příslušného odboru také o souhlas s těmito výdaji městského 
rozpočtu. 
Pozměňovací návrh na úpravu usnesení nebyl podán. 
Hlasování č. 9 o předloženém návrhu usnesení: 
30 pro  
0 proti  
4 zdržel se hlasování  
1 nehlasoval  
 
Mgr. Ferancová požádala o úpravu výsledku hlasování z důvodu nefunkčního ovladače – 
hlasovala pro. 
 
Upravený výsledek hlasování č. 9: 
31 pro 
0 proti 
4 zdržel se  
0 nehlasoval 
Závěr: Předložený návrh usnesení byl schválen; k uvedenému bodu programu bylo přijato 
usnesení bod 7.  
 
USNESENÍ 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 

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 
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Bod programu: 8 
Poskytnutí daru – vozidlo pro městskou nemocnici v Černivci 
Primátor: jsme v bodě číslo 8, kterým je poskytnutí daru vozidla pro městskou nemocnici v 
městě Černivci na Ukrajině. Vše podstatné k tomuto bodu je popsáno v důvodové zprávě. 
Shrnu-li to, tak se jedná o vozidlo, které jsme obdrželi na základě rozhodnutí Rady 
Olomouckého kraje a Zastupitelstva Olomouckého kraje nejdříve jako dar pro město 
Olomouc a následně na základě předchozího písemného požadavku vedení města Černivci 
tato sanitka, dovybavená o některé zdravotnické zařízení a pomůcky, bude postoupena 
přímo na Ukrajinu. Jsou dořešeny technické věci související s přepisem a celním odbavením 
tohoto daru, vozidlo pojede po vlastní ose, předpokládám do Rumunské Sučevy, která je 
partnerským městem Černivců a tam bude převzata zástupci Černivské nemocnice nebo 
domobrany nebo prostě zástupci města a převezena na Ukrajinu. Jelikož hodnota toho daru 
přesahuje 20 tis. Kč, tak jako dar, který jsme převzali od kraje, tak tento akt je v kompetenci 
zastupitelstva a já otevírám rozpravu k tomuto bodu. Jsou tady přítomní kolegové z odboru 
ochrany, kteří řešili technické věci a věci související s tímto vozem. Nevím, jestli je tady 
kolegyně ze zahraničního, ale jsou tu i právníci, takže myslím si, že zodpovíme případně 
všechny nejasnosti, které s tímto humanitárním aktem mohou souviset při projednávání 
zastupitelstvem. Jelikož, jak se zdá, je vše řádně vysvětleno a odůvodněno v důvodové 
zprávě, tak s dovolením uzavírám rozpravu a s žádostí o podporu usnesení tohoto bodu 
vyzývám k hlasování. 
Pozměňovací návrh na úpravu usnesení nebyl podán. 
Hlasování č. 10 o předloženém návrhu usnesení: 
35 pro  
0 proti  
0 zdržel se hlasování  
0 nehlasoval  
Závěr: Předložený návrh usnesení byl schválen; k uvedenému bodu programu bylo přijato 
usnesení bod 8.  
 
USNESENÍ 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 

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 

 
Primátor: protože nám stále leží odložený bod č. 4, tak v této chvíli vyhlašuji, myslím si, že 
patnáctiminutovou přestávku, poprosím zástupce nominované za jednotlivé politické kluby, 
aby se v zadní místnosti za jednacím sálem potkali a s předkladatelem materiálu se dohodli 
na dalším postupu. 
 
 
Přestávka 
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Bod 4 programu:  
Rozpočtové změny roku 2022  
(po projednání pracovní skupiny dle čl. 5, odst. 6 Jednacího řádu ZMO) 
 
Primátor: poprosím pana náměstka, aby nám tlumočil závěr z jednání pracovní skupiny 
zastupitelstva. 
Ing. Bačák: děkuji všem členům této pracovní skupiny tohoto dohadovacího jednání. Došli 
jsme k závěru, že upravíme návrh usnesení bodu č. 4 tak, že v bodě 1 usnesení se vypouští 
ve druhém řádku písmenko A, tzn., že pouze bereme na vědomí a budeme schvalovat pouze 
rozpočtové změny, které jsou v částech B a schvalovat smlouvu o návratné finanční 
výpomoci včetně pověření pana kolegy Konečného k podpisu této smlouvy. Opakuji ještě, že 
do zápisu bylo uvedeno, že zároveň tedy vykrýváme i položku č. 6 v soupisu nekrytých 
požadavků, což je krytí doplatků Plaveckému bazénu Olomouc. 
Primátor: máme promítnutý před sebou návrh upraveného usnesení ze závěru pracovní 
skupiny zastupitelstva. Ptám se pana náměstka, případně členů této pracovní skupiny, zda 
takto předložené usnesení odpovídá. 
Ing. arch. Pejpek: já jsem chtěl jen za náš klub avizovat, že my se budeme dál zdržovat při 
hlasování, byli jsme připraveni podpořit konkrétní položky, které by byly nutné, ale v tomhle 
řešení ten návrh nepodpoříme.  
JUDr. Major: za náš klub po úpravách, které jsme provedli, jsme pro a návrh podpoříme.  
Primátor uzavřel rozpravu a požádal o promítnutí navrženého usnesení. 
Hlasování č. 11 o upraveném návrhu usnesení: 
28 pro  
0 proti  
7 zdržel se hlasování  
0 nehlasoval  
Závěr: Upravený návrh usnesení byl schválen; k uvedenému bodu programu bylo přijato 
usnesení bod 4.  
 
USNESENÍ 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 

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 

 
 
Bod programu: 9 
Různé 
Primátor otevřel rozpravu. 
Ing. arch. Pejpek: my jsme se ptali, nebo kolega Zelenka se ptal někdy koncem minulého 
roku na postup vyjednávání ohledně Východní tangenty, co se týká problémů s vodními 
zdroji. Tak jsme byli informováni o tom, že vlastně došlo k nějaké domluvě mezi Olmou a 
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ŘSD ohledně vodních zdrojů a že vlastně by tomu pokračování toho procesu nemělo bránit 
nic v cestě. Nicméně v minulém týdnu byli kolegové na veřejném projednání k projektu EIA a 
tam zástupci Olmy poměrně důrazně, nechci říct, že napadali, to možná není správné slovo, 
ale prezentovali odlišné názory, co se týká zajištění těch jejich požadavků na vodu, než to, 
co je v současné době obsaženo v projektu EIA. Já musím říct, že jsem z toho vývoje, 
protože v podstatě to projednání projektu EIA, tak jestli se nepletu, tak se zdrželo o čtyři roky 
převážně kvůli problému s vodními zdroji a byl jsem opravdu překvapený tím, že se za ty 
čtyři roky, že se ocitáme v té situaci možná čtyři roky zpátky. Možná mě, pane primátore, 
opravte, jestli se mýlím. Zajímalo by mě, jestli se město pokoušelo vyjednat třeba nějaké 
memorandum, nebo jaké konkrétní kroky v té věci udělalo, ale hlavně by mě zajímalo, jakým 
způsobem může ještě intervenovat v téhle té chvíli, kdy už ten proces je poměrně jako kdyby 
rozjetý, zda ještě existuje možnost nějakého smírného řešení v rámci té dokumentace, nebo 
jakým způsobem město chce intervenovat v téhle té chvíli, protože si neumím představit, že 
dojde k dalšímu několikaletému oddálení toho procesu. Ještě bych chtěl říct, že osobně jsme 
připomínkovali tu EIA z toho důvodu, že tam nebyly vypořádány všechny věci, které se týkaly 
památkových hledisek, tzn., dělali jsme to ne z toho důvodu, abychom to zkomplikovali, ale 
z toho důvodu, aby všechny možné informace byly řádně vypořádány v tomhle tom kroku, 
aby se nemohlo za několik let odvolat, nevím co, nějaký spolek, že některé ty věci nebyly 
třeba vypořádány. Takže z našeho pohledu jsme udělali, co jsme mohli pro ten zdárný 
průběh, ale co se týká Olmy, tak prosím o reakci. 
Primátor: je to velmi citlivé téma, já samozřejmě nemohu a nemám žádný mandát mluvit 
jménem Olmy, ta má své argumenty, své právní zástupce. V celém tom procesu vystupuje 
jako dotčený vlastník pozemku touto stavbou. Já bych měl mít jednání s paní generální 
ředitelkou koncernu, mám tam domluvenou nějakou schůzku, pokud mám já informace, tak 
Olma se velmi ostře vymezila vůči jednomu z územních rozhodnutí vydaných k 
developerskému projektu na začátku ulice Hamerská, tam u té bývalé botanické zahrady 
nebo arboreta, kde úřad územního plánování vydal souhlasné stanovisko s tímto 
developerským projektem, který bezprostředně navazuje nebo zasahuje na ochranné pásmo 
vodních zdrojů Olmy. Olma v reakci na tento krok státní správy požádala o rozšíření 
ochranného pásma až někam k tomu zahradnictví Harazinů, tzn. výrazné rozšíření celého 
ochranného pásma a avizovala záporné stanovisko k té projednávané EIA. My jako město, 
bohužel v tomto směru máme omezené možnosti, jak v podstatě tlačit, protože ty rozhodnutí 
jsou z velké části záležitostí státní správy, vodohospodářského úřadu a dalších úřadů státní 
správy, takže tam my jakékoliv nástroje, nebo já, jako představitel samosprávy v podstatě 
mám svázané ruce a nemohu se snažit o nic jiného, než o jakéhosi mediátora mezi těmi 
jednotlivými dotčenými zájmy, které například vlastníci v tom území nebo investor v tom 
území mají. Já vlastně nemám ze strany Olmy žádné oficiální stanovisko, jako samospráva, 
kterým by jakkoliv komentovali své další kroky, na které bychom reagovali, a pouze 
zachytávám informace z různých průběhů jednání a snažím se sám v té situaci zorientovat a 
na úrovni vedení samosprávy navrhnout nějakou strategii radě města, vedení města, jak dál 
postupovat, aby se odblokovala ta současná situace. Vy mluvíte o návratu někam o 4 roky 
zpátky, já se obávám, že ten návrat může být ještě déle v té časové ose celého toho projektu 
Východní tangenty a nechci vůbec předjímat ten konečný výsledek, který by mohl nastat, 
pakliže by ten zájem na ochranu vodních zdrojů převýšil nad všemi ostatními veřejnými 
zájmy, které s touto veřejnou stavbou souvisejí, protože to by taky mohlo znamenat v 
konečném důsledku až zablokování stavby v té linii tak, jak je momentálně navrhována tak, 
jak byla předkládána k tomu veřejnému projednání. Takže nic víc, než jenom v podstatě 
zmapování té situace a těch argumentů, které ale už jsme, bohužel slyšeli v minulosti ze 
strany Olmy. Jako asi samospráva moc nástrojů nemá a nemohu ani státní správě nařizovat, 
jak má v těch probíhajících řízeních konat, protože to je mimo kompetenční rámec 
představitelů samosprávy, ale sdílím vaše obavy a nebudu říkat, že ne. 
Ing. Bogoč: tak, jak pan primátor popsal, tak to věcně odpovídá stavu, jenom ještě doplním, 
že ŘSD našlo náhradní vodní zdroje pro Olmu, jak v požadovaném rozsahu, tzn. množství 
vody, tak i kvalitě, byť je to z více vrtů. Jsou tam ještě nějaké věci, které jsou s tím, že by tyto 
vodní řady musely vést přes soukromé pozemky, ale ta základní dohoda, že ŘSD najde a 
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v rámci způsobilých výdajů Východní tangenty budou náhradní vodní zdroje, tak to bylo 
potvrzeno. 
Ing. arch. Pejpek: já rozumím tomu, že je zde nějaký spor, kdy se Olma snaží 
maximalizovat jako kdyby tu svoji možnou pozici v těch vyjednáváních a rozumím i tomu, že 
státní správa ji nemusí teď v plném rozsahu vyjít vstříc, nicméně hrozí potom z toho hlediska 
nějakých dalších sporů, a jako kdyby opravdu dlouhodobého zablokování té situace, tak já 
bych vás opravdu chtěl poprosit, já vím, že zbývá už málo času teď do voleb, ale opravdu o 
aktivní jednání v té věci a o zprávu v záři na zastupitelstvu.  
Primátor: já se pokusím, aby správa k danému termínu, kdy bude vypracována, objektivně 
popsala ten stav věcí tak, jak ve vztahu k tomuto projektu budou, tak aby vám byla zaslána. 
Nemohu slíbit ale žádná rozhodnutí, ani za státní správu, ani za dotčené účastníky těch 
jednotlivých řízení, které tam probíhají, nějaký výsledek, můžu se ho snažit nějakým 
způsobem predikovat, ale vždy s tím dovětkem, že to je můj třeba osobní názor, nebo názor 
některých z úředníků na tu danou věc. Je to velmi citlivé téma, tak jako všechna jednání, 
která se v tomto směru vedou. A rozhodně nám to není lhostejné, my jsme poslední debatu k 
tomu vedli s kolegy z odboru asi 2 hodiny zpátky, nebo 4, nebo 6, nebo kolik. 
Bc. Večeř: taková prosba, nebo výzva, dobrý den, asi jste zaregistrovali, že se blíží volby a 
já mám takový apel. Původně jsem chtěl apelovat, protože páteční stav kandidátek byl jedna 
předaná, dneska už je to 6, 7, takže na to apelovat nebudu, nicméně zítra ve 4 končí 
předávání kandidátek, ale na co chci apelovat, vzhledem k tomu, jak se neustále blížily 
termíny k prázdninám, tak jsme v situaci, mluvím o okrskových volebních komisích, tak jsme 
v situaci, že poslední přihlašování do okrskových volebních komisí, respektive vaši 
zmocněnci by měli hlásit členy okrskových volebních komisí, je tuším termín 24. 8., což je 
pořád prázdninový termín. Následně 2. září je první zasedání okrskových volebních komisí a 
já mám trošku obavy, protože pochopitelně ta sestava okrskových volebních komisí vámi 
nominovaná jsou buďto důchodci, anebo hodně jsou to studenti, kteří ještě v září nebudou 
v Olomouci, tak jenom takový apel. Mám trošku obavy z možnosti vůbec seskládání těch 
okrskových volebních komisí. My sice máme nějaké náhradní možnosti legislativní, ale 
prioritně musíme dát přednost podle stanoviska vašim nominantům a pochopitelně, takže 
vás vyzývám spíš, pokud máte i zájemce a nebude to zcela legislativně čisté, protože jako 
strany nebo sdružení můžete nominovat jednoho, nicméně legislativa umožňuje panu 
primátorovi dojmenovávat do komisí příslušný počet, aby byl minimální počet, aby 24. srpna, 
respektive 2. září je první zasedání a losování předsedů. Tak berte to spíš jako apel, pokud 
máte někoho ve svých řadách, tak ať na to nezapomenete, respektive vaši zmocněnci na to 
nezapomenou, že to datum delegování do okrskových volebních komisí je čtyřiadvacátého 
srpna. Nic víc, pochopitelně ty volby budou ještě obtížné v tom smyslu, že se dá očekávat 
druhé kolo senátních, tzn., že je to další víkend a o to je silnější můj apel.  
dr. Tichák: já jsem chtěl jenom dodat, že naopak díky těm senátním volbám existuje 
možnost i pro senátního kandidáta nominovat své zástupce do okrskové volební komise, 
takže zpravidla strany, které nominují senátního kandidáta, tak mají, tak jako tak, 2 lidi dle 
zákona. 
Bc. Večeř: berte to jako apel a budu velice šťastný, když ve všech 96 komisích budou mít 
všechny partaje, které kandidují, své lidi a bude tam 1 200 lidí. 
Primátor: Takže jestli tomu správně rozumím a čtu si prázdnou tabuli, tak všichni jsou plně 
kompenzováni z pohledu připomínek, návrhů a dotazů vůči vedení města a můžu tedy 
uzavřít bod Různé a rozpravu k tomuto bodu a přejít k oblíbenému bodu závěr.  
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Bod programu: 10 
Závěr 
Primátor konstatoval, že další termín zasedání zastupitelstva je předběžně stanoven na 
5. září 2022, poděkoval přítomným za účast, popřál všem hezký zbytek prázdnin a v 16:50 
hodin 23. zasedání ukončil. 
 
 
 
 

 

Mgr. Miroslav Žbánek, MPA v. r. 
primátor města Olomouce 
 
Ověřovatelé zápisu: 
 
 
 
 
Mgr. Yvona Kubjátová v. r.    PhDr. Jiří Zima v. r.   
členka zastupitelstva      člen zastupitelstva 
 
 
 
 
Mgr. Petr Fojtík v. r.     Magdaléna Vanečková v. r.   

člen zastupitelstva     členka zastupitelstva 
 
 
 
 
Mgr. Markéta Záleská v. r.    Ing. arch. Tomáš Pejpek v. r.   
členka zastupitelstva     člen zastupitelstva 
 
 
 
 
Ivana Plíhalová v. r.     Ing. David Alt v. r. 
členka zastupitelstva     člen zastupitelstva 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
Přílohy: vystoupení občanů 
 
 
 
 
 
 
 
 



140 

 

 
 

 
 
 
 
 



141 

 

 


