
 

              24. zasedání Zastupitelstva města Olomouce               

                 Předsedá: Mgr. Miroslav Žbánek, MPA                   

                      HLASOVÁNÍ č. 1 - SCHVÁLENO                       

                          05.09.2022 9:08:42                           

                   01.Zahájení, Schválení programu                     

______________________________________________________________________ 

 

  Ing. David Alt                             SPD SPOZ     Zdržel se       

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

  Mgr. Miroslava Ferancová                   ANO 2011     Proti           

  Mgr. Milan Feranec                         ANO 2011     Pro             

  Ing. Stanislav Flek                        spOLečně     Omluven         

  Ing. arch. Michal Giacintov                KDU-ČSL      Pro             

  Ing. arch. Pavel Grasse                    ProOlomouc   Pro             

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

  Ing. Otakar Štěpán Bačák                   spOLečně     Pro             

  Ing. arch. David Helcel                    PirátiSTAN   Zdržel se       

  RNDr. Jan Holpuch, Ph.D.                   ODS          Zdržel se       

  Ing. Martin Jirotka                        SPD SPOZ     Pro             

  Ing. Bc. Rostislav Hainc                   KDU-ČSL      Pro             

  Mgr. Josef Kaštil                          ODS          Proti           

  Mgr. Jakub Knápek                          PirátiSTAN   Pro             

  Eva Kolářová                               ANO 2011     Pro             

  doc. PhDr. K. Konečný, CSc.                ANO 2011     Zdržel se       

  Václav Kryl                                ANO 2011     Pro             

  Mgr. Jiří Kubíček                          SPD SPOZ     Nehlasoval      

  Mgr. Yvona Kubjátová                       ČSSD         Pro             

  Ing. Jaroslav Kuchař                       ANO 2011     Zdržel se       

  Mgr. Radim Lindner                         ANO 2011     Proti           

  Jaromír Lošťák                             ANO 2011     Pro             

  akad. soch. Martin Lubič                   ProOlomouc   Omluven         

  Petr Macek                                 ProOlomouc   Zdržel se       

  JUDr. Martin Major, MBA                    ODS          Proti           

  MUDr. Ivo Mareš, MBA                       ODS          Proti           

  Mgr. Hynek Melichar, Ph.D.                 PirátiSTAN   Pro             

  Ing. arch. Tomáš Pejpek                    ProOlomouc   Pro             

  Mgr. Matouš Pelikán                        KDU-ČSL      Pro             

  Ivana Plíhalová                            spOLečně     Pro             

  Vladimír Prášil                            ANO 2011     Zdržel se       

  Mgr. Bc. Martin Přerovský                  ANO 2011     Proti           

  PaedDr. Miroslav Skácel                    KSČM         Omluven         

  Mgr. Petr Fojtík                           PirátiSTAN   Pro             

  MUDr. Marcela Škvařilová, Ph.D.            ProOlomouc   Pro             

  RNDr. Ladislav Šnevajs                     KDU-ČSL      Pro             

  Mgr. Viktor Tichák, Ph.D.                  PirátiSTAN   Omluven         

  Mgr. Miloslav Tichý                        ANO 2011     Pro             

  Magdaléna Vanečková                        ANO 2011     Pro             

  Mgr. Markéta Záleská                       ODS          Pro             

  Mgr. Marek Zelenka, LL.M.                  PirátiSTAN   Pro             

  PhDr. Jiří Zima                            KSČM         Pro             

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

  Mgr. Miroslav Žbánek, MPA                  ANO 2011     Pro             

______________________________________________________________________ 

 

Ke schválení bylo potřeba 23 hlasů 

Celkem zastupitelů: 45 

Pro: 25 (56%)  Proti: 7 (16%)  Zdrželo se: 7 (16%)  Nehlasovalo: 1 (2%) 



Omluveno: 5 

 

Hlasování o usnesení 

  zkušební hlasování 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

              24. zasedání Zastupitelstva města Olomouce               

                 Předsedá: Mgr. Miroslav Žbánek, MPA                   

                     HLASOVÁNÍ č. 2 - NESCHVÁLENO                      

                          05.09.2022 9:09:51                           

                   01.Zahájení, Schválení programu                     

______________________________________________________________________ 

 

  Ing. David Alt                             SPD SPOZ     Zdržel se       

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

  Mgr. Miroslava Ferancová                   ANO 2011     Pro             

  Mgr. Milan Feranec                         ANO 2011     Pro             

  Ing. Stanislav Flek                        spOLečně     Omluven         

  Ing. arch. Michal Giacintov                KDU-ČSL      Pro             

  Ing. arch. Pavel Grasse                    ProOlomouc   Pro             

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

  Ing. Otakar Štěpán Bačák                   spOLečně     Pro             

  Ing. arch. David Helcel                    PirátiSTAN   Zdržel se       

  RNDr. Jan Holpuch, Ph.D.                   ODS          Zdržel se       

  Ing. Martin Jirotka                        SPD SPOZ     Nehlasoval      

  Ing. Bc. Rostislav Hainc                   KDU-ČSL      Pro             

  Mgr. Josef Kaštil                          ODS          Zdržel se       

  Mgr. Jakub Knápek                          PirátiSTAN   Proti           

  Eva Kolářová                               ANO 2011     Pro             

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

  Václav Kryl                                ANO 2011     Zdržel se       

  Mgr. Jiří Kubíček                          SPD SPOZ     Zdržel se       

  Mgr. Yvona Kubjátová                       ČSSD         Zdržel se       

  Ing. Jaroslav Kuchař                       ANO 2011     Pro             

  Mgr. Radim Lindner                         ANO 2011     Pro             

  Jaromír Lošťák                             ANO 2011     Pro             

  akad. soch. Martin Lubič                   ProOlomouc   Omluven         

  Petr Macek                                 ProOlomouc   Proti           

  JUDr. Martin Major, MBA                    ODS          Proti           

  MUDr. Ivo Mareš, MBA                       ODS          Proti           

  Mgr. Hynek Melichar, Ph.D.                 PirátiSTAN   Pro             

  Ing. arch. Tomáš Pejpek                    ProOlomouc   Proti           

  Mgr. Matouš Pelikán                        KDU-ČSL      Zdržel se       

  Ivana Plíhalová                            spOLečně     Pro             

  Vladimír Prášil                            ANO 2011     Zdržel se       

  Mgr. Bc. Martin Přerovský                  ANO 2011     Zdržel se       

  PaedDr. Miroslav Skácel                    KSČM         Omluven         

  Mgr. Petr Fojtík                           PirátiSTAN   Pro             

  MUDr. Marcela Škvařilová, Ph.D.            ProOlomouc   Pro             

  RNDr. Ladislav Šnevajs                     KDU-ČSL      Zdržel se       

  Mgr. Viktor Tichák, Ph.D.                  PirátiSTAN   Omluven         

  Mgr. Miloslav Tichý                        ANO 2011     Pro             

  Magdaléna Vanečková                        ANO 2011     Pro             

  Mgr. Markéta Záleská                       ODS          Pro             

  Mgr. Marek Zelenka, LL.M.                  PirátiSTAN   Pro             

  PhDr. Jiří Zima                            KSČM         Zdržel se       

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



  Mgr. Miroslav Žbánek, MPA                  ANO 2011     Zdržel se       

______________________________________________________________________ 

 

Ke schválení bylo potřeba 23 hlasů 

Celkem zastupitelů: 45 

Pro: 19 (42%)  Proti: 6 (13%)  Zdrželo se: 13 (29%)  Nehlasovalo: 2 (4%) 

Omluveno: 5 

 

Hlasování o usnesení 

  zkušební hlasování 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

              24. zasedání Zastupitelstva města Olomouce               

                 Předsedá: Mgr. Miroslav Žbánek, MPA                   

                      HLASOVÁNÍ č. 3 - SCHVÁLENO                       

                          05.09.2022 9:17:01                           

                   01.Zahájení, Schválení programu                     

______________________________________________________________________ 

 

  Ing. David Alt                             SPD SPOZ     Pro             

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

  Mgr. Miroslava Ferancová                   ANO 2011     Nehlasoval      

  Mgr. Milan Feranec                         ANO 2011     Pro             

  Ing. Stanislav Flek                        spOLečně     Omluven         

  Ing. arch. Michal Giacintov                KDU-ČSL      Pro             

  Ing. arch. Pavel Grasse                    ProOlomouc   Pro             

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

  Ing. Otakar Štěpán Bačák                   spOLečně     Pro             

  Ing. arch. David Helcel                    PirátiSTAN   Pro             

  RNDr. Jan Holpuch, Ph.D.                   ODS          Pro             

  Ing. Martin Jirotka                        SPD SPOZ     Pro             

  Ing. Bc. Rostislav Hainc                   KDU-ČSL      Pro             

  Mgr. Josef Kaštil                          ODS          Pro             

  Mgr. Jakub Knápek                          PirátiSTAN   Pro             

  Eva Kolářová                               ANO 2011     Pro             

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

  Václav Kryl                                ANO 2011     Pro             

  Mgr. Jiří Kubíček                          SPD SPOZ     Pro             

  Mgr. Yvona Kubjátová                       ČSSD         Pro             

  Ing. Jaroslav Kuchař                       ANO 2011     Pro             

  Mgr. Radim Lindner                         ANO 2011     Pro             

  Jaromír Lošťák                             ANO 2011     Pro             

  akad. soch. Martin Lubič                   ProOlomouc   Omluven         

  Petr Macek                                 ProOlomouc   Pro             

  JUDr. Martin Major, MBA                    ODS          Pro             

  MUDr. Ivo Mareš, MBA                       ODS          Pro             

  Mgr. Hynek Melichar, Ph.D.                 PirátiSTAN   Pro             

  Ing. arch. Tomáš Pejpek                    ProOlomouc   Pro             

  Mgr. Matouš Pelikán                        KDU-ČSL      Pro             

  Ivana Plíhalová                            spOLečně     Pro             

  Vladimír Prášil                            ANO 2011     Pro             

  Mgr. Bc. Martin Přerovský                  ANO 2011     Pro             

  PaedDr. Miroslav Skácel                    KSČM         Omluven         

  Mgr. Petr Fojtík                           PirátiSTAN   Pro             

  MUDr. Marcela Škvařilová, Ph.D.            ProOlomouc   Pro             

  RNDr. Ladislav Šnevajs                     KDU-ČSL      Pro             

  Mgr. Viktor Tichák, Ph.D.                  PirátiSTAN   Omluven         



  Mgr. Miloslav Tichý                        ANO 2011     Pro             

  Magdaléna Vanečková                        ANO 2011     Pro             

  Mgr. Markéta Záleská                       ODS          Pro             

  Mgr. Marek Zelenka, LL.M.                  PirátiSTAN   Pro             

  PhDr. Jiří Zima                            KSČM         Pro             

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

  Mgr. Miroslav Žbánek, MPA                  ANO 2011     Pro             

______________________________________________________________________ 

 

Ke schválení bylo potřeba 23 hlasů 

Celkem zastupitelů: 45 

Pro: 39 (87%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 1 (2%) 

Úprava hlasování - 1 PRO (Ferancová) 

Celkem po úpravě hlasování: 

Pro: 40        Proti: 0       Zdrželo se: 0       Nehlasovalo: 0 

Omluveno: 5 

 

Hlasování o usnesení 

  1. schvaluje 

  program 24. zasedání Zastupitelstva města Olomouce 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

              24. zasedání Zastupitelstva města Olomouce               

                 Předsedá: Mgr. Miroslav Žbánek, MPA                   

                      HLASOVÁNÍ č. 4 - SCHVÁLENO                       

                          05.09.2022 9:21:04                           

                   01.Zahájení, Schválení programu                     

______________________________________________________________________ 

 

  Ing. David Alt                             SPD SPOZ     Pro             

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

  Mgr. Miroslava Ferancová                   ANO 2011     Pro             

  Mgr. Milan Feranec                         ANO 2011     Pro             

  Ing. Stanislav Flek                        spOLečně     Omluven         

  Ing. arch. Michal Giacintov                KDU-ČSL      Pro             

  Ing. arch. Pavel Grasse                    ProOlomouc   Pro             

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

  Ing. Otakar Štěpán Bačák                   spOLečně     Pro             

  Ing. arch. David Helcel                    PirátiSTAN   Pro             

  RNDr. Jan Holpuch, Ph.D.                   ODS          Pro             

  Ing. Martin Jirotka                        SPD SPOZ     Pro             

  Ing. Bc. Rostislav Hainc                   KDU-ČSL      Pro             

  Mgr. Josef Kaštil                          ODS          Pro             

  Mgr. Jakub Knápek                          PirátiSTAN   Pro             

  Eva Kolářová                               ANO 2011     Pro             

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

  Václav Kryl                                ANO 2011     Pro             

  Mgr. Jiří Kubíček                          SPD SPOZ     Pro             

  Mgr. Yvona Kubjátová                       ČSSD         Pro             

  Ing. Jaroslav Kuchař                       ANO 2011     Pro             

  Mgr. Radim Lindner                         ANO 2011     Pro             

  Jaromír Lošťák                             ANO 2011     Pro             

  akad. soch. Martin Lubič                   ProOlomouc   Omluven         

  Petr Macek                                 ProOlomouc   Pro             

  JUDr. Martin Major, MBA                    ODS          Pro             

  MUDr. Ivo Mareš, MBA                       ODS          Pro             

  Mgr. Hynek Melichar, Ph.D.                 PirátiSTAN   Pro             



  Ing. arch. Tomáš Pejpek                    ProOlomouc   Pro             

  Mgr. Matouš Pelikán                        KDU-ČSL      Pro             

  Ivana Plíhalová                            spOLečně     Pro             

  Vladimír Prášil                            ANO 2011     Pro             

  Mgr. Bc. Martin Přerovský                  ANO 2011     Pro             

  PaedDr. Miroslav Skácel                    KSČM         Omluven         

  Mgr. Petr Fojtík                           PirátiSTAN   Pro             

  MUDr. Marcela Škvařilová, Ph.D.            ProOlomouc   Pro             

  RNDr. Ladislav Šnevajs                     KDU-ČSL      Pro             

  Mgr. Viktor Tichák, Ph.D.                  PirátiSTAN   Omluven         

  Mgr. Miloslav Tichý                        ANO 2011     Pro             

  Magdaléna Vanečková                        ANO 2011     Pro             

  Mgr. Markéta Záleská                       ODS          Pro             

  Mgr. Marek Zelenka, LL.M.                  PirátiSTAN   Pro             

  PhDr. Jiří Zima                            KSČM         Pro             

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

  Mgr. Miroslav Žbánek, MPA                  ANO 2011     Pro             

______________________________________________________________________ 

 

Ke schválení bylo potřeba 23 hlasů 

Celkem zastupitelů: 45 

Pro: 40 (89%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 0 (0%) 

Omluveno: 5 

 

Hlasování o usnesení 

  schválení konzultantů 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

              24. zasedání Zastupitelstva města Olomouce               

                 Předsedá: Mgr. Miroslav Žbánek, MPA                   

                      HLASOVÁNÍ č. 5 - SCHVÁLENO                       

                          05.09.2022 9:24:36                           

                       02.Kontrola usnesení ZMO                        

______________________________________________________________________ 

 

  Ing. David Alt                             SPD SPOZ     Pro             

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

  Mgr. Miroslava Ferancová                   ANO 2011     Pro             

  Mgr. Milan Feranec                         ANO 2011     Pro             

  Ing. Stanislav Flek                        spOLečně     Omluven         

  Ing. arch. Michal Giacintov                KDU-ČSL      Pro             

  Ing. arch. Pavel Grasse                    ProOlomouc   Pro             

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

  Ing. Otakar Štěpán Bačák                   spOLečně     Pro             

  Ing. arch. David Helcel                    PirátiSTAN   Pro             

  RNDr. Jan Holpuch, Ph.D.                   ODS          Pro             

  Ing. Martin Jirotka                        SPD SPOZ     Pro             

  Ing. Bc. Rostislav Hainc                   KDU-ČSL      Pro             

  Mgr. Josef Kaštil                          ODS          Pro             

  Mgr. Jakub Knápek                          PirátiSTAN   Pro             

  Eva Kolářová                               ANO 2011     Nehlasoval      

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

  Václav Kryl                                ANO 2011     Pro             

  Mgr. Jiří Kubíček                          SPD SPOZ     Pro             

  Mgr. Yvona Kubjátová                       ČSSD         Pro             

  Ing. Jaroslav Kuchař                       ANO 2011     Pro             

  Mgr. Radim Lindner                         ANO 2011     Pro             



  Jaromír Lošťák                             ANO 2011     Pro             

  akad. soch. Martin Lubič                   ProOlomouc   Omluven         

  Petr Macek                                 ProOlomouc   Pro             

  JUDr. Martin Major, MBA                    ODS          Pro             

  MUDr. Ivo Mareš, MBA                       ODS          Pro             

  Mgr. Hynek Melichar, Ph.D.                 PirátiSTAN   Pro             

  Ing. arch. Tomáš Pejpek                    ProOlomouc   Pro             

  Mgr. Matouš Pelikán                        KDU-ČSL      Pro             

  Ivana Plíhalová                            spOLečně     Pro             

  Vladimír Prášil                            ANO 2011     Pro             

  Mgr. Bc. Martin Přerovský                  ANO 2011     Pro             

  PaedDr. Miroslav Skácel                    KSČM         Omluven         

  Mgr. Petr Fojtík                           PirátiSTAN   Pro             

  MUDr. Marcela Škvařilová, Ph.D.            ProOlomouc   Pro             

  RNDr. Ladislav Šnevajs                     KDU-ČSL      Pro             

  Mgr. Viktor Tichák, Ph.D.                  PirátiSTAN   Omluven         

  Mgr. Miloslav Tichý                        ANO 2011     Pro             

  Magdaléna Vanečková                        ANO 2011     Pro             

  Mgr. Markéta Záleská                       ODS          Pro             

  Mgr. Marek Zelenka, LL.M.                  PirátiSTAN   Pro             

  PhDr. Jiří Zima                            KSČM         Pro             

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

  Mgr. Miroslav Žbánek, MPA                  ANO 2011     Pro             

______________________________________________________________________ 

 

Ke schválení bylo potřeba 23 hlasů 

Celkem zastupitelů: 45 

Pro: 39 (87%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 1 (2%) 

Úprava hlasování - 1 PRO (Kolářová) 

Celkem po úpravě hlasování: 

Pro: 40        Proti: 0       Zdrželo se: 0       Nehlasovalo: 0 

Omluveno: 5 

 

Hlasování o usnesení 

  1. bere na vědomí 

  informace o plnění usnesení a podnětů ze zasedání ZMO dle důvodové 

  zprávy 

  2. prodlužuje 

  termíny plnění usnesení ZMO a podnětů dle důvodové zprávy 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

              24. zasedání Zastupitelstva města Olomouce               

                 Předsedá: Mgr. Miroslav Žbánek, MPA                   

                     HLASOVÁNÍ č. 6 - NESCHVÁLENO                      

                         05.09.2022 10:57:37                           

                     03.Majetkoprávní záležitosti                      

______________________________________________________________________ 

 

  Ing. David Alt                             SPD SPOZ     Zdržel se       

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

  Mgr. Miroslava Ferancová                   ANO 2011     Pro             

  Mgr. Milan Feranec                         ANO 2011     Zdržel se       

  Ing. Stanislav Flek                        spOLečně     Omluven         

  Ing. arch. Michal Giacintov                KDU-ČSL      Proti           

  Ing. arch. Pavel Grasse                    ProOlomouc   Pro             

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

  Ing. Otakar Štěpán Bačák                   spOLečně     Pro             



  Ing. arch. David Helcel                    PirátiSTAN   Pro             

  RNDr. Jan Holpuch, Ph.D.                   ODS          Proti           

  Ing. Martin Jirotka                        SPD SPOZ     Zdržel se       

  Ing. Bc. Rostislav Hainc                   KDU-ČSL      Zdržel se       

  Mgr. Josef Kaštil                          ODS          Zdržel se       

  Mgr. Jakub Knápek                          PirátiSTAN   Pro             

  Eva Kolářová                               ANO 2011     Zdržel se       

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

  Václav Kryl                                ANO 2011     Zdržel se       

  Mgr. Jiří Kubíček                          SPD SPOZ     Pro             

  Mgr. Yvona Kubjátová                       ČSSD         Zdržel se       

  Ing. Jaroslav Kuchař                       ANO 2011     Proti           

  Mgr. Radim Lindner                         ANO 2011     Proti           

  Jaromír Lošťák                             ANO 2011     Nehlasoval      

  akad. soch. Martin Lubič                   ProOlomouc   Omluven         

  Petr Macek                                 ProOlomouc   Pro             

  JUDr. Martin Major, MBA                    ODS          Proti           

  MUDr. Ivo Mareš, MBA                       ODS          Proti           

  Mgr. Hynek Melichar, Ph.D.                 PirátiSTAN   Pro             

  Ing. arch. Tomáš Pejpek                    ProOlomouc   Pro             

  Mgr. Matouš Pelikán                        KDU-ČSL      Proti           

  Ivana Plíhalová                            spOLečně     Proti           

  Vladimír Prášil                            ANO 2011     Proti           

  Mgr. Bc. Martin Přerovský                  ANO 2011     Proti           

  PaedDr. Miroslav Skácel                    KSČM         Omluven         

  Mgr. Petr Fojtík                           PirátiSTAN   Pro             

  MUDr. Marcela Škvařilová, Ph.D.            ProOlomouc   Pro             

  RNDr. Ladislav Šnevajs                     KDU-ČSL      Zdržel se       

  Mgr. Viktor Tichák, Ph.D.                  PirátiSTAN   Omluven         

  Mgr. Miloslav Tichý                        ANO 2011     Proti           

  Magdaléna Vanečková                        ANO 2011     Zdržel se       

  Mgr. Markéta Záleská                       ODS          Proti           

  Mgr. Marek Zelenka, LL.M.                  PirátiSTAN   Pro             

  PhDr. Jiří Zima                            KSČM         Zdržel se       

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

  Mgr. Miroslav Žbánek, MPA                  ANO 2011     Proti           

______________________________________________________________________ 

 

Ke schválení bylo potřeba 23 hlasů 

Celkem zastupitelů: 45 

Pro: 13 (29%)  Proti: 15 (33%)  Zdrželo se: 11 (24%)  Nehlasovalo: 1 (2%) 

Úprava hlasování: 1 PROTI (Lošťák) 

Celkem po úpravě hlasování: 

Pro: 13        Proti: 16        Zdrželo se: 11        Nehlasovalo: 0 

Omluveno: 5 

 

Hlasování o usnesení 

  návrh na oddělené hlasování  1.12. důvodové zprávy 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

              24. zasedání Zastupitelstva města Olomouce               

                 Předsedá: Mgr. Miroslav Žbánek, MPA                   

                     HLASOVÁNÍ č. 7 - NESCHVÁLENO                      

                         05.09.2022 10:58:39                           

                     03.Majetkoprávní záležitosti                      

______________________________________________________________________ 

 



  Ing. David Alt                             SPD SPOZ     Zdržel se       

  Mgr. Svatopluk Binder, Ph.D.               ANO 2011     Zdržel se       

  Mgr. Miroslava Ferancová                   ANO 2011     Pro             

  Mgr. Milan Feranec                         ANO 2011     Zdržel se       

  Ing. Stanislav Flek                        spOLečně     Omluven         

  Ing. arch. Michal Giacintov                KDU-ČSL      Proti           

  Ing. arch. Pavel Grasse                    ProOlomouc   Pro             

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

  Ing. Otakar Štěpán Bačák                   spOLečně     Pro             

  Ing. arch. David Helcel                    PirátiSTAN   Pro             

  RNDr. Jan Holpuch, Ph.D.                   ODS          Proti           

  Ing. Martin Jirotka                        SPD SPOZ     Zdržel se       

  Ing. Bc. Rostislav Hainc                   KDU-ČSL      Proti           

  Mgr. Josef Kaštil                          ODS          Proti           

  Mgr. Jakub Knápek                          PirátiSTAN   Pro             

  Eva Kolářová                               ANO 2011     Zdržel se       

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

  Václav Kryl                                ANO 2011     Zdržel se       

  Mgr. Jiří Kubíček                          SPD SPOZ     Zdržel se       

  Mgr. Yvona Kubjátová                       ČSSD         Zdržel se       

  Ing. Jaroslav Kuchař                       ANO 2011     Proti           

  Mgr. Radim Lindner                         ANO 2011     Proti           

  Jaromír Lošťák                             ANO 2011     Proti           

  akad. soch. Martin Lubič                   ProOlomouc   Omluven         

  Petr Macek                                 ProOlomouc   Pro             

  JUDr. Martin Major, MBA                    ODS          Proti           

  MUDr. Ivo Mareš, MBA                       ODS          Proti           

  Mgr. Hynek Melichar, Ph.D.                 PirátiSTAN   Pro             

  Ing. arch. Tomáš Pejpek                    ProOlomouc   Pro             

  Mgr. Matouš Pelikán                        KDU-ČSL      Proti           

  Ivana Plíhalová                            spOLečně     Proti           

  Vladimír Prášil                            ANO 2011     Proti           

  Mgr. Bc. Martin Přerovský                  ANO 2011     Proti           

  PaedDr. Miroslav Skácel                    KSČM         Omluven         

  Mgr. Petr Fojtík                           PirátiSTAN   Pro             

  MUDr. Marcela Škvařilová, Ph.D.            ProOlomouc   Pro             

  RNDr. Ladislav Šnevajs                     KDU-ČSL      Proti           

  Mgr. Viktor Tichák, Ph.D.                  PirátiSTAN   Omluven         

  Mgr. Miloslav Tichý                        ANO 2011     Proti           

  Magdaléna Vanečková                        ANO 2011     Zdržel se       

  Mgr. Markéta Záleská                       ODS          Pro             

  Mgr. Marek Zelenka, LL.M.                  PirátiSTAN   Pro             

  PhDr. Jiří Zima                            KSČM         Zdržel se       

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

  Mgr. Miroslav Žbánek, MPA                  ANO 2011     Proti           

______________________________________________________________________ 

 

Ke schválení bylo potřeba 23 hlasů 

Celkem zastupitelů: 45 

Pro: 13 (29%)  Proti: 17 (38%)  Zdrželo se: 10 (22%)  Nehlasovalo: 0 (0%) 

Omluveno: 5 

 

Hlasování o usnesení 

  návrh na oddělené hlasování bodu 1.33. důvodové zprávy 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

              24. zasedání Zastupitelstva města Olomouce               



                 Předsedá: Mgr. Miroslav Žbánek, MPA                   

                      HLASOVÁNÍ č. 8 - SCHVÁLENO                       

                         05.09.2022 10:59:33                           

                     03.Majetkoprávní záležitosti                      

______________________________________________________________________ 

 

  Ing. David Alt                             SPD SPOZ     Zdržel se       

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

  Mgr. Miroslava Ferancová                   ANO 2011     Pro             

  Mgr. Milan Feranec                         ANO 2011     Pro             

  Ing. Stanislav Flek                        spOLečně     Omluven         

  Ing. arch. Michal Giacintov                KDU-ČSL      Pro             

  Ing. arch. Pavel Grasse                    ProOlomouc   Proti           

  doc. Mgr. A. Hanáčková, Ph.D.              PirátiSTAN   Zdržel se       

  Ing. Otakar Štěpán Bačák                   spOLečně     Pro             

  Ing. arch. David Helcel                    PirátiSTAN   Proti           

  RNDr. Jan Holpuch, Ph.D.                   ODS          Pro             

  Ing. Martin Jirotka                        SPD SPOZ     Zdržel se       

  Ing. Bc. Rostislav Hainc                   KDU-ČSL      Pro             

  Mgr. Josef Kaštil                          ODS          Pro             

  Mgr. Jakub Knápek                          PirátiSTAN   Zdržel se       

  Eva Kolářová                               ANO 2011     Pro             

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

  Václav Kryl                                ANO 2011     Pro             

  Mgr. Jiří Kubíček                          SPD SPOZ     Zdržel se       

  Mgr. Yvona Kubjátová                       ČSSD         Pro             

  Ing. Jaroslav Kuchař                       ANO 2011     Pro             

  Mgr. Radim Lindner                         ANO 2011     Pro             

  Jaromír Lošťák                             ANO 2011     Pro             

  akad. soch. Martin Lubič                   ProOlomouc   Omluven         

  Petr Macek                                 ProOlomouc   Proti           

  JUDr. Martin Major, MBA                    ODS          Pro             

  MUDr. Ivo Mareš, MBA                       ODS          Pro             

  Mgr. Hynek Melichar, Ph.D.                 PirátiSTAN   Zdržel se       

  Ing. arch. Tomáš Pejpek                    ProOlomouc   Zdržel se       

  Mgr. Matouš Pelikán                        KDU-ČSL      Pro             

  Ivana Plíhalová                            spOLečně     Pro             

  Vladimír Prášil                            ANO 2011     Pro             

  Mgr. Bc. Martin Přerovský                  ANO 2011     Pro             

  PaedDr. Miroslav Skácel                    KSČM         Omluven         

  Mgr. Petr Fojtík                           PirátiSTAN   Zdržel se       

  MUDr. Marcela Škvařilová, Ph.D.            ProOlomouc   Proti           

  RNDr. Ladislav Šnevajs                     KDU-ČSL      Pro             

  Mgr. Viktor Tichák, Ph.D.                  PirátiSTAN   Omluven         

  Mgr. Miloslav Tichý                        ANO 2011     Pro             

  Magdaléna Vanečková                        ANO 2011     Pro             

  Mgr. Markéta Záleská                       ODS          Pro             

  Mgr. Marek Zelenka, LL.M.                  PirátiSTAN   Pro             

  PhDr. Jiří Zima                            KSČM         Pro             

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

  Mgr. Miroslav Žbánek, MPA                  ANO 2011     Pro             

______________________________________________________________________ 

 

Ke schválení bylo potřeba 23 hlasů 

Celkem zastupitelů: 45 

Pro: 28 (62%)  Proti: 4 (9%)  Zdrželo se: 8 (18%)  Nehlasovalo: 0 (0%) 

Omluveno: 5 

 



Hlasování o usnesení 

  1. schvaluje 

  bezúplatný převod pozemků parc. č. 612/7 ostatní plocha o výměře 466 

  m2 a parc. č. 612/29 ostatní plocha o výměře 412 m2, vše v k. ú. 

  Neředín, obec Olomouc z vlastnictví ČR – Ministerstva obrany do 

  vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 

  1.1. 

  2. schvaluje 

  bezúplatný převod pozemku parc. č. 496/10 ostatní plocha o výměře 139 

  m2  v k. ú. Povel, obec Olomouc z vlastnictví České republiky s 

  příslušností hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování 

  státu ve věcech majetkových do vlastnictví statutárního města Olomouce 

  dle důvodové zprávy bod č. 1.2. 

  3. neschvaluje 

  úplatné nabytí pozemku parc. č. 496/10 ostatní plocha o výměře 139 m2 

  v k. ú. Povel, obec Olomouc z vlastnictví České republiky s 

  příslušností hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování 

  státu ve věcech majetkových do vlastnictví statutárního města Olomouce 

  dle důvodové zprávy bod č. 1.2. 

  4. schvaluje 

  bezúplatný převod částí pozemku parc. č. 364/1 ostatní plocha o 

  celkové výměře 1 277 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc z 

  vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit s majetkem státu 

  pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví 

  statutárního města Olomouce se zdůvodněním dle důvodové zprávy bod č. 

  1.3. 

  5. neschvaluje 

  úplatné nabytí části pozemku parc. č. 364/1 ostatní plocha o výměře 2 

  261m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc z vlastnictví České 

  republiky s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro 

  zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví statutárního 

  města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 1.3. 

  6. schvaluje 

  darování části pozemku parc. č. 124/1 ostatní plocha (dle GP parc. č. 

  124/54 ostatní plocha) o výměře 188 m2 v k. ú. Olomouc-město, obec 

  Olomouc z vlastnictví Olomouckého kraje do vlastnictví statutárního 

  města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 1.4. 

  7. schvaluje 

  darování pozemků parc. č. 1678/33 ostatní plocha o výměře 779 m2, 

  parc. č. 1678/418 ostatní plocha o výměře 17 m2, parc. č. 1678/431 

  ostatní plocha o výměře 16 m2, parc. č. 1678/434 ostatní plocha o 

  výměře 10 m2 a parc. č. 1678/436 ostatní plocha o výměře 21 m2, vše v 

  k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ze společného jmění manželů 

  Gerharda Johanna Schmidta a Jarmily Schmidtové do vlastnictví 

  statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 1.5. 

  8. schvaluje 

  neuplatnění předkupního práva k budově č. e. 19, rod rekr, na pozemku 

  parc. č. st. 658 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Nové Sady u 

  Olomouce, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce dle 

  důvodové zprávy bod č. 1.6. 

  9. schvaluje 

  zrušení dohody o parcelaci č. OMAJ-SMV/DOH/000957/2017/Mlc uzavřené 

  dne 2. 5. 2017 s manželi Ing. Pavlem a Hanou Davidovými a paní Jitkou 

  Delie, DiS. a postoupené dne 29. 6. 2022 smlouvou o postoupení dohody 

  o parcelaci panu Lubomíru Šimkovi dohodou dle důvodové zprávy bod č. 

  1.7. 

  10. schvaluje 

  koupi pozemků parc. č. 121/50 orná půda o výměře 47 m2 a parc. č. 



  121/55 orná půda o výměře 59 m2, vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc z 

  vlastnictví pana Lubomíra Šimka do vlastnictví statutárního města 

  Olomouce za kupní cenu ve výši 100,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 

  1.7. 

  11. schvaluje 

  prominutí smluvní pokuty dle dohody o parcelaci č. 

  OMAJ-SMV/DOH/000957/2017/Mlc ze dne 2. 5. 2017 uzavřené s manželi Ing. 

  Pavlem a Hanou Davidovými a paní Jitkou Delie, DiS. a postoupené dne 

  29. 6. 2022 smlouvou o postoupení dohody o parcelaci panu Lubomíru 

  Šimkovi ve výši 50 000,- Kč panu Lubomíru Šimkovi se zdůvodněním dle 

  důvodové zprávy bod č. 1.7. 

  12. schvaluje 

  koupi pozemků parc. č. 2044 ostatní plocha o výměře 16 m2 a parc. č. 

  374/14 ostatní plocha o výměře 235 m2, vše v k. ú. Chválkovice, obec 

  Olomouc z podílového spoluvlastnictví pana Ing. Dušana Bendy, FCCA 

  (ideální podíl 1/3), paní Ing. Ludmily Mrkvové (ideální podíl 1/3) a 

  ze společného jmění manželů pana Ing. arch. Aloise a paní Drahomíry 

  Janů (ideální podíl 1/3) do vlastnictví statutárního města Olomouce za 

  kupní cenu ve výši 342 000,- Kč, a to ideální podíl o velikosti 1/3 

  shora uvedených pozemků z vlastnictví pana Ing. Dušana Bendy, FCCA za 

  kupní cenu ve výši 114 000,- Kč, ideální podíl o velikosti 1/3 shora 

  uvedených pozemků z vlastnictví paní Ing. Ludmily Mrkvové za kupní 

  cenu ve výši 114 000,- Kč a ideální podíl o velikosti 1/3 shora 

  uvedených pozemků ze společného jmění manželů pana Ing. arch. Aloise a 

  paní Drahomíry Janů za kupní cenu ve výši 114 000,- Kč dle důvodové 

  zprávy bod č. 1.8. 

  13. schvaluje 

  koupi pozemků parc. č. 425/10 ostatní plocha o výměře 54 m2 a parc. č. 

  601/11 ostatní plocha o výměře 3 m2, oba v k. ú. Nové Sady u Olomouce, 

  obec Olomouc z podílového spoluvlastnictví pana Ing. Josefa Schäfera 

  (ideální podíl 1/2) a pana Martina Schäfera (ideální podíl 1/2) do 

  vlastnictví statutárního města Olomouce za kupní cenu ve výši    45 

  000,- Kč, a to ideální podíl o velikosti 1/2 shora uvedených pozemků z 

  vlastnictví pana Ing. Josefa Schäfera za kupní cenu ve výši 22 500,- 

  Kč a ideální podíl o velikosti 1/2 shora uvedených pozemků z 

  vlastnictví pana Martina Schäfera za kupní cenu ve výši 22 500,- Kč 

  dle důvodové zprávy bod č. 1.9. 

  14. schvaluje 

  koupi pozemků parc. č. 808/9 ostatní plocha o výměře 1 273 m2, parc. 

  č. 808/41 trvalý travní porost o výměře 876 m2, parc. č. 809/15 lesní 

  pozemek o výměře 4 399 m2, parc. č. 809/137 lesní pozemek o výměře 2 

  142 m2, parc. č. 809/209 lesní pozemek o výměře 1 769 m2, parc. č. 

  809/269 lesní pozemek o výměře 2 405 m2, vše v k. ú. Černovír, obec 

  Olomouc z vlastnictví pana Josefa Tihelky do vlastnictví statutárního 

  města Olomouce za kupní cenu ve výši 65 000,- Kč dle důvodové zprávy 

  bod č. 1.10. 

  15. nevyhovuje žádosti 

  paní Moniky Blažkové o směnu částí pozemků parc. č. 214/2 zahrada o 

  výměře 416 m2 a parc. č. 265/25 zahrada o výměře 367 m2, oba v k. ú. 

  Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc ve vlastnictví paní Ing. Moniky 

  Blažkové za část pozemku parc. č. 319/1 trvalý travní porost o výměře 

  457 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc ve vlastnictví 

  statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 1.11. 

  16. schvaluje 

  směnu části pozemku parc. č. 247/22 zahrada (dle GP parc. č. 247/22 

  zahrada) o výměře 332 m2, pozemků parc. č. 309/8 ostatní plocha o 

  výměře 1706 m2, parc. č. 315/10 ostatní plocha o výměře 3 830 m2, 

  parc. č. 321/7 ostatní plocha o výměře 201 m2, parc. č. 322/8 ostatní 



  plocha o výměře 183 m2, parc. č. 324/183 ostatní plocha o výměře 1465 

  m2, parc. č. 324/191 ostatní plocha o výměře 206 m2, vše v k. ú. 

  Neředín, pozemku parc. č. 812/41 orná půda o výměře 6 801 m2 v k. ú. 

  Slavonín, části pozemku parc. č. 776/5 orná půda (dle GP parc. č. 

  776/64 orná půda) o výměře 1672 m2 a  ideální podíl 1/2 části pozemku 

  parc. č. 776/10 orná půda (dle GP parc. č. 776/10 orná půda) o výměře 

  4 944 m2, vše v k. ú. Slavonín, vše obec Olomouc, ve vlastnictví 

  statutárního města Olomouce za pozemky parc. č. st. 1346/5 zastavěná 

  plocha a nádvoří o výměře 234 m2, na kterém se nachází stavba bez 

  čp/če, jiná st., ve vlastnictví statutárního města Olomouce, parc. č. 

  665 ostatní plocha o výměře 186 m2, pozemky parc. č. 615/29 ostatní 

  plocha o výměře 1172 m2, parc. č. 289/12 ostatní plocha o výměře 19734 

  m2, parc. č. 289/11 ostatní plocha o výměře 323 m2, ideální podíl 2/15 

  pozemku parc. č. 214/11 ostatní plocha o výměře 4 760 m2,  ideální 

  podíl 2/15 pozemku parc. č. 295 ostatní plocha o výměře 4 968 m2 a 

  pozemky parc. č. 320/5 ostatní plocha o výměře 1284 m2 a parc. č. 

  324/42 ostatní plocha o výměře 17 318 m2, vše v k. ú. Neředín, obec 

  Olomouc ve vlastnictví pana Antonína Kučerky s tím, že statutární 

  město Olomouc uhradí panu Antonínu Kučerkovi doplatek cenového rozdílu 

  ve výši 25 595 967,50 Kč dle důvodové zprávy bod č. 1.12. 

  17. nevyhovuje žádosti 

  paní Radmily Tejkalové o prodej pozemku parc. č. 247/22 zahrada v k. 

  ú. Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.12. 

  18. schvaluje 

  směnu části pozemku parc. č. 229 zahrada (dle GP parc. č. 229/2 

  zahrada) o výměře 12 m2 v k. ú. Povel, obec Olomouc ve vlastnictví 

  Ing. Jiřího Travěnce za část pozemku parc. č. 134/4 ostatní plocha 

  (dle GP parc. č. 134/16 ostatní plocha) o výměře 928 m2 v k. ú. Nové 

  Sady u Olomouce, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města 

  Olomouce s tím že Ing. Jiří Travěnec uhradí statutárnímu městu Olomouc 

  doplatek cenového rozdílu ve výši 2 990 920,- Kč dle důvodové zprávy 

  bod č. 1.13. 

  19. schvaluje 

  směnu části pozemku parc. č. 106/34 zahrada (dle GP parc. č. 106/69 

  zahrada) o výměře 28 m2 v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc ve 

  vlastnictví Družstva Gratussino za část pozemku parc. č. 106/3 ostatní 

  plocha (dle GP parc. č. 106/68 ostatní plocha) o výměře 38 m2 v k. ú. 

  Olomouc-město, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce 

  s tím, že Družstvo Gratussino uhradí statutárnímu městu Olomouc 

  doplatek cenového rozdílu ve výši 63.025,- Kč dle důvodové zprávy bod 

  č. 1.14. 

  20. schvaluje 

  směnu části pozemku parc. č. 622/22 ostatní plocha (dle GP parc. č. 

  622/24 ostatní plocha) o výměře 247 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, 

  obec Olomouc ve vlastnictví pana Leoše Nováčka za část pozemku parc. 

  č. 401/1 zahrada (dle GP parc. č. 401/24 zahrada) o výměře 109 m2 v k. 

  ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního 

  města Olomouce s tím, že pan Leoš Nováček uhradí statutárnímu městu 

  Olomouc doplatek cenového rozdílu ve výši 96 000,- Kč dle důvodové 

  zprávy bod č. 1.15. 

  21. schvaluje 

  přeřazení pozemků parc. č. 862 zahrada o výměře 2 111 m2 a parc. č. 

  863 zahrada o výměře 1 291 m2, oba v k. ú. Holice u Olomouce, obec 

  Olomouc, v rámci Dlouhodobé koncepce hospodaření s vybraným nemovitým 

  majetkem ve vlastnictví SMOl na období r. 2019 – 2022, z kategorie C – 

  nemovité věci určené k prodeji či směně za podmínky prokázání řešení 

  záměru v souladu s ÚPO a územní studií, do kategorie A – nemovité věci 

  ve vlastnictví SMOl, které nejsou dlouhodobě určeny k prodeji či směně 



  dle důvodové zprávy bod č. 1.16. 

  22. schvaluje 

  darování části pozemku parc. č. 495/1 ostatní plocha (dle GP parc. č. 

  495/9 ostatní plocha) o výměře 17 m2 v k. ú. Povel, obec Olomouc z 

  vlastnictví Olomouckého kraje do vlastnictví statutárního města 

  Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 1.17. 

  23. schvaluje 

  darování částí pozemků parc. č. 495/3 ostatní plocha (dle GP parc. č. 

  495/11 ostatní plocha) o výměře 83 m2 a parc. č. 495/4 ostatní plocha 

  (dle GP parc. č. 495/13 ostatní plocha) o výměře 120 m2, oba v k. ú. 

  Povel, obec Olomouc z vlastnictví statutárního města Olomouce do 

  vlastnictví Olomouckého kraje se zdůvodněním dle důvodové zprávy bod 

  č. 1.17. 

  24. nevyhovuje žádosti 

  společnosti EOS GROUP s.r.o. o prodej části pozemku parc. č. 613/3 

  ostatní plocha o výměře 103 m2  v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle 

  důvodové zprávy bod č. 1.18. 

  25. nevyhovuje žádosti 

  pana Jana Maňáka o prodej části pozemku parc. č. 500/6 zahrada o 

  výměře 30 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 

  1.19. 

  26. trvá 

  na usnesení ZMO ze dne 7. 3. 2022 ve věci nevyhovění žádosti manželů 

  Jana a Marie Běhalových o prodej části pozemku parc. č. 200 ostatní 

  plocha o výměře 96 m2 v k. ú. Lošov, obec Olomouc dle důvodové zprávy 

  bod č. 1.20. 

  27. nevyhovuje žádosti 

  paní Petry Šiškové o prodej pozemku parc. č. 7 ostatní plocha v k. ú. 

  Droždín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.21. 

  28. nevyhovuje žádosti 

  pana Víta Balcárka o prodej pozemku parc. č. 399/78 ostatní plocha v 

  k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.22. 

  29. nevyhovuje žádosti 

  manželů Michaela a Ivany Rožkových o prodej pozemku parc. č. 464 

  zahrada, či jeho části, v k. ú. Chomoutov, obec Olomouc dle důvodové 

  zprávy bod č. 1.23. 

  30. nevyhovuje žádosti 

  manželů MUDr. Jánovi Ürgeovi Ph.D. a Haně Ürgeové o prodej částí 

  pozemku parc. č. 1010/2 ostatní plocha o celkové výměře 98 m2 v k. ú. 

  Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.24. 

  31. nevyhovuje žádosti 

  paní Gabriely Satinové o prodej části pozemku parc. č. 290/10 ostatní 

  plocha o výměře 270 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové 

  zprávy bod č. 1.25. 

  32. nevyhovuje žádosti 

  pana Michala Molnára o prodej části pozemku parc. č. 290/10 ostatní 

  plocha o výměře 260 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové 

  zprávy bod č. 1.25. 

  33. nevyhovuje žádosti 

  pana Zdeňka Bittnera o prodej částí pozemků parc. č. 598/1 ostatní 

  plocha o výměře 1240 m2 a parc. č. 616/3 ostatní plocha o výměře 458 

  m2, vše v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 

  1.26. 

  34. nevyhovuje žádosti 

  manželů Ing. Viliama a Mgr. Martiny Teššeny o prodej pozemku parc. č. 

  1782 zahrada v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové 

  zprávy bod č. 1.27. 

  35. nevyhovuje žádosti 



  společnosti OHLA ŽS, a.s. o prodej části pozemku parc. č. 1751 ostatní 

  plocha o výměře 200 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové 

  zprávy bod č. 1.28. 

  36. nevyhovuje žádosti 

  manželů MUDr. Petry a MUDr. Martina Švecových o prodej částí pozemku 

  parc. č. 642/3 ostatní plocha o celkové výměře 141 m2 v k. ú. Droždín, 

  obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.29. 

  37. nevyhovuje žádosti 

  společnosti LAZECKÁ STŘELNICE spol. s r. o. o prodej části pozemku 

  parc. č. 490/13 ostatní plocha o výměře 270 m2 v k. ú. Černovír, obec 

  Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.30. 

  38. nevyhovuje žádosti 

  manželů Jiřího a Martiny Ganzových o prodej části pozemku parc. č. 

  319/3 ostatní plocha o výměře 46 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec 

  Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.31. 

  39. nevyhovuje žádosti 

  společnosti STAR-FINANCE, spol. s r.o. o prodej pozemků parc. č. 

  1106/52 orná půda, parc. č. 92/7 orná půda, a části pozemku parc. č. 

  1347/6 ostatní plocha o výměře 13 m2, vše v k. ú. Slavonín, obec 

  Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.32. 

  40. schvaluje 

  prodej pozemku parc. č. 446/1 zahrada v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc 

  společnosti A. I. B. INVEST, s.r.o. za kupní cenu ve výši 4 397 540,- 

  Kč dle důvodové zprávy bod č. 1.33. 

  41. schvaluje 

  prodej pozemku parc. č. 1622 zahrada v k. ú. Holice u Olomouce, obec 

  Olomouc panu Filipu Skácelovi za kupní cenu ve výši 448 000,- Kč dle 

  důvodové zprávy bod č. 1.34. 

  42. schvaluje 

  prodej pozemku parc. č. 1625 zahrada v k. ú. Holice u Olomouce, obec 

  Olomouc Společenství vlastníků pro dům Přerovská 74, Olomouc za kupní 

  cenu ve výši 571 000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 1.34. 

  43. nevyhovuje žádosti 

  společnosti UNNI Development lambda s.r.o. o prodej pozemků parc. č. 

  1622 zahrada a parc. č. 1625 zahrada, oba v k. ú. Holice u Olomouce, 

  obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.34. 

  44. schvaluje 

  prodej pozemků parc. č. 9/1 zahrada o výměře 103 m2 a parc. č. 1209 

  ostatní plocha o výměře 36 m2, vše v k. ú. Černovír, obec Olomouc panu 

  Petru Šrůtovi za kupní cenu ve výši 420 000,- Kč dle důvodové zprávy 

  bod č. 1.35. 

  45. schvaluje 

  prodej části pozemku parc. č. 776/57 zahrada (dle GP parc. č. 776/57 

  zahrada) o výměře 1 897 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc společnosti 

  SeneCura Olomouc s.r.o. za kupní cenu ve výši 4 759 581,- Kč dle 

  důvodové zprávy bod č. 1.36. 

  46. trvá 

  na usnesení ZMO ze dne 7. 3. 2022, bod programu 3, bod 2.25. důvodové 

  zprávy ve věci schválení prodeje části pozemku parc. č. 727/3 zahrada 

  (dle GP parc. č. 727/3 zahrada) o výměře 91 m2 v k. ú. Hodolany, obec 

  Olomouc panu Petru Vytáskovi za kupní cenu ve výši 238 700,- Kč dle 

  důvodové zprávy bod č. 1.37. 

  47. trvá 

  na usnesení ZMO ze dne 7. 3. 2022, bod programu 3, bod 2.25. důvodové 

  zprávy ve věci schválení prodeje části pozemku parc. č. 727/3 zahrada 

  (dle GP parc. č. 727/4 zahrada) o výměře 67 m2 v k. ú. Hodolany, obec 

  Olomouc do společného jmění manželů Boženy a Pavla Derkových za kupní 

  cenu ve výši 176 300,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 1.37. 



  48. schvaluje 

  prodej částí pozemku parc. č. 1076 ostatní plocha (dle GP parc. č. 

  1076/9 ostatní plocha o výměře 229 m2 a parc. č. 1076/10 ostatní 

  plocha o výměře 34 m2) o celkové výměře 263 m2, vše v k. ú. Nová 

  Ulice, obec Olomouc společnosti ELPIS OLOMOUC, spol. s r.o. za kupní 

  cenu ve výši 704.840,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 1.38. 

  49. schvaluje 

  prodej části pozemku parc. č. 609/5 ostatní plocha (dle GP parc. č. 

  609/8 ostatní plocha) o výměře 102 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc 

  manželům Zdeňkovi a Miloslavě Filipovým do společného jmění manželů za 

  kupní cenu ve výši 291 000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 1.39. 

  50. schvaluje 

  prodej části pozemku parc. č. 530 zahrada (dle GP parc. č. 530/1) o 

  výměře 276 m2  v k. ú. Droždín, obec Olomouc manželům Marcele a 

  Františkovi Culkovým do společného jmění manželů za kupní cenu 823 

  630,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 1.40. 

  51. schvaluje 

  prodej pozemku parc. č. 1068 ostatní plocha a částí pozemků parc. č. 

  1067 ostatní plocha (dle GP parc. č. 1067/3 ostatní plocha) o výměře 

  76 m2 a parc. č. 1946 ostatní plocha (dle GP parc. č. 1946/2 ostatní 

  plocha) o výměře 18 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc 

  manželům Mgr. Monice a Markovi Vaculíkovým do společného jmění manželů 

  za kupní cenu ve výši 406.050,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 1.41. 

  52. schvaluje 

  prodej části pozemku parc. č. 878/17 orná půda (dle GP parc. č. 

  878/28) o výměře 45 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc 

  společnosti Motocentrum Olomouc s.r.o. za kupní cenu ve výši 113 500,- 

  Kč dle důvodové zprávy bod č. 1.42. 

  53. schvaluje 

  prodej pozemku parc. č. 81 ostatní plocha v k. ú. Holice u Olomouce, 

  obec Olomouc paní Martě Novotné za kupní cenu ve výši 204 235,- Kč dle 

  důvodové zprávy bod č. 1.43. 

  54. schvaluje 

  prodej pozemků parc. č. 704/1 zastavěná plocha a nádvoří, na kterém se 

  nachází budova č.e. 20, rod. rekr, ve vlastnictví kupujícího, a parc. 

  č. 704/2 ostatní plocha vše v k. ú. Lošov, obec Olomouc panu 

  Rostislavu Medovi za kupní cenu ve výši 113 270,- Kč dle důvodové 

  zprávy bod č. 1.44. 

  55. schvaluje 

  prodej pozemku parc. č. 136/39 ostatní plocha v k. ú. Neředín, obec 

  Olomouc manželům Jiřímu a Olze Gastovým do společného jmění manželů za 

  kupní cenu ve výši 170 000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 1.45. 

  56. schvaluje 

  prodej části pozemku parc. č. 886/8 ostatní plocha (dle GP parc. č. 

  886/27 ostatní plocha) o výměře 88 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec 

  Olomouc panu Ing. Janu Hrdinovi za kupní cenu ve výši 181 000,- Kč dle 

  důvodové zprávy bod č. 1.46. 

  57. schvaluje 

  prodej části pozemku parc. č. 886/8 ostatní plocha (dle GP parc. č. 

  886/28 ostatní plocha) o výměře 74 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec 

  Olomouc společnosti LB 2000, s.r.o. za kupní cenu ve výši 153 000,- Kč 

  dle důvodové zprávy bod č. 1.46. 

  58. schvaluje 

  prodej části pozemku parc. č. 202/2 ostatní plocha (dle GP parc. č. 

  202/5 ostatní plocha) o výměře 13 m2 v k. ú. Bělidla, obec Olomouc za 

  kupní cenu ve výši 40 400,- Kč do podílového spoluvlastnictví 

  kupujících, a to podíl o velikosti id. 1/2 paní Evě Zemčákové za kupní 

  cenu ve výši 20 200,- Kč, podíl o velikosti id. 1/4 paní Mgr. Janě 



  Korbašové za kupní cenu ve výši 10 100,- Kč a podíl o velikosti 1/4 

  paní Mgr. Zuzaně Korbašové za kupní cenu ve výši 10 100,- Kč dle 

  důvodové zprávy bod č. 1.47. 

  59. schvaluje 

  prodej části pozemku parc. č. 202/2 ostatní plocha (dle GP parc. č. 

  202/6 ostatní plocha) o výměře 8 m2  v k. ú. Bělidla, obec Olomouc 

  panu Miroslavu Heczkovi za kupní cenu ve výši 26 400,- Kč dle důvodové 

  zprávy bod č. 1.48. 

  60. schvaluje 

  prodej pozemku parc. č. 1721/154 ostatní plocha v k. ú. Holice u 

  Olomouce, obec Olomouc manželům MUDr. Tereze a MUDr. Davidovi 

  Chmelovým do společného jmění manželů za kupní cenu ve výši 222 035,- 

  Kč dle důvodové zprávy bod č. 1.49. 

  61. schvaluje 

  prodej pozemku parc. č. 459/10 ostatní plocha v k. ú. Povel, obec 

  Olomouc panu Danielu Zalotěnkovi za kupní cenu ve výši 958 000,- Kč 

  dle důvodové zprávy bod č. 1.50. 

  62. schvaluje 

  prodej části pozemku parc. č. 445/2 ostatní plocha (dle GP parc. č. 

  445/12 ostatní plocha) o výměře 1 m2 v k. ú. Hejčín, obec Olomouc 

  společnosti Nová Lazecká s.r.o. za kupní cenu ve výši 600,- Kč dle 

  důvodové zprávy bod č. 1.51. 

  63. schvaluje 

  prodej části pozemku parc. č. 2218 lesní pozemek (dle GP parc. č. 

  2218/2 lesní pozemek) o výměře 1 588 m2 a části pozemku parc. č. 2274 

  ostatní plocha (dle GP parc. č. 2274/2 ostatní plocha) o výměře 627 

  m2, oba v k. ú. Grygov, obec Grygov manželům Miroslavu Pospíšilovi a 

  Pavle Pospíšilové do společného jmění manželů za kupní cenu ve výši 

  204 170,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 1.52. 

  64. schvaluje 

  prodej části pozemku parc. č. 12/26 (dle GP díl „d“) ostatní plocha o 

  výměře 2 m2, části pozemku parc. č. 111/3 (dle GP díl „c“) ostatní 

  plocha o výměře 1 m2, části pozemku parc. č. 111/5 (dle GP díl „b“) 

  ostatní plocha o výměře 4 m2 a části pozemku parc. č. 127/1 (dle GP 

  díl „a“) ostatní plocha o výměře 2 m2, vše v k. ú. Lazce, obec Olomouc 

  za kupní cenu celkem ve výši 40 000,- Kč do podílového 

  spoluvlastnictví kupujících, a to: 

  - podíl o velikosti 1/2  paní Haně Dreiseitlové za kupní cenu ve výši 

  20.000,- Kč, 

  - podíl o velikosti 1/2 paní Ing. Jitce Taláškové za kupní cenu ve 

  výši 20.000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 1.53. 

  65. schvaluje 

  prodej částí pozemků parc. č. 1028/7 ostatní plocha (dle GP parc. č. 

  1028/27) o výměře 22 m2 a parc. č. 1033 ostatní plocha (dle GP parc. 

  č. 1033/4) o výměře 66 m2, vše v k. ú. Řepčín, obec Olomouc manželům 

  Evě a Františkovi Štenclovým do společného jmění manželů za kupní cenu 

  ve výši 342 500,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 1.54. 

  66. schvaluje 

  dohodu o narovnání se společností Zolova real s.r.o. a společností 

  INSKOL v.o.s. dle důvodové zprávy bod č. 2.1. 

  67. nesouhlasí 

  s účastí v dražbě za účelem nabytí do vlastnictví statutárního města 

  Olomouce pozemku parc. č. 375/2 orná půda, samostatné liniové stavby 

  komunikace umístěné na pozemcích parc. č. 375/2 orná půda, parc. č. 

  375/1 trvalý travní porost, parc. č. 293/3 a parc. č. 293/7, vše 

  ostatní plocha, samostatné liniové stavby dešťové kanalizace na 

  pozemcích parc. č. 375/2 orná půda, parc. č. 375/1 trvalý travní 

  porost, parc. č. 293/3, parc. č. 293/7 a parc. č. 300/2, vše ostatní 



  plocha, samostatné liniové stavby chodníku na pozemcích parc. č. 375/1 

  trvalý travní porost, parc. č. 293/2, parc. č. 293/3, parc. č. 293/4, 

  parc. č. 293/7 a parc. č. 91/1, vše ostatní plocha v k. ú. Nedvězí u 

  Olomouce, obec Olomouc, a samostatné liniové stavby veřejného 

  osvětlení na pozemcích parc. č. 375/2 a parc. č. 375/3, vše orná půda, 

  parc. č. 293/3 ostatní plocha, vše v k. ú. Nedvězí u Olomouce, obec 

  Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.1. 

______________________________________________________________________ 
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              24. zasedání Zastupitelstva města Olomouce               

                 Předsedá: Mgr. Miroslav Žbánek, MPA                   

                      HLASOVÁNÍ č. 9 - SCHVÁLENO                       

                         05.09.2022 11:01:57                           

          04.Změna č. XIII Územního plánu Olomouc - vydání             

______________________________________________________________________ 

 

  Ing. David Alt                             SPD SPOZ     Pro             

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

  Mgr. Miroslava Ferancová                   ANO 2011     Pro             

  Mgr. Milan Feranec                         ANO 2011     Pro             

  Ing. Stanislav Flek                        spOLečně     Omluven         

  Ing. arch. Michal Giacintov                KDU-ČSL      Pro             

  Ing. arch. Pavel Grasse                    ProOlomouc   Pro             

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

  Ing. Otakar Štěpán Bačák                   spOLečně     Pro             

  Ing. arch. David Helcel                    PirátiSTAN   Pro             

  RNDr. Jan Holpuch, Ph.D.                   ODS          Pro             

  Ing. Martin Jirotka                        SPD SPOZ     Pro             

  Ing. Bc. Rostislav Hainc                   KDU-ČSL      Pro             

  Mgr. Josef Kaštil                          ODS          Pro             

  Mgr. Jakub Knápek                          PirátiSTAN   Pro             

  Eva Kolářová                               ANO 2011     Pro             

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

  Václav Kryl                                ANO 2011     Pro             

  Mgr. Jiří Kubíček                          SPD SPOZ     Pro             

  Mgr. Yvona Kubjátová                       ČSSD         Pro             

  Ing. Jaroslav Kuchař                       ANO 2011     Pro             

  Mgr. Radim Lindner                         ANO 2011     Pro             

  Jaromír Lošťák                             ANO 2011     Pro             

  akad. soch. Martin Lubič                   ProOlomouc   Omluven         

  Petr Macek                                 ProOlomouc   Pro             

  JUDr. Martin Major, MBA                    ODS          Pro             

  MUDr. Ivo Mareš, MBA                       ODS          Pro             

  Mgr. Hynek Melichar, Ph.D.                 PirátiSTAN   Pro             

  Ing. arch. Tomáš Pejpek                    ProOlomouc   Nehlasoval      

  Mgr. Matouš Pelikán                        KDU-ČSL      Pro             

  Ivana Plíhalová                            spOLečně     Pro             

  Vladimír Prášil                            ANO 2011     Pro             

  Mgr. Bc. Martin Přerovský                  ANO 2011     Pro             

  PaedDr. Miroslav Skácel                    KSČM         Omluven         

  Mgr. Petr Fojtík                           PirátiSTAN   Pro             

  MUDr. Marcela Škvařilová, Ph.D.            ProOlomouc   Pro             

  RNDr. Ladislav Šnevajs                     KDU-ČSL      Pro             

  Mgr. Viktor Tichák, Ph.D.                  PirátiSTAN   Omluven         

  Mgr. Miloslav Tichý                        ANO 2011     Pro             

  Magdaléna Vanečková                        ANO 2011     Pro             

  Mgr. Markéta Záleská                       ODS          Pro             



  Mgr. Marek Zelenka, LL.M.                  PirátiSTAN   Pro             

  PhDr. Jiří Zima                            KSČM         Pro             

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

  Mgr. Miroslav Žbánek, MPA                  ANO 2011     Pro             

______________________________________________________________________ 

 

Ke schválení bylo potřeba 23 hlasů 

Celkem zastupitelů: 45 

Pro: 38 (84%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 2 (4%) 

Omluveno: 5 

 

Hlasování o usnesení 

  1. bere na vědomí 

  důvodovou zprávu v předloženém znění 

  2. ověřilo 

  tímto, že Změna č. XIII Územního plánu není v rozporu: 

  1. s Politikou územního rozvoje České republiky, ve znění pozdějších 

  aktualizací 

  2. se Zásadami územního rozvoje Olomouckého kraje, ve znění pozdějších 

  aktualizací 

  3. se stanovisky dotčených orgánů a Krajského úřadu Olomouckého kraje 

  3. vydává 

  v souladu s ustanovením § 54 odst. 2 zákona č. 183/2006 sb., o územním 

  plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (stavební 

  zákon) Změnu č. XIII Územního plánu Olomouc formou opatření obecné 

  povahy č. 2/2022, které je přílohou tohoto usnesení 

  4. ukládá 

  odboru dopravy a územního rozvoje oznámit v souladu s § 173 odst. 1 

  zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů, 

  vydání Změny č. XIII Územního plánu Olomouc veřejnou vyhláškou 

  T: nejbližší zasedání ZMO 

  O: vedoucí odboru dopravy a územního rozvoje 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

              24. zasedání Zastupitelstva města Olomouce               

                 Předsedá: Mgr. Miroslav Žbánek, MPA                   

                     HLASOVÁNÍ č. 10 - SCHVÁLENO                       

                         05.09.2022 11:17:56                           

05.Darovací smlouva na poskytnutí peněžitého daru Hasičskému záchrannému 

sboru Olomouckého kraje - prodloužení termínu čerpání 

______________________________________________________________________ 

 

  Ing. David Alt                             SPD SPOZ     Pro             

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

  Mgr. Miroslava Ferancová                   ANO 2011     Nehlasoval      

  Mgr. Milan Feranec                         ANO 2011     Nehlasoval      

  Ing. Stanislav Flek                        spOLečně     Omluven         

  Ing. arch. Michal Giacintov                KDU-ČSL      Pro             

  Ing. arch. Pavel Grasse                    ProOlomouc   Pro             

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

  Ing. Otakar Štěpán Bačák                   spOLečně     Pro             

  Ing. arch. David Helcel                    PirátiSTAN   Pro             

  RNDr. Jan Holpuch, Ph.D.                   ODS          Nehlasoval      

  Ing. Martin Jirotka                        SPD SPOZ     Pro             

  Ing. Bc. Rostislav Hainc                   KDU-ČSL      Pro             

  Mgr. Josef Kaštil                          ODS          Pro             

  Mgr. Jakub Knápek                          PirátiSTAN   Pro             



  Eva Kolářová                               ANO 2011     Pro             

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

  Václav Kryl                                ANO 2011     Pro             

  Mgr. Jiří Kubíček                          SPD SPOZ     Pro             

  Mgr. Yvona Kubjátová                       ČSSD         Pro             

  Ing. Jaroslav Kuchař                       ANO 2011     Pro             

  Mgr. Radim Lindner                         ANO 2011     Pro             

  Jaromír Lošťák                             ANO 2011     Pro             

  akad. soch. Martin Lubič                   ProOlomouc   Omluven         

  Petr Macek                                 ProOlomouc   Pro             

  JUDr. Martin Major, MBA                    ODS          Pro             

  MUDr. Ivo Mareš, MBA                       ODS          Pro             

  Mgr. Hynek Melichar, Ph.D.                 PirátiSTAN   Pro             

  Ing. arch. Tomáš Pejpek                    ProOlomouc   Pro             

  Mgr. Matouš Pelikán                        KDU-ČSL      Pro             

  Ivana Plíhalová                            spOLečně     Pro             

  Vladimír Prášil                            ANO 2011     Pro             

  Mgr. Bc. Martin Přerovský                  ANO 2011     Nehlasoval      

  PaedDr. Miroslav Skácel                    KSČM         Omluven         

  Mgr. Petr Fojtík                           PirátiSTAN   Pro             

  MUDr. Marcela Škvařilová, Ph.D.            ProOlomouc   Pro             

  RNDr. Ladislav Šnevajs                     KDU-ČSL      Pro             

  Mgr. Viktor Tichák, Ph.D.                  PirátiSTAN   Omluven         

  Mgr. Miloslav Tichý                        ANO 2011     Pro             

  Magdaléna Vanečková                        ANO 2011     Pro             

  Mgr. Markéta Záleská                       ODS          Pro             

  Mgr. Marek Zelenka, LL.M.                  PirátiSTAN   Pro             

  PhDr. Jiří Zima                            KSČM         Pro             

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

  Mgr. Miroslav Žbánek, MPA                  ANO 2011     Pro             

______________________________________________________________________ 

 

Ke schválení bylo potřeba 23 hlasů 

Celkem zastupitelů: 45 

Pro: 36 (80%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 4 (9%) 

Omluveno: 5 

 

Hlasování o usnesení 

  1. bere na vědomí 

  předloženou důvodovou zprávu 

  2. schvaluje 

  znění a uzavření dodatku č. 1 darovací smlouvy na poskytnutí 

  peněžitého daru Hasičskému záchrannému sboru Olomouckého kraje dle 

  Přílohy č. 2 důvodové zprávy 

  3. pověřuje 

  JUDr. Martina Majora, MBA, náměstka primátora, podpisem dodatku č. 1 

  darovací smlouvy dle Přílohy č. 2 důvodové zprávy 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

              24. zasedání Zastupitelstva města Olomouce               

                 Předsedá: Mgr. Miroslav Žbánek, MPA                   

                     HLASOVÁNÍ č. 11 - SCHVÁLENO                       

                         05.09.2022 11:18:47                           

             06.Majetkoprávní záležitosti odboru investic              

______________________________________________________________________ 

 

  Ing. David Alt                             SPD SPOZ     Pro             



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

  Mgr. Miroslava Ferancová                   ANO 2011     Nehlasoval      

  Mgr. Milan Feranec                         ANO 2011     Nehlasoval      

  Ing. Stanislav Flek                        spOLečně     Omluven         

  Ing. arch. Michal Giacintov                KDU-ČSL      Pro             

  Ing. arch. Pavel Grasse                    ProOlomouc   Pro             

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

  Ing. Otakar Štěpán Bačák                   spOLečně     Pro             

  Ing. arch. David Helcel                    PirátiSTAN   Pro             

  RNDr. Jan Holpuch, Ph.D.                   ODS          Nehlasoval      

  Ing. Martin Jirotka                        SPD SPOZ     Pro             

  Ing. Bc. Rostislav Hainc                   KDU-ČSL      Pro             

  Mgr. Josef Kaštil                          ODS          Pro             

  Mgr. Jakub Knápek                          PirátiSTAN   Pro             

  Eva Kolářová                               ANO 2011     Pro             

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

  Václav Kryl                                ANO 2011     Pro             

  Mgr. Jiří Kubíček                          SPD SPOZ     Pro             

  Mgr. Yvona Kubjátová                       ČSSD         Pro             

  Ing. Jaroslav Kuchař                       ANO 2011     Pro             

  Mgr. Radim Lindner                         ANO 2011     Pro             

  Jaromír Lošťák                             ANO 2011     Pro             

  akad. soch. Martin Lubič                   ProOlomouc   Omluven         

  Petr Macek                                 ProOlomouc   Pro             

  JUDr. Martin Major, MBA                    ODS          Pro             

  MUDr. Ivo Mareš, MBA                       ODS          Pro             

  Mgr. Hynek Melichar, Ph.D.                 PirátiSTAN   Pro             

  Ing. arch. Tomáš Pejpek                    ProOlomouc   Pro             

  Mgr. Matouš Pelikán                        KDU-ČSL      Pro             

  Ivana Plíhalová                            spOLečně     Pro             

  Vladimír Prášil                            ANO 2011     Pro             

  Mgr. Bc. Martin Přerovský                  ANO 2011     Nehlasoval      

  PaedDr. Miroslav Skácel                    KSČM         Omluven         

  Mgr. Petr Fojtík                           PirátiSTAN   Pro             

  MUDr. Marcela Škvařilová, Ph.D.            ProOlomouc   Pro             

  RNDr. Ladislav Šnevajs                     KDU-ČSL      Pro             

  Mgr. Viktor Tichák, Ph.D.                  PirátiSTAN   Omluven         

  Mgr. Miloslav Tichý                        ANO 2011     Pro             

  Magdaléna Vanečková                        ANO 2011     Pro             

  Mgr. Markéta Záleská                       ODS          Pro             

  Mgr. Marek Zelenka, LL.M.                  PirátiSTAN   Pro             

  PhDr. Jiří Zima                            KSČM         Pro             

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

  Mgr. Miroslav Žbánek, MPA                  ANO 2011     Pro             

______________________________________________________________________ 

 

Ke schválení bylo potřeba 23 hlasů 

Celkem zastupitelů: 45 

Pro: 36 (80%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 4 (9%) 

Omluveno: 5 

 

Hlasování o usnesení 

  1. bere na vědomí 

  předloženou důvodovou zprávu, 

  2. schvaluje 

  směnu částí pozemků parc. č. 1002/13 ostatní plocha o výměře 55 m2 

  (dle GP pozemek parc. č. 1002/19) a parc. č. 394/9 orná půda o výměře 

  209 m2 (dle GP pozemky parc. č. 394/23 o výměře 206 m2, parc. č. 



  394/24 o výměře 7 m2 a parc. č. 394/25 o výměře 6m2) v k.ú. Řepčín, 

  obec Olomouc ve vlastnictví společnosti SPV red, s.r.o. za část 

  pozemku parc. č. 1002/14 ostatní plocha o výměře 209 m2 (dle GP 

  pozemek parc. č. 1002/14) v k.ú. Řepčín, obec Olomouc ve vlastnictví 

  statutárního města Olomouce s cenovým doplatkem, který bude hradit 

  statutární město Olomouc ve výši 40 950 Kč včetně DPH dle důvodové 

  zprávy bod 1.1. 

  3. neschvaluje 

  výkup části pozemku parc. č. 18, zahrada o výměře cca 70 m2 v k. ú. 

  Řepčín, obec Olomouc ve vlastnictví Miloslava Faltýnka za kupní cenu 

  ve výši 300.000,- Kč dle důvodové zprávy bod 1.2. 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

              24. zasedání Zastupitelstva města Olomouce               

                 Předsedá: Mgr. Miroslav Žbánek, MPA                   

                     HLASOVÁNÍ č. 12 - SCHVÁLENO                       

                         05.09.2022 11:21:10                           

07.Sluňákov - Středisko ekologické výchovy v Horce nad Moravou, předání 

majetku 

______________________________________________________________________ 

 

  Ing. David Alt                             SPD SPOZ     Pro             

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

  Mgr. Miroslava Ferancová                   ANO 2011     Nehlasoval      

  Mgr. Milan Feranec                         ANO 2011     Nehlasoval      

  Ing. Stanislav Flek                        spOLečně     Omluven         

  Ing. arch. Michal Giacintov                KDU-ČSL      Pro             

  Ing. arch. Pavel Grasse                    ProOlomouc   Pro             

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

  Ing. Otakar Štěpán Bačák                   spOLečně     Pro             

  Ing. arch. David Helcel                    PirátiSTAN   Pro             

  RNDr. Jan Holpuch, Ph.D.                   ODS          Nehlasoval      

  Ing. Martin Jirotka                        SPD SPOZ     Pro             

  Ing. Bc. Rostislav Hainc                   KDU-ČSL      Pro             

  Mgr. Josef Kaštil                          ODS          Pro             

  Mgr. Jakub Knápek                          PirátiSTAN   Pro             

  Eva Kolářová                               ANO 2011     Pro             

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

  Václav Kryl                                ANO 2011     Pro             

  Mgr. Jiří Kubíček                          SPD SPOZ     Pro             

  Mgr. Yvona Kubjátová                       ČSSD         Pro             

  Ing. Jaroslav Kuchař                       ANO 2011     Pro             

  Mgr. Radim Lindner                         ANO 2011     Pro             

  Jaromír Lošťák                             ANO 2011     Pro             

  akad. soch. Martin Lubič                   ProOlomouc   Omluven         

  Petr Macek                                 ProOlomouc   Pro             

  JUDr. Martin Major, MBA                    ODS          Pro             

  MUDr. Ivo Mareš, MBA                       ODS          Pro             

  Mgr. Hynek Melichar, Ph.D.                 PirátiSTAN   Pro             

  Ing. arch. Tomáš Pejpek                    ProOlomouc   Pro             

  Mgr. Matouš Pelikán                        KDU-ČSL      Pro             

  Ivana Plíhalová                            spOLečně     Pro             

  Vladimír Prášil                            ANO 2011     Pro             

  Mgr. Bc. Martin Přerovský                  ANO 2011     Pro             

  PaedDr. Miroslav Skácel                    KSČM         Omluven         

  Mgr. Petr Fojtík                           PirátiSTAN   Pro             

  MUDr. Marcela Škvařilová, Ph.D.            ProOlomouc   Pro             



  RNDr. Ladislav Šnevajs                     KDU-ČSL      Pro             

  Mgr. Viktor Tichák, Ph.D.                  PirátiSTAN   Omluven         

  Mgr. Miloslav Tichý                        ANO 2011     Pro             

  Magdaléna Vanečková                        ANO 2011     Pro             

  Mgr. Markéta Záleská                       ODS          Pro             

  Mgr. Marek Zelenka, LL.M.                  PirátiSTAN   Pro             

  PhDr. Jiří Zima                            KSČM         Pro             

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

  Mgr. Miroslav Žbánek, MPA                  ANO 2011     Pro             

______________________________________________________________________ 

 

Ke schválení bylo potřeba 23 hlasů 

Celkem zastupitelů: 45 

Pro: 37 (82%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 3 (7%) 

Omluveno: 5 

 

Hlasování o usnesení 

  1. bere na vědomí 

  předloženou důvodovou zprávu, 

  2. schvaluje 

  uzavření smlouvy na bezúplatný převod movitého majetku mezi 

  statutárním městem Olomouc jako převodcem a Sluňákovem – centrem 

  ekologických aktivit města Olomouce, o.p.s. jako nabyvatelem, dle 

  důvodové zprávy a jejích příloh. 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

              24. zasedání Zastupitelstva města Olomouce               

                 Předsedá: Mgr. Miroslav Žbánek, MPA                   

                     HLASOVÁNÍ č. 13 - SCHVÁLENO                       

                         05.09.2022 11:24:27                           

                    08.Rozpočtové změny roku 2022                      

______________________________________________________________________ 

 

  Ing. David Alt                             SPD SPOZ     Pro             

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

  Mgr. Miroslava Ferancová                   ANO 2011     Pro             

  Mgr. Milan Feranec                         ANO 2011     Nehlasoval      

  Ing. Stanislav Flek                        spOLečně     Omluven         

  Ing. arch. Michal Giacintov                KDU-ČSL      Pro             

  Ing. arch. Pavel Grasse                    ProOlomouc   Zdržel se       

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

  Ing. Otakar Štěpán Bačák                   spOLečně     Pro             

  Ing. arch. David Helcel                    PirátiSTAN   Pro             

  RNDr. Jan Holpuch, Ph.D.                   ODS          Nehlasoval      

  Ing. Martin Jirotka                        SPD SPOZ     Pro             

  Ing. Bc. Rostislav Hainc                   KDU-ČSL      Pro             

  Mgr. Josef Kaštil                          ODS          Pro             

  Mgr. Jakub Knápek                          PirátiSTAN   Pro             

  Eva Kolářová                               ANO 2011     Pro             

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

  Václav Kryl                                ANO 2011     Pro             

  Mgr. Jiří Kubíček                          SPD SPOZ     Zdržel se       

  Mgr. Yvona Kubjátová                       ČSSD         Pro             

  Ing. Jaroslav Kuchař                       ANO 2011     Pro             

  Mgr. Radim Lindner                         ANO 2011     Pro             

  Jaromír Lošťák                             ANO 2011     Pro             

  akad. soch. Martin Lubič                   ProOlomouc   Omluven         



  Petr Macek                                 ProOlomouc   Zdržel se       

  JUDr. Martin Major, MBA                    ODS          Pro             

  MUDr. Ivo Mareš, MBA                       ODS          Pro             

  Mgr. Hynek Melichar, Ph.D.                 PirátiSTAN   Pro             

  Ing. arch. Tomáš Pejpek                    ProOlomouc   Zdržel se       

  Mgr. Matouš Pelikán                        KDU-ČSL      Pro             

  Ivana Plíhalová                            spOLečně     Pro             

  Vladimír Prášil                            ANO 2011     Pro             

  Mgr. Bc. Martin Přerovský                  ANO 2011     Pro             

  PaedDr. Miroslav Skácel                    KSČM         Omluven         

  Mgr. Petr Fojtík                           PirátiSTAN   Pro             

  MUDr. Marcela Škvařilová, Ph.D.            ProOlomouc   Zdržel se       

  RNDr. Ladislav Šnevajs                     KDU-ČSL      Pro             

  Mgr. Viktor Tichák, Ph.D.                  PirátiSTAN   Omluven         

  Mgr. Miloslav Tichý                        ANO 2011     Pro             

  Magdaléna Vanečková                        ANO 2011     Pro             

  Mgr. Markéta Záleská                       ODS          Pro             

  Mgr. Marek Zelenka, LL.M.                  PirátiSTAN   Pro             

  PhDr. Jiří Zima                            KSČM         Pro             

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

  Mgr. Miroslav Žbánek, MPA                  ANO 2011     Pro             

______________________________________________________________________ 

 

Ke schválení bylo potřeba 23 hlasů 

Celkem zastupitelů: 45 

Pro: 33 (73%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 5 (11%)  Nehlasovalo: 2 (4%) 

Omluveno: 5 

 

Hlasování o usnesení 

  1. bere na vědomí 

  důvodovou zprávu včetně přílohy týkající se rozpočtových změn roku 

  2022 - část A a B 

  2. schvaluje 

  důvodovou zprávu týkající se rozpočtových změn roku 2022 - část B 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

              24. zasedání Zastupitelstva města Olomouce               

                 Předsedá: Mgr. Miroslav Žbánek, MPA                   

                     HLASOVÁNÍ č. 14 - SCHVÁLENO                       

                         05.09.2022 11:25:51                           

                      09.Dotace z rozpočtu SMOl                        

______________________________________________________________________ 

 

  Ing. David Alt                             SPD SPOZ     Pro             

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

  Mgr. Miroslava Ferancová                   ANO 2011     Pro             

  Mgr. Milan Feranec                         ANO 2011     Nehlasoval      

  Ing. Stanislav Flek                        spOLečně     Omluven         

  Ing. arch. Michal Giacintov                KDU-ČSL      Pro             

  Ing. arch. Pavel Grasse                    ProOlomouc   Pro             

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

  Ing. Otakar Štěpán Bačák                   spOLečně     Pro             

  Ing. arch. David Helcel                    PirátiSTAN   Pro             

  RNDr. Jan Holpuch, Ph.D.                   ODS          Nehlasoval      

  Ing. Martin Jirotka                        SPD SPOZ     Pro             

  Ing. Bc. Rostislav Hainc                   KDU-ČSL      Pro             

  Mgr. Josef Kaštil                          ODS          Pro             



  Mgr. Jakub Knápek                          PirátiSTAN   Pro             

  Eva Kolářová                               ANO 2011     Pro             

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

  Václav Kryl                                ANO 2011     Pro             

  Mgr. Jiří Kubíček                          SPD SPOZ     Pro             

  Mgr. Yvona Kubjátová                       ČSSD         Pro             

  Ing. Jaroslav Kuchař                       ANO 2011     Pro             

  Mgr. Radim Lindner                         ANO 2011     Pro             

  Jaromír Lošťák                             ANO 2011     Pro             

  akad. soch. Martin Lubič                   ProOlomouc   Omluven         

  Petr Macek                                 ProOlomouc   Pro             

  JUDr. Martin Major, MBA                    ODS          Pro             

  MUDr. Ivo Mareš, MBA                       ODS          Pro             

  Mgr. Hynek Melichar, Ph.D.                 PirátiSTAN   Pro             

  Ing. arch. Tomáš Pejpek                    ProOlomouc   Pro             

  Mgr. Matouš Pelikán                        KDU-ČSL      Pro             

  Ivana Plíhalová                            spOLečně     Pro             

  Vladimír Prášil                            ANO 2011     Pro             

  Mgr. Bc. Martin Přerovský                  ANO 2011     Pro             

  PaedDr. Miroslav Skácel                    KSČM         Omluven         

  Mgr. Petr Fojtík                           PirátiSTAN   Pro             

  MUDr. Marcela Škvařilová, Ph.D.            ProOlomouc   Pro             

  RNDr. Ladislav Šnevajs                     KDU-ČSL      Pro             

  Mgr. Viktor Tichák, Ph.D.                  PirátiSTAN   Omluven         

  Mgr. Miloslav Tichý                        ANO 2011     Pro             

  Magdaléna Vanečková                        ANO 2011     Pro             

  Mgr. Markéta Záleská                       ODS          Pro             

  Mgr. Marek Zelenka, LL.M.                  PirátiSTAN   Pro             

  PhDr. Jiří Zima                            KSČM         Pro             

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

  Mgr. Miroslav Žbánek, MPA                  ANO 2011     Pro             

______________________________________________________________________ 

 

Ke schválení bylo potřeba 23 hlasů 

Celkem zastupitelů: 45 

Pro: 38 (84%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 2 (4%) 

Omluveno: 5 

 

Hlasování o usnesení 

  1. bere na vědomí 

  předloženou důvodovou zprávu včetně příloh 

  2. bere na vědomí 

  poskytnutí dotací u žádostí do 50 tis. Kč z rozpočtu SMOl roku 2022 

  dle příloh č. 1 důvodové zprávy 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

              24. zasedání Zastupitelstva města Olomouce               

                 Předsedá: Mgr. Miroslav Žbánek, MPA                   

                     HLASOVÁNÍ č. 15 - SCHVÁLENO                       

                         05.09.2022 11:28:29                           

                10.EIB - revize/konverze úrokové sazby                 

______________________________________________________________________ 

 

  Ing. David Alt                             SPD SPOZ     Pro             

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

  Mgr. Miroslava Ferancová                   ANO 2011     Pro             

  Mgr. Milan Feranec                         ANO 2011     Pro             



  Ing. Stanislav Flek                        spOLečně     Omluven         

  Ing. arch. Michal Giacintov                KDU-ČSL      Pro             

  Ing. arch. Pavel Grasse                    ProOlomouc   Pro             

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

  Ing. Otakar Štěpán Bačák                   spOLečně     Pro             

  Ing. arch. David Helcel                    PirátiSTAN   Pro             

  RNDr. Jan Holpuch, Ph.D.                   ODS          Pro             

  Ing. Martin Jirotka                        SPD SPOZ     Pro             

  Ing. Bc. Rostislav Hainc                   KDU-ČSL      Pro             

  Mgr. Josef Kaštil                          ODS          Pro             

  Mgr. Jakub Knápek                          PirátiSTAN   Pro             

  Eva Kolářová                               ANO 2011     Pro             

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

  Václav Kryl                                ANO 2011     Pro             

  Mgr. Jiří Kubíček                          SPD SPOZ     Pro             

  Mgr. Yvona Kubjátová                       ČSSD         Pro             

  Ing. Jaroslav Kuchař                       ANO 2011     Nehlasoval      

  Mgr. Radim Lindner                         ANO 2011     Pro             

  Jaromír Lošťák                             ANO 2011     Pro             

  akad. soch. Martin Lubič                   ProOlomouc   Omluven         

  Petr Macek                                 ProOlomouc   Pro             

  JUDr. Martin Major, MBA                    ODS          Pro             

  MUDr. Ivo Mareš, MBA                       ODS          Pro             

  Mgr. Hynek Melichar, Ph.D.                 PirátiSTAN   Pro             

  Ing. arch. Tomáš Pejpek                    ProOlomouc   Pro             

  Mgr. Matouš Pelikán                        KDU-ČSL      Pro             

  Ivana Plíhalová                            spOLečně     Pro             

  Vladimír Prášil                            ANO 2011     Pro             

  Mgr. Bc. Martin Přerovský                  ANO 2011     Pro             

  PaedDr. Miroslav Skácel                    KSČM         Omluven         

  Mgr. Petr Fojtík                           PirátiSTAN   Pro             

  MUDr. Marcela Škvařilová, Ph.D.            ProOlomouc   Pro             

  RNDr. Ladislav Šnevajs                     KDU-ČSL      Pro             

  Mgr. Viktor Tichák, Ph.D.                  PirátiSTAN   Omluven         

  Mgr. Miloslav Tichý                        ANO 2011     Pro             

  Magdaléna Vanečková                        ANO 2011     Pro             

  Mgr. Markéta Záleská                       ODS          Pro             

  Mgr. Marek Zelenka, LL.M.                  PirátiSTAN   Pro             

  PhDr. Jiří Zima                            KSČM         Pro             

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

  Mgr. Miroslav Žbánek, MPA                  ANO 2011     Pro             

______________________________________________________________________ 

 

Ke schválení bylo potřeba 23 hlasů 

Celkem zastupitelů: 45 

Pro: 39 (87%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 1 (2%) 

Omluveno: 5 

 

Hlasování o usnesení 

  1. bere na vědomí 

  důvodovou zprávu 

  2. pověřuje 

  Radu města Olomouce ke schválení nových parametrů u úvěrové tranže dle 

  doporučení v důvodové zprávě 

  3. ukládá 

  předložit ZMO schválené parametry 

  T: nejbližší zasedání ZMO 

  O: Bačák Otakar Štěpán, Ing., náměstek primátora 



______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

              24. zasedání Zastupitelstva města Olomouce               

                 Předsedá: Mgr. Miroslav Žbánek, MPA                   

                     HLASOVÁNÍ č. 16 - SCHVÁLENO                       

                         05.09.2022 11:30:46                           

        11.Navýšení základního kapitálu společnosti VFO, a. s.         

______________________________________________________________________ 

 

  Ing. David Alt                             SPD SPOZ     Pro             

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

  Mgr. Miroslava Ferancová                   ANO 2011     Pro             

  Mgr. Milan Feranec                         ANO 2011     Pro             

  Ing. Stanislav Flek                        spOLečně     Omluven         

  Ing. arch. Michal Giacintov                KDU-ČSL      Pro             

  Ing. arch. Pavel Grasse                    ProOlomouc   Zdržel se       

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

  Ing. Otakar Štěpán Bačák                   spOLečně     Pro             

  Ing. arch. David Helcel                    PirátiSTAN   Pro             

  RNDr. Jan Holpuch, Ph.D.                   ODS          Pro             

  Ing. Martin Jirotka                        SPD SPOZ     Pro             

  Ing. Bc. Rostislav Hainc                   KDU-ČSL      Pro             

  Mgr. Josef Kaštil                          ODS          Pro             

  Mgr. Jakub Knápek                          PirátiSTAN   Pro             

  Eva Kolářová                               ANO 2011     Pro             

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

  Václav Kryl                                ANO 2011     Pro             

  Mgr. Jiří Kubíček                          SPD SPOZ     Pro             

  Mgr. Yvona Kubjátová                       ČSSD         Pro             

  Ing. Jaroslav Kuchař                       ANO 2011     Pro             

  Mgr. Radim Lindner                         ANO 2011     Pro             

  Jaromír Lošťák                             ANO 2011     Pro             

  akad. soch. Martin Lubič                   ProOlomouc   Omluven         

  Petr Macek                                 ProOlomouc   Zdržel se       

  JUDr. Martin Major, MBA                    ODS          Pro             

  MUDr. Ivo Mareš, MBA                       ODS          Pro             

  Mgr. Hynek Melichar, Ph.D.                 PirátiSTAN   Pro             

  Ing. arch. Tomáš Pejpek                    ProOlomouc   Pro             

  Mgr. Matouš Pelikán                        KDU-ČSL      Pro             

  Ivana Plíhalová                            spOLečně     Pro             

  Vladimír Prášil                            ANO 2011     Pro             

  Mgr. Bc. Martin Přerovský                  ANO 2011     Pro             

  PaedDr. Miroslav Skácel                    KSČM         Omluven         

  Mgr. Petr Fojtík                           PirátiSTAN   Pro             

  MUDr. Marcela Škvařilová, Ph.D.            ProOlomouc   Pro             

  RNDr. Ladislav Šnevajs                     KDU-ČSL      Pro             

  Mgr. Viktor Tichák, Ph.D.                  PirátiSTAN   Omluven         

  Mgr. Miloslav Tichý                        ANO 2011     Pro             

  Magdaléna Vanečková                        ANO 2011     Pro             

  Mgr. Markéta Záleská                       ODS          Pro             

  Mgr. Marek Zelenka, LL.M.                  PirátiSTAN   Pro             

  PhDr. Jiří Zima                            KSČM         Pro             

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

  Mgr. Miroslav Žbánek, MPA                  ANO 2011     Pro             

______________________________________________________________________ 

 

Ke schválení bylo potřeba 23 hlasů 



Celkem zastupitelů: 45 

Pro: 38 (84%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 2 (4%)  Nehlasovalo: 0 (0%) 

Omluveno: 5 

 

Hlasování o usnesení 

  1. bere na vědomí 

  předloženou důvodovou zprávu včetně příloh 

  2. schvaluje 

  schvaluji navýšení základního kapitálu společnosti Výstaviště Flora 

  Olomouc, a.s. nepeněžitým vkladem budovy č. p. 1202, víceúčel, 

  Wolkerova 21, na pozemku parc. č. st. 1890 zastavěná plocha a nádvoří 

  v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, jednotku vymezenou dle zákona č. 

  89/2012 Sb., občanský zákoník, a to jednotku č. 37/2, jiný nebytový 

  prostor, v budově č. p. 37,Wolkerova 17, která je součástí pozemku 

  parc. č. st. 1487/4 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Olomouc-město, 

  obec Olomouc, součástí předmětné jednotky je spoluvlastnický podíl o 

  velikosti 1/3 na společných částech nemovité věci, opěrné zdi I., II. 

  a III. a osvětlení I. a II. venkovních ploch vše umístěné         na 

  pozemku parc. č. 105/76 ostatní plocha v k. ú. Olomouc-město, obec 

  Olomouc. 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

              24. zasedání Zastupitelstva města Olomouce               

                 Předsedá: Mgr. Miroslav Žbánek, MPA                   

                     HLASOVÁNÍ č. 17 - SCHVÁLENO                       

                         05.09.2022 11:45:25                           

16.Zpráva o naplňování Strategického plánu rozvoje města Olomouce za rok 

2021 

______________________________________________________________________ 

 

  Ing. David Alt                             SPD SPOZ     Zdržel se       

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

  Mgr. Miroslava Ferancová                   ANO 2011     Pro             

  Mgr. Milan Feranec                         ANO 2011     Pro             

  Ing. Stanislav Flek                        spOLečně     Omluven         

  Ing. arch. Michal Giacintov                KDU-ČSL      Pro             

  Ing. arch. Pavel Grasse                    ProOlomouc   Zdržel se       

  doc. Mgr. A. Hanáčková, Ph.D.              PirátiSTAN   Zdržel se       

  Ing. Otakar Štěpán Bačák                   spOLečně     Pro             

  Ing. arch. David Helcel                    PirátiSTAN   Zdržel se       

  RNDr. Jan Holpuch, Ph.D.                   ODS          Pro             

  Ing. Martin Jirotka                        SPD SPOZ     Zdržel se       

  Ing. Bc. Rostislav Hainc                   KDU-ČSL      Pro             

  Mgr. Josef Kaštil                          ODS          Pro             

  Mgr. Jakub Knápek                          PirátiSTAN   Zdržel se       

  Eva Kolářová                               ANO 2011     Pro             

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

  Václav Kryl                                ANO 2011     Pro             

  Mgr. Jiří Kubíček                          SPD SPOZ     Zdržel se       

  Mgr. Yvona Kubjátová                       ČSSD         Pro             

  Ing. Jaroslav Kuchař                       ANO 2011     Pro             

  Mgr. Radim Lindner                         ANO 2011     Pro             

  Jaromír Lošťák                             ANO 2011     Pro             

  akad. soch. Martin Lubič                   ProOlomouc   Omluven         

  Petr Macek                                 ProOlomouc   Zdržel se       

  JUDr. Martin Major, MBA                    ODS          Pro             

  MUDr. Ivo Mareš, MBA                       ODS          Pro             



  Mgr. Hynek Melichar, Ph.D.                 PirátiSTAN   Zdržel se       

  Ing. arch. Tomáš Pejpek                    ProOlomouc   Zdržel se       

  Mgr. Matouš Pelikán                        KDU-ČSL      Pro             

  Ivana Plíhalová                            spOLečně     Pro             

  Vladimír Prášil                            ANO 2011     Pro             

  Mgr. Bc. Martin Přerovský                  ANO 2011     Pro             

  PaedDr. Miroslav Skácel                    KSČM         Omluven         

  Mgr. Petr Fojtík                           PirátiSTAN   Zdržel se       

  MUDr. Marcela Škvařilová, Ph.D.            ProOlomouc   Zdržel se       

  RNDr. Ladislav Šnevajs                     KDU-ČSL      Pro             

  Mgr. Viktor Tichák, Ph.D.                  PirátiSTAN   Omluven         

  Mgr. Miloslav Tichý                        ANO 2011     Pro             

  Magdaléna Vanečková                        ANO 2011     Pro             

  Mgr. Markéta Záleská                       ODS          Pro             

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

  PhDr. Jiří Zima                            KSČM         Pro             

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

  Mgr. Miroslav Žbánek, MPA                  ANO 2011     Pro             

______________________________________________________________________ 

 

Ke schválení bylo potřeba 23 hlasů 

Celkem zastupitelů: 45 

Pro: 27 (60%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 13 (29%)  Nehlasovalo: 0 (0%) 

Omluveno: 5 

 

Hlasování o usnesení 

  1. bere na vědomí 

  předloženou důvodovou zprávu, 

  2. schvaluje 

  Zprávu o naplňování Strategického plánu rozvoje města Olomouce za rok 

  2021 dle přílohy č. 1 důvodové zprávy. 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

              24. zasedání Zastupitelstva města Olomouce               

                 Předsedá: Mgr. Miroslav Žbánek, MPA                   

                     HLASOVÁNÍ č. 18 - SCHVÁLENO                       

                         05.09.2022 11:51:05                           

17.Reporting a informace o městských akciových společnostech, kde je 

statutární město Olomouc jediným akcionářem 

______________________________________________________________________ 

 

  Ing. David Alt                             SPD SPOZ     Pro             

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

  Mgr. Miroslava Ferancová                   ANO 2011     Pro             

  Mgr. Milan Feranec                         ANO 2011     Pro             

  Ing. Stanislav Flek                        spOLečně     Omluven         

  Ing. arch. Michal Giacintov                KDU-ČSL      Pro             

  Ing. arch. Pavel Grasse                    ProOlomouc   Pro             

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

  Ing. Otakar Štěpán Bačák                   spOLečně     Pro             

  Ing. arch. David Helcel                    PirátiSTAN   Pro             

  RNDr. Jan Holpuch, Ph.D.                   ODS          Pro             

  Ing. Martin Jirotka                        SPD SPOZ     Pro             

  Ing. Bc. Rostislav Hainc                   KDU-ČSL      Pro             

  Mgr. Josef Kaštil                          ODS          Pro             

  Mgr. Jakub Knápek                          PirátiSTAN   Pro             

  Eva Kolářová                               ANO 2011     Pro             



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

  Václav Kryl                                ANO 2011     Pro             

  Mgr. Jiří Kubíček                          SPD SPOZ     Pro             

  Mgr. Yvona Kubjátová                       ČSSD         Pro             

  Ing. Jaroslav Kuchař                       ANO 2011     Pro             

  Mgr. Radim Lindner                         ANO 2011     Pro             

  Jaromír Lošťák                             ANO 2011     Pro             

  akad. soch. Martin Lubič                   ProOlomouc   Omluven         

  Petr Macek                                 ProOlomouc   Pro             

  JUDr. Martin Major, MBA                    ODS          Pro             

  MUDr. Ivo Mareš, MBA                       ODS          Pro             

  Mgr. Hynek Melichar, Ph.D.                 PirátiSTAN   Pro             

  Ing. arch. Tomáš Pejpek                    ProOlomouc   Pro             

  Mgr. Matouš Pelikán                        KDU-ČSL      Pro             

  Ivana Plíhalová                            spOLečně     Pro             

  Vladimír Prášil                            ANO 2011     Pro             

  Mgr. Bc. Martin Přerovský                  ANO 2011     Pro             

  PaedDr. Miroslav Skácel                    KSČM         Omluven         

  Mgr. Petr Fojtík                           PirátiSTAN   Pro             

  MUDr. Marcela Škvařilová, Ph.D.            ProOlomouc   Pro             

  RNDr. Ladislav Šnevajs                     KDU-ČSL      Pro             

  Mgr. Viktor Tichák, Ph.D.                  PirátiSTAN   Omluven         

  Mgr. Miloslav Tichý                        ANO 2011     Pro             

  Magdaléna Vanečková                        ANO 2011     Pro             

  Mgr. Markéta Záleská                       ODS          Pro             

  Mgr. Marek Zelenka, LL.M.                  PirátiSTAN   Pro             

  PhDr. Jiří Zima                            KSČM         Pro             

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

  Mgr. Miroslav Žbánek, MPA                  ANO 2011     Pro             

______________________________________________________________________ 

 

Ke schválení bylo potřeba 23 hlasů 

Celkem zastupitelů: 45 

Pro: 40 (89%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 0 (0%) 

Omluveno: 5 

 

Hlasování o usnesení 

  1. bere na vědomí 

  předloženou důvodovou zprávu 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

              24. zasedání Zastupitelstva města Olomouce               

                 Předsedá: Mgr. Miroslav Žbánek, MPA                   

                     HLASOVÁNÍ č. 19 - SCHVÁLENO                       

                         05.09.2022 11:52:58                           

18.Reporting a informace o městských akciových společnostech, kde 

statutární město Olomouc není jediným akcionářem 

______________________________________________________________________ 

 

  Ing. David Alt                             SPD SPOZ     Pro             

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

  Mgr. Miroslava Ferancová                   ANO 2011     Pro             

  Mgr. Milan Feranec                         ANO 2011     Pro             

  Ing. Stanislav Flek                        spOLečně     Omluven         

  Ing. arch. Michal Giacintov                KDU-ČSL      Pro             

  Ing. arch. Pavel Grasse                    ProOlomouc   Zdržel se       

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



  Ing. Otakar Štěpán Bačák                   spOLečně     Pro             

  Ing. arch. David Helcel                    PirátiSTAN   Pro             

  RNDr. Jan Holpuch, Ph.D.                   ODS          Pro             

  Ing. Martin Jirotka                        SPD SPOZ     Pro             

  Ing. Bc. Rostislav Hainc                   KDU-ČSL      Pro             

  Mgr. Josef Kaštil                          ODS          Pro             

  Mgr. Jakub Knápek                          PirátiSTAN   Pro             

  Eva Kolářová                               ANO 2011     Pro             

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

  Václav Kryl                                ANO 2011     Pro             

  Mgr. Jiří Kubíček                          SPD SPOZ     Pro             

  Mgr. Yvona Kubjátová                       ČSSD         Pro             

  Ing. Jaroslav Kuchař                       ANO 2011     Pro             

  Mgr. Radim Lindner                         ANO 2011     Pro             

  Jaromír Lošťák                             ANO 2011     Pro             

  akad. soch. Martin Lubič                   ProOlomouc   Omluven         

  Petr Macek                                 ProOlomouc   Zdržel se       

  JUDr. Martin Major, MBA                    ODS          Pro             

  MUDr. Ivo Mareš, MBA                       ODS          Pro             

  Mgr. Hynek Melichar, Ph.D.                 PirátiSTAN   Pro             

  Ing. arch. Tomáš Pejpek                    ProOlomouc   Zdržel se       

  Mgr. Matouš Pelikán                        KDU-ČSL      Pro             

  Ivana Plíhalová                            spOLečně     Pro             

  Vladimír Prášil                            ANO 2011     Pro             

  Mgr. Bc. Martin Přerovský                  ANO 2011     Pro             

  PaedDr. Miroslav Skácel                    KSČM         Omluven         

  Mgr. Petr Fojtík                           PirátiSTAN   Pro             

  MUDr. Marcela Škvařilová, Ph.D.            ProOlomouc   Zdržel se       

  RNDr. Ladislav Šnevajs                     KDU-ČSL      Pro             

  Mgr. Viktor Tichák, Ph.D.                  PirátiSTAN   Omluven         

  Mgr. Miloslav Tichý                        ANO 2011     Pro             

  Magdaléna Vanečková                        ANO 2011     Pro             

  Mgr. Markéta Záleská                       ODS          Pro             

  Mgr. Marek Zelenka, LL.M.                  PirátiSTAN   Pro             

  PhDr. Jiří Zima                            KSČM         Pro             

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

  Mgr. Miroslav Žbánek, MPA                  ANO 2011     Pro             

______________________________________________________________________ 

 

Ke schválení bylo potřeba 23 hlasů 

Celkem zastupitelů: 45 

Pro: 36 (80%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 4 (9%)  Nehlasovalo: 0 (0%) 

Omluveno: 5 

 

Hlasování o usnesení 

  1. bere na vědomí 

  předloženou důvodovou zprávu 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

              24. zasedání Zastupitelstva města Olomouce               

                 Předsedá: Mgr. Miroslav Žbánek, MPA                   

                     HLASOVÁNÍ č. 20 - SCHVÁLENO                       

                         05.09.2022 11:54:09                           

19.Reporting městských příspěvkových organizací, kde je SMOl zřizovatelem 

(mimo školská zařízení) 

______________________________________________________________________ 

 



  Ing. David Alt                             SPD SPOZ     Pro             

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

  Mgr. Miroslava Ferancová                   ANO 2011     Pro             

  Mgr. Milan Feranec                         ANO 2011     Pro             

  Ing. Stanislav Flek                        spOLečně     Omluven         

  Ing. arch. Michal Giacintov                KDU-ČSL      Pro             

  Ing. arch. Pavel Grasse                    ProOlomouc   Pro             

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

  Ing. Otakar Štěpán Bačák                   spOLečně     Pro             

  Ing. arch. David Helcel                    PirátiSTAN   Pro             

  RNDr. Jan Holpuch, Ph.D.                   ODS          Pro             

  Ing. Martin Jirotka                        SPD SPOZ     Pro             

  Ing. Bc. Rostislav Hainc                   KDU-ČSL      Pro             

  Mgr. Josef Kaštil                          ODS          Pro             

  Mgr. Jakub Knápek                          PirátiSTAN   Pro             

  Eva Kolářová                               ANO 2011     Pro             

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

  Václav Kryl                                ANO 2011     Pro             

  Mgr. Jiří Kubíček                          SPD SPOZ     Pro             

  Mgr. Yvona Kubjátová                       ČSSD         Pro             

  Ing. Jaroslav Kuchař                       ANO 2011     Pro             

  Mgr. Radim Lindner                         ANO 2011     Pro             

  Jaromír Lošťák                             ANO 2011     Pro             

  akad. soch. Martin Lubič                   ProOlomouc   Omluven         

  Petr Macek                                 ProOlomouc   Pro             

  JUDr. Martin Major, MBA                    ODS          Pro             

  MUDr. Ivo Mareš, MBA                       ODS          Pro             

  Mgr. Hynek Melichar, Ph.D.                 PirátiSTAN   Pro             

  Ing. arch. Tomáš Pejpek                    ProOlomouc   Pro             

  Mgr. Matouš Pelikán                        KDU-ČSL      Pro             

  Ivana Plíhalová                            spOLečně     Pro             

  Vladimír Prášil                            ANO 2011     Pro             

  Mgr. Bc. Martin Přerovský                  ANO 2011     Pro             

  PaedDr. Miroslav Skácel                    KSČM         Omluven         

  Mgr. Petr Fojtík                           PirátiSTAN   Pro             

  MUDr. Marcela Škvařilová, Ph.D.            ProOlomouc   Pro             

  RNDr. Ladislav Šnevajs                     KDU-ČSL      Pro             

  Mgr. Viktor Tichák, Ph.D.                  PirátiSTAN   Omluven         

  Mgr. Miloslav Tichý                        ANO 2011     Pro             

  Magdaléna Vanečková                        ANO 2011     Pro             

  Mgr. Markéta Záleská                       ODS          Pro             

  Mgr. Marek Zelenka, LL.M.                  PirátiSTAN   Pro             

  PhDr. Jiří Zima                            KSČM         Pro             

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

  Mgr. Miroslav Žbánek, MPA                  ANO 2011     Pro             

______________________________________________________________________ 

 

Ke schválení bylo potřeba 23 hlasů 

Celkem zastupitelů: 45 

Pro: 40 (89%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 0 (0%) 

Omluveno: 5 

 

Hlasování o usnesení 

  1. bere na vědomí 

  předloženou důvodovou zprávu včetně příloh 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 



              24. zasedání Zastupitelstva města Olomouce               

                 Předsedá: Mgr. Miroslav Žbánek, MPA                   

                     HLASOVÁNÍ č. 21 - SCHVÁLENO                       

                         05.09.2022 12:09:03                           

      20.Aktualizace Plánu udržitelné městské mobility Olomouc         

______________________________________________________________________ 

 

  Ing. David Alt                             SPD SPOZ     Pro             

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

  Mgr. Miroslava Ferancová                   ANO 2011     Pro             

  Mgr. Milan Feranec                         ANO 2011     Pro             

  Ing. Stanislav Flek                        spOLečně     Omluven         

  Ing. arch. Michal Giacintov                KDU-ČSL      Pro             

  Ing. arch. Pavel Grasse                    ProOlomouc   Zdržel se       

  doc. Mgr. A. Hanáčková, Ph.D.              PirátiSTAN   Zdržel se       

  Ing. Otakar Štěpán Bačák                   spOLečně     Pro             

  Ing. arch. David Helcel                    PirátiSTAN   Zdržel se       

  RNDr. Jan Holpuch, Ph.D.                   ODS          Pro             

  Ing. Martin Jirotka                        SPD SPOZ     Pro             

  Ing. Bc. Rostislav Hainc                   KDU-ČSL      Pro             

  Mgr. Josef Kaštil                          ODS          Pro             

  Mgr. Jakub Knápek                          PirátiSTAN   Zdržel se       

  Eva Kolářová                               ANO 2011     Pro             

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

  Václav Kryl                                ANO 2011     Pro             

  Mgr. Jiří Kubíček                          SPD SPOZ     Zdržel se       

  Mgr. Yvona Kubjátová                       ČSSD         Pro             

  Ing. Jaroslav Kuchař                       ANO 2011     Pro             

  Mgr. Radim Lindner                         ANO 2011     Pro             

  Jaromír Lošťák                             ANO 2011     Pro             

  akad. soch. Martin Lubič                   ProOlomouc   Omluven         

  Petr Macek                                 ProOlomouc   Zdržel se       

  JUDr. Martin Major, MBA                    ODS          Pro             

  MUDr. Ivo Mareš, MBA                       ODS          Pro             

  Mgr. Hynek Melichar, Ph.D.                 PirátiSTAN   Zdržel se       

  Ing. arch. Tomáš Pejpek                    ProOlomouc   Zdržel se       

  Mgr. Matouš Pelikán                        KDU-ČSL      Pro             

  Ivana Plíhalová                            spOLečně     Pro             

  Vladimír Prášil                            ANO 2011     Pro             

  Mgr. Bc. Martin Přerovský                  ANO 2011     Pro             

  PaedDr. Miroslav Skácel                    KSČM         Omluven         

  Mgr. Petr Fojtík                           PirátiSTAN   Zdržel se       

  MUDr. Marcela Škvařilová, Ph.D.            ProOlomouc   Zdržel se       

  RNDr. Ladislav Šnevajs                     KDU-ČSL      Pro             

  Mgr. Viktor Tichák, Ph.D.                  PirátiSTAN   Omluven         

  Mgr. Miloslav Tichý                        ANO 2011     Pro             

  Magdaléna Vanečková                        ANO 2011     Pro             

  Mgr. Markéta Záleská                       ODS          Pro             

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

  PhDr. Jiří Zima                            KSČM         Pro             

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

  Mgr. Miroslav Žbánek, MPA                  ANO 2011     Pro             

______________________________________________________________________ 

 

Ke schválení bylo potřeba 23 hlasů 

Celkem zastupitelů: 45 

Pro: 29 (64%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 11 (24%)  Nehlasovalo: 0 (0%) 

Omluveno: 5 



 

Hlasování o usnesení 

  1. bere na vědomí 

  předloženou důvodovou zprávu 

  2. schvaluje 

  Aktualizaci Plánu udržitelné městské mobility Olomouc 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

              24. zasedání Zastupitelstva města Olomouce               

                 Předsedá: Mgr. Miroslav Žbánek, MPA                   

                     HLASOVÁNÍ č. 22 - SCHVÁLENO                       

                         05.09.2022 15:29:30                           

12.Převody spoluvlastnických podílů na bytech ve spoluvlastnictví SMOl a  

Družstva Olomouc, Jiráskova a Družstva Olomouc, Jižní - Dodatek č. 1 ze  

dne 29. 7. 2022 k cenové studii znaleckého ústavu Grant Thornton 

Appraisal  

services, a. s. ze dne 19. 5. 2022 

______________________________________________________________________ 

 

  Ing. David Alt                             SPD SPOZ     Pro             

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

  Mgr. Miroslava Ferancová                   ANO 2011     Nehlasoval      

  Mgr. Milan Feranec                         ANO 2011     Pro             

  Ing. Stanislav Flek                        spOLečně     Omluven         

  Ing. arch. Michal Giacintov                KDU-ČSL      Pro             

  Ing. arch. Pavel Grasse                    ProOlomouc   Pro             

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

  Ing. Otakar Štěpán Bačák                   spOLečně     Pro             

  Ing. arch. David Helcel                    PirátiSTAN   Pro             

  RNDr. Jan Holpuch, Ph.D.                   ODS          Pro             

  Ing. Martin Jirotka                        SPD SPOZ     Pro             

  Ing. Bc. Rostislav Hainc                   KDU-ČSL      Zdržel se       

  Mgr. Josef Kaštil                          ODS          Pro             

  Mgr. Jakub Knápek                          PirátiSTAN   Pro             

  Eva Kolářová                               ANO 2011     Pro             

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

  Václav Kryl                                ANO 2011     Pro             

  Mgr. Jiří Kubíček                          SPD SPOZ     Pro             

  Mgr. Yvona Kubjátová                       ČSSD         Zdržel se       

  Ing. Jaroslav Kuchař                       ANO 2011     Pro             

  Mgr. Radim Lindner                         ANO 2011     Pro             

  Jaromír Lošťák                             ANO 2011     Pro             

  akad. soch. Martin Lubič                   ProOlomouc   Omluven         

  Petr Macek                                 ProOlomouc   Pro             

  JUDr. Martin Major, MBA                    ODS          Nepřítomen      

  MUDr. Ivo Mareš, MBA                       ODS          Nepřítomen      

  Mgr. Hynek Melichar, Ph.D.                 PirátiSTAN   Pro             

  Ing. arch. Tomáš Pejpek                    ProOlomouc   Pro             

  Mgr. Matouš Pelikán                        KDU-ČSL      Pro             

  Ivana Plíhalová                            spOLečně     Zdržel se       

  Vladimír Prášil                            ANO 2011     Pro             

  Mgr. Bc. Martin Přerovský                  ANO 2011     Nehlasoval      

  PaedDr. Miroslav Skácel                    KSČM         Omluven         

  Mgr. Petr Fojtík                           PirátiSTAN   Pro             

  MUDr. Marcela Škvařilová, Ph.D.            ProOlomouc   Pro             

  RNDr. Ladislav Šnevajs                     KDU-ČSL      Pro             

  Mgr. Viktor Tichák, Ph.D.                  PirátiSTAN   Omluven         



  Mgr. Miloslav Tichý                        ANO 2011     Pro             

  Magdaléna Vanečková                        ANO 2011     Pro             

  Mgr. Markéta Záleská                       ODS          Pro             

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

  PhDr. Jiří Zima                            KSČM         Zdržel se       

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

  Mgr. Miroslav Žbánek, MPA                  ANO 2011     Pro             

______________________________________________________________________ 

 

Ke schválení bylo potřeba 23 hlasů 

Celkem zastupitelů: 45 

Pro: 29 (64%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 5 (11%)  Nehlasovalo: 3 (7%) 

Úprava hlasování - 3 PRO (Binder, Ferancová, Přerovský), 1 SE ZDRŽEL 

(Major) 

Celkem po úpravě hlasování: 

Pro: 32        Proti: 0       Zdrželo se: 6        Nehlasovalo: 0 

Omluveno: 5 

Nepřítomno: 2 

Hlasování o usnesení 

  1. bere na vědomí 

  předloženou důvodovou zprávu 

  2. schvaluje 

  postup dle důvodové zprávy a s majetkoprávními úkony k předmětným 

  bytům s odchylkou od ceny obvyklé u jednotlivých bytů ve výši dle 

  cenové studie Grant Thornton Appraisal services a.s. ze dne 19.5.2022 

  ve znění dodatku č.1 ze dne 29.7.2022 v příloze důvodové zprávy 

  3. ukládá 

  Radě města Olomouce připravit návrh vypořádání nájemného hrazeného po 

  uplynutí 20 leté doby trvání smlouvy o smlouvě budoucí a předložit 

  tento návrh na prvním zasedání ZMO v roce 2023 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

              24. zasedání Zastupitelstva města Olomouce               

                 Předsedá: Mgr. Miroslav Žbánek, MPA                   

                     HLASOVÁNÍ č. 23 - SCHVÁLENO                       

                         05.09.2022 15:41:35                           

13.Jiráskova 10, 10A, 10B, 10C a Sladkovského 1, 1A, 1B, 1C, 1D, 1E - 

prodej bytových jednotek a souvisejících pozemků 

______________________________________________________________________ 

 

  Ing. David Alt                             SPD SPOZ     Pro             

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

  Mgr. Miroslava Ferancová                   ANO 2011     Pro             

  Mgr. Milan Feranec                         ANO 2011     Pro             

  Ing. Stanislav Flek                        spOLečně     Omluven         

  Ing. arch. Michal Giacintov                KDU-ČSL      Zdržel se       

  Ing. arch. Pavel Grasse                    ProOlomouc   Pro             

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

  Ing. Otakar Štěpán Bačák                   spOLečně     Pro             

  Ing. arch. David Helcel                    PirátiSTAN   Pro             

  RNDr. Jan Holpuch, Ph.D.                   ODS          Pro             

  Ing. Martin Jirotka                        SPD SPOZ     Pro             

  Ing. Bc. Rostislav Hainc                   KDU-ČSL      Zdržel se       

  Mgr. Josef Kaštil                          ODS          Pro             

  Mgr. Jakub Knápek                          PirátiSTAN   Pro             

  Eva Kolářová                               ANO 2011     Pro             

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



  Václav Kryl                                ANO 2011     Pro             

  Mgr. Jiří Kubíček                          SPD SPOZ     Pro             

  Mgr. Yvona Kubjátová                       ČSSD         Zdržel se       

  Ing. Jaroslav Kuchař                       ANO 2011     Pro             

  Mgr. Radim Lindner                         ANO 2011     Pro             

  Jaromír Lošťák                             ANO 2011     Pro             

  akad. soch. Martin Lubič                   ProOlomouc   Omluven         

  Petr Macek                                 ProOlomouc   Pro             

  JUDr. Martin Major, MBA                    ODS          Zdržel se       

  MUDr. Ivo Mareš, MBA                       ODS          Nepřítomen      

  Mgr. Hynek Melichar, Ph.D.                 PirátiSTAN   Pro             

  Ing. arch. Tomáš Pejpek                    ProOlomouc   Pro             

  Mgr. Matouš Pelikán                        KDU-ČSL      Zdržel se       

  Ivana Plíhalová                            spOLečně     Zdržel se       

  Vladimír Prášil                            ANO 2011     Pro             

  Mgr. Bc. Martin Přerovský                  ANO 2011     Pro             

  PaedDr. Miroslav Skácel                    KSČM         Omluven         

  Mgr. Petr Fojtík                           PirátiSTAN   Pro             

  MUDr. Marcela Škvařilová, Ph.D.            ProOlomouc   Pro             

  RNDr. Ladislav Šnevajs                     KDU-ČSL      Pro             

  Mgr. Viktor Tichák, Ph.D.                  PirátiSTAN   Omluven         

  Mgr. Miloslav Tichý                        ANO 2011     Pro             

  Magdaléna Vanečková                        ANO 2011     Pro             

  Mgr. Markéta Záleská                       ODS          Pro             

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

  PhDr. Jiří Zima                            KSČM         Zdržel se       

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

  Mgr. Miroslav Žbánek, MPA                  ANO 2011     Pro             

______________________________________________________________________ 

 

Ke schválení bylo potřeba 23 hlasů 

Celkem zastupitelů: 45 

Pro: 29 (64%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 8 (18%)  Nehlasovalo: 1 (2%) 

Úprava hlasování: 1 PRO (Binder) 

Celkem po úpravě hlasování: 

Pro: 30        Proti: 0       Zdrželo se: 8        Nehlasovalo: 0 

Omluveno: 5 

Nepřítomno: 2 

Hlasování o usnesení 

  1. bere na vědomí 

  cenu obvyklou jednotlivých bytových jednotek v domech Jiráskova 10, 

  Jiráskova 10A, Jiráskova 10B, Jiráskova 10C, Sladkovského 1, 

  Sladkovského 1A, Sladkovského 1B a Sladkovského 1C, 1D, 1E, včetně 

  pozemků pod domy Jiráskova 10C a Sladkovského 1C, 1D, 1E v Olomouci ve 

  výši dle cenové studie Grant Thornton Appraisal services a.s. ze dne 

  19. 5. 2022, ve znění dodatku č. 1 ze dne 29. 7. 2022 které tvoří 

  přílohu č. 1 této důvodové zprávy. 

  2. schvaluje 

  odůvodnění odchylky kupní ceny od ceny obvyklé při převodech 

  jednotlivých bytových jednotek v domech Jiráskova 10, Jiráskova 10A, 

  Jiráskova 10B, Jiráskova 10C, Sladkovského 1, Sladkovského 1A, 

  Sladkovského 1B a Sladkovského 1C, 1D, 1E, včetně pozemků pod domy 

  Jiráskova 10C a Sladkovského 1C, 1D, 1E v Olomouci ve výši dle cenové 

  studie Grant Thornton Appraisal services a.s. ze dne 19. 5. 2022 ve 

  znění dodatku č. 1 ze dne 29. 7. 2022, které tvoří přílohu č. 1 této 

  důvodové zprávy, dle důvodové zprávy. 

  3. schvaluje 

  odchylku kupní ceny od ceny obvyklé při převodech jednotlivých 



  bytových jednotek v domech Jiráskova 10, Jiráskova 10A, Jiráskova 10B, 

  Jiráskova 10C, Sladkovského 1, Sladkovského 1A, Sladkovského 1B a 

  Sladkovského 1C, 1D, 1E, včetně pozemků pod domy Jiráskova 10C a 

  Sladkovského 1C, 1D, 1E v Olomouci ve výši dle cenové studie Grant 

  Thornton Appraisal services a.s. ze dne 19. 5. 2022 ve znění dodatku 

  č. 1 ze dne 29. 7. 2022, které tvoří přílohu č. 1 této důvodové 

  zprávy. 

  4. schvaluje 

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

  přílohu č. 2 této důvodové zprávy. 

  5. schvaluje 

  - prodej spoluvlastnického podílu k jednotce vymezené podle zákona č. 

  89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to 

  podíl o velikosti id. 61/100: jednotky č. 1182/1, byt, v domě č. p. 

  1182, Jiráskova 10, na pozemku parc. č. st. 126/2 zastavěná plocha a 

  nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc (pozemek je ve vlastnictví jiné 

  osoby), se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné 

  nemovité věci o velikosti id. 344/3165, paní Janě Křistkové, Olomouc 

  za kupní cenu celkem ve výši 175.765,- Kč, přičemž část kupní ceny 

  byla již uhrazena formou akontace ve výši 101.440,- Kč a částka ve 

  výši 74.325,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

  - uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě ke spoluvlastnickému podílu 

  k jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 

  znění pozdějších předpisů, a to podílu o velikosti id. 39/100: 

  jednotky č. 1182/1, byt, v domě č. p. 1182, Jiráskova 10, na pozemku 

  parc. č. st. 126/2 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec 

  Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné 

  nemovité věci o velikosti id. 344/3165; a ke spoluvlastnickému podílu 

  o velikosti id. 344/3165 k pozemku parc. č. st. 126/2 zastavěná plocha 

  a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, s paní Janou Křistkovou, 

  Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 117.177,- Kč, přičemž 

  část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 67.627,- Kč 

  a částka ve výši 49.550,- Kč bude doplatek kupní ceny, dosud ve 

  vlastnictví Družstva Olomouc, Jiráskova, 

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

  důvodové zprávy a přílohy č. 1 této důvodové zprávy. 

  6. schvaluje 

  - prodej spoluvlastnického podílu k jednotce vymezené podle zákona č. 

  89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to 

  podíl o velikosti id. 61/100: jednotky č. 1182/2, byt, v domě č. p. 

  1182, Jiráskova 10, na pozemku parc. č. st. 126/2 zastavěná plocha a 

  nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc (pozemek je ve vlastnictví jiné 

  osoby), se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné 

  nemovité věci o velikosti id. 344/3165, panu Josefu Blaťákovi, Olomouc 

  za kupní cenu celkem ve výši 294.585,- Kč, přičemž část kupní ceny 

  byla již uhrazena formou akontace ve výši 220.260,- Kč a částka ve 

  výši 74.325,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

  - uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě ke spoluvlastnickému podílu 

  k jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 

  znění pozdějších předpisů, a to podílu o velikosti id. 39/100: 

  jednotky č. 1182/2, byt, v domě č. p. 1182, Jiráskova 10, na pozemku 

  parc. č. st. 126/2 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec 

  Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné 

  nemovité věci o velikosti id. 344/3165; a ke spoluvlastnickému podílu 

  o velikosti id. 344/3165 k pozemku parc. č. st. 126/2 zastavěná plocha 

  a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, s panem Josefem Blaťákem, 

  Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 196.390,- Kč, přičemž 

  část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 146.840,- Kč 



  a částka ve výši 49.550,- Kč bude doplatek kupní ceny, dosud ve 

  vlastnictví Družstva Olomouc, Jiráskova, 

  a to vše 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 

  podíl o velikosti id. 61/100: jednotky č. 1182/3, byt, v domě č. p. 

  1182, Jiráskova 10, na pozemku parc. č. st. 126/2 zastavěná plocha a 

  nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc (pozemek je ve vlastnictví jiné 

  osoby), se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné 

  nemovité věci o velikosti id. 489/3165, manželům paní Bc. Haně 

  Čtvrtlíkové a panu Janu Čtvrtlíkovi, Olomouc za kupní cenu celkem ve 

  výši 249.456,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou 

  akontace ve výši 143.803,- Kč a částka ve výši 105.653,- Kč bude 

  doplatek kupní ceny, a současně 

  - uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě ke spoluvlastnickému podílu 

  k jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 

  znění pozdějších předpisů, a to podílu o velikosti id. 39/100: 

  jednotky č. 1182/3, byt, v domě č. p. 1182, Jiráskova 10, na pozemku 

  parc. č. st. 126/2 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec 

  Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné 

  nemovité věci o velikosti id. 489/3165; a ke spoluvlastnickému podílu 

  o velikosti id. 489/3165 k pozemku parc. č. st. 126/2 zastavěná plocha 

  a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, s manželi paní Bc. Hanou 

  Čtvrtlíkovou a panem Janem Čtvrtlíkem, Olomouc, to vše za kupní cenu 

  celkem ve výši 166.304,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena 

  formou akontace ve výši 95.868,- Kč a částka ve výši 70.436,- Kč bude 

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

  a to vše 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 

  podíl o velikosti id. 61/100: jednotky č. 1182/4, byt, v domě č. p. 

  1182, Jiráskova 10, na pozemku parc. č. st. 126/2 zastavěná plocha a 

  nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc (pozemek je ve vlastnictví jiné 

  osoby), se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné 

  nemovité věci o velikosti id. 348/3165, manželům paní Jaroslavě 

  Sládkové a panu Ervínu Sládkovi, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 

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

  akontace ve výši 108.794,- Kč a částka ve výši 75.189,- Kč bude 

  doplatek kupní ceny, a současně 

  - uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě ke spoluvlastnickému podílu 

  k jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 

  znění pozdějších předpisů, a to podílu o velikosti id. 39/100: 

  jednotky č. 1182/4, byt, v domě č. p. 1182, Jiráskova 10, na pozemku 

  parc. č. st. 126/2 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec 

  Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné 

  nemovité věci o velikosti id. 348/3165; a ke spoluvlastnickému podílu 

  o velikosti id. 348/3165 k pozemku parc. č. st. 126/2 zastavěná plocha 

  a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, s manželi paní Jaroslavou 

  Sládkovou a panem Ervínem Sládkem, Olomouc, to vše za kupní cenu 

  celkem ve výši 122.655,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena 

  formou akontace ve výši 72.529,- Kč a částka ve výši 50.126,- Kč bude 

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

  a to vše 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 

  podíl o velikosti id. 61/100: jednotky č. 1182/5, byt, v domě č. p. 

  1182, Jiráskova 10, na pozemku parc. č. st. 126/2 zastavěná plocha a 

  nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc (pozemek je ve vlastnictví jiné 

  osoby), se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné 

  nemovité věci o velikosti id. 490/3165, panu Miroslavu Nantlovi, 

  Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 250.011,- Kč, přičemž část kupní 

  ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 144.142,- Kč a částka 

  ve výši 105.869,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

  - uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě ke spoluvlastnickému podílu 

  k jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 

  znění pozdějších předpisů, a to podílu o velikosti id. 39/100: 

  jednotky č. 1182/5, byt, v domě č. p. 1182, Jiráskova 10, na pozemku 

  parc. č. st. 126/2 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec 

  Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné 

  nemovité věci o velikosti id. 490/3165; a ke spoluvlastnickému podílu 

  o velikosti id. 490/3165 k pozemku parc. č. st. 126/2 zastavěná plocha 

  a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, s panem Miroslavem Nantlem, 

  Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 166.675,- Kč, přičemž 

  část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 96.095,- Kč 

  a částka ve výši 70.580,- Kč bude doplatek kupní ceny, dosud ve 

  vlastnictví Družstva Olomouc, Jiráskova, 

  a to vše 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 

  podíl o velikosti id. 61/100: jednotky č. 1182/6, byt, v domě č. p. 

  1182, Jiráskova 10, na pozemku parc. č. st. 126/2 zastavěná plocha a 

  nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc (pozemek je ve vlastnictví jiné 

  osoby), se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné 

  nemovité věci o velikosti id. 349/3165, paní Janě Zajacové, Olomouc za 

  kupní cenu celkem ve výši 291.225,- Kč, přičemž část kupní ceny byla 

  již uhrazena formou akontace ve výši 215.820,- Kč a částka ve výši 

  75.405,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

  - uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě ke spoluvlastnickému podílu 

  k jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 

  znění pozdějších předpisů, a to podílu o velikosti id. 39/100: 

  jednotky č. 1182/6, byt, v domě č. p. 1182, Jiráskova 10, na pozemku 

  parc. č. st. 126/2 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec 

  Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné 

  nemovité věci o velikosti id. 349/3165; a ke spoluvlastnickému podílu 

  o velikosti id. 349/3165 k pozemku parc. č. st. 126/2 zastavěná plocha 

  a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, s paní Janou Zajacovou, 

  Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 194.150,- Kč, přičemž 

  část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 143.880,- Kč 

  a částka ve výši 50.270,- Kč bude doplatek kupní ceny, dosud ve 

  vlastnictví Družstva Olomouc, Jiráskova, 

  a to vše 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 

  podíl o velikosti id. 61/100: jednotky č. 1182/7, byt, v domě č. p. 

  1182, Jiráskova 10, na pozemku parc. č. st. 126/2 zastavěná plocha a 

  nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc (pozemek je ve vlastnictví jiné 



  osoby), se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné 

  nemovité věci o velikosti id. 801/3165, manželům paní Ludmile Pávkové 

  a panu Miloslavu Pávkovi, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 

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

  akontace ve výši 259.172,- Kč a částka ve výši 173.064,- Kč bude 

  doplatek kupní ceny, a současně 

  - uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě ke spoluvlastnickému podílu 

  k jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 

  znění pozdějších předpisů, a to podílu o velikosti id. 39/100: 

  jednotky č. 1182/7, byt, v domě č. p. 1182, Jiráskova 10, na pozemku 

  parc. č. st. 126/2 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec 

  Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné 

  nemovité věci o velikosti id. 801/3165; a ke spoluvlastnickému podílu 

  o velikosti id. 801/3165 k pozemku parc. č. st. 126/2 zastavěná plocha 

  a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, s manželi paní Ludmilou 

  Pávkovou a panem Miloslavem Pávkem, Olomouc, to vše za kupní cenu 

  celkem ve výši 288.157,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena 

  formou akontace ve výši 172.781,- Kč a částka ve výši 115.376,- Kč 

  bude doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, 

  Jiráskova, 

  a to vše 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 

  podíl o velikosti id. 61/100: jednotky č. 1181/1, byt, v domě č. p. 

  1181, Jiráskova 10A, na pozemku parc. č. st. 126/1 zastavěná plocha a 

  nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc (pozemek je ve vlastnictví jiné 

  osoby), se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné 

  nemovité věci o velikosti id. 464/5718, a to podíl o velikosti id. 1/2 

  ze spoluvlastnického podílu o velikosti id. 61/100 k jednotce paní 

  Petře Ladislavové, Olomouc a podíl o velikosti id. 1/2 ze 

  spoluvlastnického podílu o velikosti id. 61/100 k jednotce panu 

  Jaroslavu Ladislavovi, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 250.069,- 

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

  148.146,- Kč a částka ve výši 101.923,- Kč bude doplatek kupní ceny, a 

  současně 

  - uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě ke spoluvlastnickému podílu 

  k jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 

  znění pozdějších předpisů, a to podílu o velikosti id. 39/100: 

  jednotky č. 1181/1, byt, v domě č. p. 1181, Jiráskova 10A, na pozemku 

  parc. č. st. 126/1 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec 

  Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné 

  nemovité věci o velikosti id. 464/5718, a to podíl o velikosti id. 1/2 

  ze spoluvlastnického podílu o velikosti id. 39/100 k jednotce s paní 

  Petrou Ladislavovou, Olomouc a podíl o velikosti id. 1/2 ze 

  spoluvlastnického podílu o velikosti id. 39/100 k jednotce s panem 

  Jaroslavem Ladislavem, Olomouc; a ke spoluvlastnickému podílu o 

  velikosti id. 464/5718 k pozemku parc. č. st. 126/1 zastavěná plocha a 

  nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, a to podíl o velikosti id. 1/2 

  ze spoluvlastnického podílu o velikosti id. 464/5718 k pozemku s paní 

  Petrou Ladislavovou, Olomouc a podíl o velikosti id. 1/2 ze 

  spoluvlastnického podílu o velikosti id. 464/5718 k pozemku s panem 

  Jaroslavem Ladislavem, Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 

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

  akontace ve výši 94.717,- Kč a částka ve výši 65.164,- Kč bude 

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

  a to vše 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 

  podíl o velikosti id. 61/100: jednotky č. 1181/2, byt, v domě č. p. 

  1181, Jiráskova 10A, na pozemku parc. č. st. 126/1 zastavěná plocha a 

  nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc (pozemek je ve vlastnictví jiné 

  osoby), se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné 

  nemovité věci o velikosti id. 503/5718, paní Pavle Němcové, Olomouc za 

  kupní cenu celkem ve výši 269.288,- Kč, přičemž část kupní ceny byla 

  již uhrazena formou akontace ve výši 158.799,- Kč a částka ve výši 

  110.489,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

  - uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě ke spoluvlastnickému podílu 

  k jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 

  znění pozdějších předpisů, a to podílu o velikosti id. 39/100: 

  jednotky č. 1181/2, byt, v domě č. p. 1181, Jiráskova 10A, na pozemku 

  parc. č. st. 126/1 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec 

  Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné 

  nemovité věci o velikosti id. 503/5718; a ke spoluvlastnickému podílu 

  o velikosti id. 503/5718 k pozemku parc. č. st. 126/1 zastavěná plocha 

  a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, s paní Pavlou Němcovou, 

  Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 172.169,- Kč, přičemž 

  část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 101.528,- Kč 

  a částka ve výši 70.641,- Kč bude doplatek kupní ceny, dosud ve 

  vlastnictví Družstva Olomouc, Jiráskova, 

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

  důvodové zprávy a přílohy č. 1 této důvodové zprávy. 

  14. schvaluje 

  - prodej spoluvlastnického podílu k jednotce vymezené podle zákona č. 

  89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to 

  podíl o velikosti id. 61/100: jednotky č. 1181/3, byt, v domě č. p. 

  1181, Jiráskova 10A, na pozemku parc. č. st. 126/1 zastavěná plocha a 

  nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc (pozemek je ve vlastnictví jiné 

  osoby), se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné 

  nemovité věci o velikosti id. 446/5718, paní Lence Příkaské, Olomouc 

  za kupní cenu celkem ve výši 239.604,- Kč, přičemž část kupní ceny 

  byla již uhrazena formou akontace ve výši 141.635,- Kč a částka ve 

  výši 97.969,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

  - uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě ke spoluvlastnickému podílu 

  k jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 

  znění pozdějších předpisů, a to podílu o velikosti id. 39/100: 

  jednotky č. 1181/3, byt, v domě č. p. 1181, Jiráskova 10A, na pozemku 

  parc. č. st. 126/1 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec 

  Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné 

  nemovité věci o velikosti id. 446/5718; a ke spoluvlastnickému podílu 

  o velikosti id. 446/5718 k pozemku parc. č. st. 126/1 zastavěná plocha 

  a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, s paní Lenkou Příkaskou, 

  Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 153.189,- Kč, přičemž 

  část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 90.553,- Kč 

  a částka ve výši 62.636,- Kč bude doplatek kupní ceny, dosud ve 

  vlastnictví Družstva Olomouc, Jiráskova, 

  a to vše 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 

  podíl o velikosti id. 61/100: jednotky č. 1181/5, byt, v domě č. p. 

  1181, Jiráskova 10A, na pozemku parc. č. st. 126/1 zastavěná plocha a 



  nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc (pozemek je ve vlastnictví jiné 

  osoby), se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné 

  nemovité věci o velikosti id. 317/5718, paní Haně Klučákové, Olomouc 

  za kupní cenu celkem ve výši 176.939,- Kč, přičemž část kupní ceny 

  byla již uhrazena formou akontace ve výši 107.306,- Kč a částka ve 

  výši 69.633,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

  - uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě ke spoluvlastnickému podílu 

  k jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 

  znění pozdějších předpisů, a to podílu o velikosti id. 39/100: 

  jednotky č. 1181/5, byt, v domě č. p. 1181, Jiráskova 10A, na pozemku 

  parc. č. st. 126/1 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec 

  Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné 

  nemovité věci o velikosti id. 317/5718; a ke spoluvlastnickému podílu 

  o velikosti id. 317/5718 k pozemku parc. č. st. 126/1 zastavěná plocha 

  a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, s paní Hanou Klučákovou, 

  Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 113.125,- Kč, přičemž 

  část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 68.606,- Kč 

  a částka ve výši 44.519,- Kč bude doplatek kupní ceny, dosud ve 

  vlastnictví Družstva Olomouc, Jiráskova, 

  a to vše 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 

  podíl o velikosti id. 61/100: jednotky č. 1181/6, byt, v domě č. p. 

  1181, Jiráskova 10A, na pozemku parc. č. st. 126/1 zastavěná plocha a 

  nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc (pozemek je ve vlastnictví jiné 

  osoby), se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné 

  nemovité věci o velikosti id. 448/5718, paní PhDr. Marii Klaškové, 

  Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 239.995,- Kč, přičemž část kupní 

  ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 141.587,- Kč a částka 

  ve výši 98.408,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

  - uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě ke spoluvlastnickému podílu 

  k jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 

  znění pozdějších předpisů, a to podílu o velikosti id. 39/100: 

  jednotky č. 1181/6, byt, v domě č. p. 1181, Jiráskova 10A, na pozemku 

  parc. č. st. 126/1 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec 

  Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné 

  nemovité věci o velikosti id. 448/5718; a ke spoluvlastnickému podílu 

  o velikosti id. 448/5718 k pozemku parc. č. st. 126/1 zastavěná plocha 

  a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, s paní PhDr. Marií 

  Klaškovou, Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 153.440,- Kč, 

  přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 

  90.523,- Kč a částka ve výši 62.917,- Kč bude doplatek kupní ceny, 

  dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jiráskova, 

  a to vše 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 

  podíl o velikosti id. 61/100: jednotky č. 1181/7, byt, v domě č. p. 

  1181, Jiráskova 10A, na pozemku parc. č. st. 126/1 zastavěná plocha a 

  nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc (pozemek je ve vlastnictví jiné 

  osoby), se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné 

  nemovité věci o velikosti id. 448/5718, manželům paní Šárce Svrčinové 

  a panu Davidu Svrčinovi, za kupní cenu celkem ve výši 239.995,- Kč, 

  přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 

  141.587,- Kč a částka ve výši 98.408,- Kč bude doplatek kupní ceny, a 



  současně 

  - uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě ke spoluvlastnickému podílu 

  k jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 

  znění pozdějších předpisů, a to podílu o velikosti id. 39/100: 

  jednotky č. 1181/7, byt, v domě č. p. 1181, Jiráskova 10A, na pozemku 

  parc. č. st. 126/1 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec 

  Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné 

  nemovité věci o velikosti id. 448/5718; a ke spoluvlastnickému podílu 

  o velikosti id. 448/5718 k pozemku parc. č. st. 126/1 zastavěná plocha 

  a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, s manželi paní Šárkou 

  Svrčinovou a panem Davidem Svrčinou, to vše za kupní cenu celkem ve 

  výši 153.440,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou 

  akontace ve výši 90.523,- Kč a částka ve výši 62.917,- Kč bude 

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

  a to vše 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 

  podíl o velikosti id. 61/100: jednotky č. 1181/8, byt, v domě č. p. 

  1181, Jiráskova 10A, na pozemku parc. č. st. 126/1 zastavěná plocha a 

  nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc (pozemek je ve vlastnictví jiné 

  osoby), se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné 

  nemovité věci o velikosti id. 317/5718, manželům paní Petře Bětíkové a 

  panu Ing. Filipu Bětíkovi, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 

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

  akontace ve výši 107.164,- Kč a částka ve výši 69.633,- Kč bude 

  doplatek kupní ceny, a současně 

  - uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě ke spoluvlastnickému podílu 

  k jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 

  znění pozdějších předpisů, a to podílu o velikosti id. 39/100: 

  jednotky č. 1181/8, byt, v domě č. p. 1181, Jiráskova 10A, na pozemku 

  parc. č. st. 126/1 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec 

  Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné 

  nemovité věci o velikosti id. 317/5718; a ke spoluvlastnickému podílu 

  o velikosti id. 317/5718 k pozemku parc. č. st. 126/1 zastavěná plocha 

  a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, s manželi paní Petrou 

  Bětíkovou a panem Ing. Filipem Bětíkem, Olomouc, to vše za kupní cenu 

  celkem ve výši 113.033,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena 

  formou akontace ve výši 68.514,- Kč a částka ve výši 44.519,- Kč bude 

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

  a to vše 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 

  podíl o velikosti id. 61/100: jednotky č. 1181/9, byt, v domě č. p. 

  1181, Jiráskova 10A, na pozemku parc. č. st. 126/1 zastavěná plocha a 

  nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc (pozemek je ve vlastnictví jiné 

  osoby), se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné 

  nemovité věci o velikosti id. 319/5718, paní Anně Černé, Olomouc za 

  kupní cenu celkem ve výši 177.378,- Kč, přičemž část kupní ceny byla 

  již uhrazena formou akontace ve výši 107.306,- Kč a částka ve výši 

  70.072,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

  - uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě ke spoluvlastnickému podílu 

  k jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 

  znění pozdějších předpisů, a to podílu o velikosti id. 39/100: 

  jednotky č. 1181/9, byt, v domě č. p. 1181, Jiráskova 10A, na pozemku 



  parc. č. st. 126/1 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec 

  Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné 

  nemovité věci o velikosti id. 319/5718; a ke spoluvlastnickému podílu 

  o velikosti id. 319/5718 k pozemku parc. č. st. 126/1 zastavěná plocha 

  a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, s paní Annou Černou, 

  Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 113.406,- Kč, přičemž 

  část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 68.606,- Kč 

  a částka ve výši 44.800,- Kč bude doplatek kupní ceny, dosud ve 

  vlastnictví Družstva Olomouc, Jiráskova, 

  a to vše 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 

  podíl o velikosti id. 61/100: jednotky č. 1181/11, byt, v domě č. p. 

  1181, Jiráskova 10A, na pozemku parc. č. st. 126/1 zastavěná plocha a 

  nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc (pozemek je ve vlastnictví jiné 

  osoby), se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné 

  nemovité věci o velikosti id. 844/5718, a to podíl o velikosti id. 1/2 

  ze spoluvlastnického podílu o velikosti id. 61/100 k jednotce paní 

  Vladimíře Vlčkové, Olomouc a podíl o velikosti id. 1/2 ze 

  spoluvlastnického podílu o velikosti id. 61/100 k jednotce panu Davidu 

  Poláchovi, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 433.412,- Kč, přičemž 

  část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 248.018,- Kč 

  a částka ve výši 185.394,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

  - uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě ke spoluvlastnickému podílu 

  k jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 

  znění pozdějších předpisů, a to podílu o velikosti id. 39/100: 

  jednotky č. 1181/11, byt, v domě č. p. 1181, Jiráskova 10A, na pozemku 

  parc. č. st. 126/1 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec 

  Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné 

  nemovité věci o velikosti id. 844/5718, a to podíl o velikosti id. 1/2 

  ze spoluvlastnického podílu o velikosti id. 39/100 k jednotce s paní 

  Vladimírou Vlčkovou, Olomouc a podíl o velikosti id. 1/2 ze 

  spoluvlastnického podílu o velikosti id. 39/100 k jednotce s panem 

  Davidem Poláchem, Olomouc; a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti 

  id. 844/5718 k pozemku parc. č. st. 126/1 zastavěná plocha a nádvoří v 

  k. ú. Hodolany, obec Olomouc, a to podíl o velikosti id. 1/2 ze 

  spoluvlastnického podílu o velikosti id. 844/5718 k pozemku s paní 

  Vladimírou Vlčkovou, Olomouc a podíl o velikosti id. 1/2 ze 

  spoluvlastnického podílu o velikosti id. 844/5718 k pozemku s panem 

  Davidem Poláchem, Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 

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

  akontace ve výši 158.569,- Kč a částka ve výši 118.531,- Kč bude 

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

  a to vše 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 

  podíl o velikosti id. 61/100: jednotky č. 1181/12, byt, v domě č. p. 

  1181, Jiráskova 10A, na pozemku parc. č. st. 126/1 zastavěná plocha a 

  nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc (pozemek je ve vlastnictví jiné 

  osoby), se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné 

  nemovité věci o velikosti id. 847/5718, manželům paní Mgr. Marcele 

  Hubáčkové a panu Oto Hubáčkovi, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 

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

  akontace ve výši 248.018,- Kč a částka ve výši 186.053,- Kč bude 



  doplatek kupní ceny, a současně 

  - uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě ke spoluvlastnickému podílu 

  k jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 

  znění pozdějších předpisů, a to podílu o velikosti id. 39/100: 

  jednotky č. 1181/12, byt, v domě č. p. 1181, Jiráskova 10A, na pozemku 

  parc. č. st. 126/1 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec 

  Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné 

  nemovité věci o velikosti id. 847/5718; a ke spoluvlastnickému podílu 

  o velikosti id. 847/5718 k pozemku parc. č. st. 126/1 zastavěná plocha 

  a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, s manželi paní Mgr. Marcelou 

  Hubáčkovou a panem Oto Hubáčkem, Olomouc, to vše za kupní cenu celkem 

  ve výši 277.521,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou 

  akontace ve výši 158.569,- Kč a částka ve výši 118.952,- Kč bude 

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

  a to vše 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 

  podíl o velikosti id. 61/100: jednotky č. 1186/1, byt, v domě č. p. 

  1186, Jiráskova 10B, na pozemku parc. č. st. 126/11 zastavěná plocha a 

  nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc (pozemek je ve vlastnictví jiné 

  osoby), se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné 

  nemovité věci o velikosti id. 343/3164, panu Milanu Příborskému, 

  Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 175.550,- Kč, přičemž část kupní 

  ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 101.441,- Kč a částka 

  ve výši 74.109,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

  - uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě ke spoluvlastnickému podílu 

  k jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 

  znění pozdějších předpisů, a to podílu o velikosti id. 39/100: 

  jednotky č. 1186/1, byt, v domě č. p. 1186, Jiráskova 10B, na pozemku 

  parc. č. st. 126/11 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec 

  Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné 

  nemovité věci o velikosti id. 343/3164; a ke spoluvlastnickému podílu 

  o velikosti id. 343/3164 k pozemku parc. č. st. 126/11 zastavěná 

  plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, s panem Milanem 

  Příborským, Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 117.033,- Kč, 

  přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 

  67.627,- Kč a částka ve výši 49.406,- Kč bude doplatek kupní ceny, 

  dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jiráskova, 

  a to vše 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 

  podíl o velikosti id. 61/100: jednotky č. 1186/2, byt, v domě č. p. 

  1186, Jiráskova 10B, na pozemku parc. č. st. 126/11 zastavěná plocha a 

  nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc (pozemek je ve vlastnictví jiné 

  osoby), se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné 

  nemovité věci o velikosti id. 345/3164, paní Bc. Veronice Juřenové, 

  Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 176.066,- Kč, přičemž část kupní 

  ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 101.525,- Kč a částka 

  ve výši 74.541,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

  - uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě ke spoluvlastnickému podílu 

  k jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 

  znění pozdějších předpisů, a to podílu o velikosti id. 39/100: 

  jednotky č. 1186/2, byt, v domě č. p. 1186, Jiráskova 10B, na pozemku 

  parc. č. st. 126/11 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec 



  Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné 

  nemovité věci o velikosti id. 345/3164; a ke spoluvlastnickému podílu 

  o velikosti id. 345/3164 k pozemku parc. č. st. 126/11 zastavěná 

  plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, s paní Bc. Veronikou 

  Juřenovou, Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 117.378,- Kč, 

  přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 

  67.684,- Kč a částka ve výši 49.694,- Kč bude doplatek kupní ceny, 

  dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jiráskova, 

  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 

  podíl o velikosti id. 61/100: jednotky č. 1186/4, byt, v domě č. p. 

  1186, Jiráskova 10B, na pozemku parc. č. st. 126/11 zastavěná plocha a 

  nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc (pozemek je ve vlastnictví jiné 

  osoby), se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné 

  nemovité věci o velikosti id. 347/3164, manželům paní Mgr. Petře 

  Albrechtové a panu Mgr. Martinu Albrechtovi, Olomouc za kupní cenu 

  celkem ve výši 183.767,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena 

  formou akontace ve výši 108.794,- Kč a částka ve výši 74.973,- Kč bude 

  doplatek kupní ceny, a současně 

  - uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě ke spoluvlastnickému podílu 

  k jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 

  znění pozdějších předpisů, a to podílu o velikosti id. 39/100: 

  jednotky č. 1186/4, byt, v domě č. p. 1186, Jiráskova 10B, na pozemku 

  parc. č. st. 126/11 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec 

  Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné 

  nemovité věci o velikosti id. 347/3164; a ke spoluvlastnickému podílu 

  o velikosti id. 347/3164 k pozemku parc. č. st. 126/11 zastavěná 

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

  Petrou Albrechtovou a panem Mgr. Martinem Albrechtem, Olomouc, to vše 

  za kupní cenu celkem ve výši 122.511,- Kč, přičemž část kupní ceny 

  byla již uhrazena formou akontace ve výši 72.529,- Kč a částka ve výši 

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

  Olomouc, Jiráskova, 

  a to vše 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 

  podíl o velikosti id. 61/100: jednotky č. 1186/5, byt, v domě č. p. 

  1186, Jiráskova 10B, na pozemku parc. č. st. 126/11 zastavěná plocha a 

  nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc (pozemek je ve vlastnictví jiné 

  osoby), se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné 

  nemovité věci o velikosti id. 488/3164, paní Iloně Kašpírové, Olomouc 

  za kupní cenu celkem ve výši 424.697,- Kč, přičemž část kupní ceny 

  byla již uhrazena formou akontace ve výši 319.260,- Kč a částka ve 

  výši 105.437,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

  - uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě ke spoluvlastnickému podílu 

  k jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 

  znění pozdějších předpisů, a to podílu o velikosti id. 39/100: 

  jednotky č. 1186/5, byt, v domě č. p. 1186, Jiráskova 10B, na pozemku 

  parc. č. st. 126/11 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec 

  Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné 

  nemovité věci o velikosti id. 488/3164; a ke spoluvlastnickému podílu 

  o velikosti id. 488/3164 k pozemku parc. č. st. 126/11 zastavěná 

  plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, s paní Ilonou 



  Kašpírovou, Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 283.132,- Kč, 

  přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 

  212.840,- Kč a částka ve výši 70.292,- Kč bude doplatek kupní ceny, 

  dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jiráskova, 

  a to vše 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 

  podíl o velikosti id. 61/100: jednotky č. 1186/6, byt, v domě č. p. 

  1186, Jiráskova 10B, na pozemku parc. č. st. 126/11 zastavěná plocha a 

  nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc (pozemek je ve vlastnictví jiné 

  osoby), se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné 

  nemovité věci o velikosti id. 349/3164, paní Mgr. Jiřině Navrátilové, 

  Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 317.745,- Kč, přičemž část kupní 

  ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 242.340,- Kč a částka 

  ve výši 75.405,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

  - uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě ke spoluvlastnickému podílu 

  k jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 

  znění pozdějších předpisů, a to podílu o velikosti id. 39/100: 

  jednotky č. 1186/6, byt, v domě č. p. 1186, Jiráskova 10B, na pozemku 

  parc. č. st. 126/11 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec 

  Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné 

  nemovité věci o velikosti id. 349/3164; a ke spoluvlastnickému podílu 

  o velikosti id. 349/3164 k pozemku parc. č. st. 126/11 zastavěná 

  plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, s paní Mgr. Jiřinou 

  Navrátilovou, Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 211.830,- 

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

  161.560,- Kč a částka ve výši 50.270,- Kč bude doplatek kupní ceny, 

  dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jiráskova, 

  a to vše 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 

  podíl o velikosti id. 61/100: jednotky č. 1186/7, byt, v domě č. p. 

  1186, Jiráskova 10B, na pozemku parc. č. st. 126/11 zastavěná plocha a 

  nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc (pozemek je ve vlastnictví jiné 

  osoby), se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné 

  nemovité věci o velikosti id. 805/3164, manželům paní Mgr. Janě 

  Mandlové a panu Petru Mandlovi, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 

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

  akontace ve výši 259.172,- Kč a částka ve výši 173.928,- Kč bude 

  doplatek kupní ceny, a současně 

  - uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě ke spoluvlastnickému podílu 

  k jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 

  znění pozdějších předpisů, a to podílu o velikosti id. 39/100: 

  jednotky č. 1186/7, byt, v domě č. p. 1186, Jiráskova 10B, na pozemku 

  parc. č. st. 126/11 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec 

  Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné 

  nemovité věci o velikosti id. 805/3164; a ke spoluvlastnickému podílu 

  o velikosti id. 805/3164 k pozemku parc. č. st. 126/11 zastavěná 

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

  Janou Mandlovou a panem Petrem Mandlem, Olomouc, to vše za kupní cenu 

  celkem ve výši 288.733,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena 

  formou akontace ve výši 172.781,- Kč a částka ve výši 115.952,- Kč 

  bude doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, 

  Jiráskova, 



  a to vše 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 podíl o 

  velikosti id. 61/100: jednotky č. 1199/1, byt, v domě č. p. 1199, 

  Jiráskova 10C, na pozemku parc. č. st. 126/12 zastavěná plocha a 

  nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, se spoluvlastnickým podílem na 

  společných částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 529/4854, 

  - spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1587/24270 k pozemku parc. 

  č. st. 126/12 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec 

  Olomouc (podíl o velikosti id. 2/5 pozemku je ve vlastnictví jiné 

  osoby), 

  manželům paní Mgr. Dianě Smieškové a panu Petru Smieškovi, Olomouc za 

  kupní cenu celkem ve výši 276.533,- Kč, přičemž část kupní ceny byla 

  již uhrazena formou akontace ve výši 160.332,- Kč a částka ve výši 

  116.201,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

  • uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě: 

  - ke spoluvlastnickému podílu k jednotce vymezené podle zákona č. 

  89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to 

  podílu o velikosti id. 39/100: jednotky č. 1199/1, byt, v domě č. p. 

  1199, Jiráskova 10C, na pozemku parc. č. st. 126/12 zastavěná plocha a 

  nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, se spoluvlastnickým podílem na 

  společných částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 529/4854, 

  - ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 1058/24270 k pozemku 

  parc. č. st. 126/12 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec 

  Olomouc, 

  s manželi paní Mgr. Dianou Smieškovou a panem Petrem Smieškem, 

  Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 176.799,- Kč, přičemž 

  část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 102.507,- Kč 

  a částka ve výši 74.292,- Kč bude doplatek kupní ceny, dosud ve 

  vlastnictví Družstva Olomouc, Jiráskova, 

  a to vše 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 podíl o 

  velikosti id. 61/100: jednotky č. 1199/3, byt, v domě č. p. 1199, 

  Jiráskova 10C, na pozemku parc. č. st. 126/12 zastavěná plocha a 

  nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, se spoluvlastnickým podílem na 

  společných částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 481/4854, 

  - spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1443/24270 k pozemku parc. 

  č. st. 126/12 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec 

  Olomouc (podíl o velikosti id. 2/5 pozemku je ve vlastnictví jiné 

  osoby), 

  manželům paní Barboře Daňkové a panu Janu Daňkovi, Olomouc za kupní 

  cenu celkem ve výši 225.460,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 

  uhrazena formou akontace ve výši 119.803,- Kč a částka ve výši 

  105.657,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

  • uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě: 

  - ke spoluvlastnickému podílu k jednotce vymezené podle zákona č. 

  89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to 

  podílu o velikosti id. 39/100: jednotky č. 1199/3, byt, v domě č. p. 

  1199, Jiráskova 10C, na pozemku parc. č. st. 126/12 zastavěná plocha a 

  nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, se spoluvlastnickým podílem na 

  společných částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 481/4854, 



  - ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 962/24270 k pozemku 

  parc. č. st. 126/12 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec 

  Olomouc, 

  s manželi paní Barborou Daňkovou a panem Janem Daňkem, Olomouc, to vše 

  za kupní cenu celkem ve výši 144.146,- Kč, přičemž část kupní ceny 

  byla již uhrazena formou akontace ve výši 76.595,- Kč a částka ve výši 

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

  Olomouc, Jiráskova, 

  a to vše 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 podíl o 

  velikosti id. 61/100: jednotky č. 1199/4, byt, v domě č. p. 1199, 

  Jiráskova 10C, na pozemku parc. č. st. 126/12 zastavěná plocha a 

  nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, se spoluvlastnickým podílem na 

  společných částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 354/4854, 

  - spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1062/24270 k pozemku parc. 

  č. st. 126/12 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec 

  Olomouc (podíl o velikosti id. 2/5 pozemku je ve vlastnictví jiné 

  osoby), 

  paní Janě Forýtkové, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 286.149,- 

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

  208.389,- Kč a částka ve výši 77.760,- Kč bude doplatek kupní ceny, a 

  současně 

  • uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě: 

  - ke spoluvlastnickému podílu k jednotce vymezené podle zákona č. 

  89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to 

  podílu o velikosti id. 39/100: jednotky č. 1199/4, byt, v domě č. p. 

  1199, Jiráskova 10C, na pozemku parc. č. st. 126/12 zastavěná plocha a 

  nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, se spoluvlastnickým podílem na 

  společných částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 354/4854, 

  - ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 708/24270 k pozemku 

  parc. č. st. 126/12 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec 

  Olomouc, 

  s paní Janou Forýtkovou, Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 

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

  akontace ve výši 133.232,- Kč a částka ve výši 49.715,- Kč bude 

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

  a to vše 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 podíl o 

  velikosti id. 61/100: jednotky č. 1199/5, byt, v domě č. p. 1199, 

  Jiráskova 10C, na pozemku parc. č. st. 126/12 zastavěná plocha a 

  nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, se spoluvlastnickým podílem na 

  společných částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 460/4854, 

  - spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1380/24270 k pozemku parc. 

  č. st. 126/12 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec 

  Olomouc (podíl o velikosti id. 2/5 pozemku je ve vlastnictví jiné 

  osoby), 

  panu Pavlu Kurfürstovi, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 256.865,- 

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

  155.821,- Kč a částka ve výši 101.044,- Kč bude doplatek kupní ceny, a 

  současně 



  • uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě: 

  - ke spoluvlastnickému podílu k jednotce vymezené podle zákona č. 

  89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to 

  podílu o velikosti id. 39/100: jednotky č. 1199/5, byt, v domě č. p. 

  1199, Jiráskova 10C, na pozemku parc. č. st. 126/12 zastavěná plocha a 

  nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, se spoluvlastnickým podílem na 

  společných částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 460/4854, 

  - ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 920/24270 k pozemku 

  parc. č. st. 126/12 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec 

  Olomouc, 

  s panem Pavlem Kurfürstem, Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve 

  výši 164.225,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou 

  akontace ve výši 99.623,- Kč a částka ve výši 64.602,- Kč bude 

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

  a to vše 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 podíl o 

  velikosti id. 61/100: jednotky č. 1199/6, byt, v domě č. p. 1199, 

  Jiráskova 10C, na pozemku parc. č. st. 126/12 zastavěná plocha a 

  nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, se spoluvlastnickým podílem na 

  společných částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 481/4854, 

  - spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1443/24270 k pozemku parc. 

  č. st. 126/12 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec 

  Olomouc (podíl o velikosti id. 2/5 pozemku je ve vlastnictví jiné 

  osoby), 

  panu Pavlu Srovnalovi, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 265.989,- 

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

  160.332,- Kč a částka ve výši 105.657,- Kč bude doplatek kupní ceny, a 

  současně 

  • uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě: 

  - ke spoluvlastnickému podílu k jednotce vymezené podle zákona č. 

  89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to 

  podílu o velikosti id. 39/100: jednotky č. 1199/6, byt, v domě č. p. 

  1199, Jiráskova 10C, na pozemku parc. č. st. 126/12 zastavěná plocha a 

  nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, se spoluvlastnickým podílem na 

  společných částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 481/4854, 

  - ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 962/24270 k pozemku 

  parc. č. st. 126/12 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec 

  Olomouc, 

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

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

  akontace ve výši 102.507,- Kč a částka ve výši 67.551,- Kč bude 

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

  a to vše 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 podíl o 

  velikosti id. 61/100: jednotky č. 1199/8, byt, v domě č. p. 1199, 

  Jiráskova 10C, na pozemku parc. č. st. 126/12 zastavěná plocha a 

  nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, se spoluvlastnickým podílem na 

  společných částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 460/4854, 

  - spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1380/24270 k pozemku parc. 

  č. st. 126/12 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec 



  Olomouc (podíl o velikosti id. 2/5 pozemku je ve vlastnictví jiné 

  osoby), 

  paní Monice Szabó, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 256.837,- Kč, 

  přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 

  155.793,- Kč a částka ve výši 101.044,- Kč bude doplatek kupní ceny, a 

  současně 

  • uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě: 

  - ke spoluvlastnickému podílu k jednotce vymezené podle zákona č. 

  89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to 

  podílu o velikosti id. 39/100: jednotky č. 1199/8, byt, v domě č. p. 

  1199, Jiráskova 10C, na pozemku parc. č. st. 126/12 zastavěná plocha a 

  nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, se spoluvlastnickým podílem na 

  společných částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 460/4854, 

  - ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 920/24270 k pozemku 

  parc. č. st. 126/12 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec 

  Olomouc, 

  s paní Monikou Szabó, Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 

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

  akontace ve výši 99.606,- Kč a částka ve výši 64.602,- Kč bude 

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

  a to vše 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 podíl o 

  velikosti id. 61/100: jednotky č. 1199/9, byt, v domě č. p. 1199, 

  Jiráskova 10C, na pozemku parc. č. st. 126/12 zastavěná plocha a 

  nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, se spoluvlastnickým podílem na 

  společných částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 635/4854, 

  - spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1905/24270 k pozemku parc. 

  č. st. 126/12 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec 

  Olomouc (podíl o velikosti id. 2/5 pozemku je ve vlastnictví jiné 

  osoby), 

  paní Ladě Kargerové, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 351.711,- 

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

  212.226,- Kč a částka ve výši 139.485,- Kč bude doplatek kupní ceny, a 

  současně 

  • uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě: 

  - ke spoluvlastnickému podílu k jednotce vymezené podle zákona č. 

  89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to 

  podílu o velikosti id. 39/100: jednotky č. 1199/9, byt, v domě č. p. 

  1199, Jiráskova 10C, na pozemku parc. č. st. 126/12 zastavěná plocha a 

  nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, se spoluvlastnickým podílem na 

  společných částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 635/4854, 

  - ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 1270/24270 k pozemku 

  parc. č. st. 126/12 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec 

  Olomouc, 

  s paní Ladou Kargerovou, Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 

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

  akontace ve výši 135.686,- Kč a částka ve výši 89.179,- Kč bude 

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

  a to vše 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 podíl o 



  velikosti id. 61/100: jednotky č. 1199/10, byt, v domě č. p. 1199, 

  Jiráskova 10C, na pozemku parc. č. st. 126/12 zastavěná plocha a 

  nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, se spoluvlastnickým podílem na 

  společných částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 640/4854, 

  - spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1920/24270 k pozemku parc. 

  č. st. 126/12 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec 

  Olomouc (podíl o velikosti id. 2/5 pozemku je ve vlastnictví jiné 

  osoby), 

  manželům paní Ing. Jance Koukalové a panu Ing. Jiřímu Koukalovi, 

  Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 359.859,- Kč, přičemž část kupní 

  ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 219.276,- Kč a částka 

  ve výši 140.583,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

  • uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě: 

  - ke spoluvlastnickému podílu k jednotce vymezené podle zákona č. 

  89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to 

  podílu o velikosti id. 39/100: jednotky č. 1199/10, byt, v domě č. p. 

  1199, Jiráskova 10C, na pozemku parc. č. st. 126/12 zastavěná plocha a 

  nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, se spoluvlastnickým podílem na 

  společných částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 640/4854, 

  - ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 1280/24270 k pozemku 

  parc. č. st. 126/12 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec 

  Olomouc, 

  s manželi paní Ing. Jankou Koukalovou a panem Ing. Jiřím Koukalem, 

  Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 230.074,- Kč, přičemž 

  část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 140.193,- Kč 

  a částka ve výši 89.881,- Kč bude doplatek kupní ceny, dosud ve 

  vlastnictví Družstva Olomouc, Jiráskova, 

  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 

  podíl o velikosti id. 61/100: jednotky č. 1183/1, byt, v domě č. p. 

  1183, Sladkovského 1, na pozemku parc. č. st. 126/3 zastavěná plocha a 

  nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc (pozemek je ve vlastnictví jiné 

  osoby), se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné 

  nemovité věci o velikosti id. 470/5962, paní Ing. Radce Jahnové, 

  Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 229.695,- Kč, přičemž část kupní 

  ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 138.158,- Kč a částka 

  ve výši 91.537,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

  - uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě ke spoluvlastnickému podílu 

  k jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 

  znění pozdějších předpisů, a to podílu o velikosti id. 39/100: 

  jednotky č. 1183/1, byt, v domě č. p. 1183, Sladkovského 1, na pozemku 

  parc. č. st. 126/3 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec 

  Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné 

  nemovité věci o velikosti id. 470/5962; a ke spoluvlastnickému podílu 

  o velikosti id. 470/5962 k pozemku parc. č. st. 126/3 zastavěná plocha 

  a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, s paní Ing. Radkou Jahnovou, 

  Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 153.130,- Kč, přičemž 

  část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 92.105,- Kč 

  a částka ve výši 61.025,- Kč bude doplatek kupní ceny, dosud ve 

  vlastnictví Družstva Olomouc, Jiráskova, 

  a to vše 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 



  podíl o velikosti id. 61/100: jednotky č. 1183/2, byt, v domě č. p. 

  1183, Sladkovského 1, na pozemku parc. č. st. 126/3 zastavěná plocha a 

  nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc (pozemek je ve vlastnictví jiné 

  osoby), se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné 

  nemovité věci o velikosti id. 844/5962, manželům paní Mgr. Aleně 

  Krupičkové a panu Mgr. Pavlu Krupičkovi, Olomouc za kupní cenu celkem 

  ve výši 386.914,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou 

  akontace ve výši 222.537,- Kč a částka ve výši 164.377,- Kč bude 

  doplatek kupní ceny, a současně 

  - uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě ke spoluvlastnickému podílu 

  k jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 

  znění pozdějších předpisů, a to podílu o velikosti id. 39/100: 

  jednotky č. 1183/2, byt, v domě č. p. 1183, Sladkovského 1, na pozemku 

  parc. č. st. 126/3 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec 

  Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné 

  nemovité věci o velikosti id. 844/5962; a ke spoluvlastnickému podílu 

  o velikosti id. 844/5962 k pozemku parc. č. st. 126/3 zastavěná plocha 

  a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, s manželi paní Mgr. Alenou 

  Krupičkovou a panem Mgr. Pavlem Krupičkou, Olomouc, to vše za kupní 

  cenu celkem ve výši 257.943,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 

  uhrazena formou akontace ve výši 148.358,- Kč a částka ve výši 

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

  Olomouc, Jiráskova, 

  a to vše 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 

  podíl o velikosti id. 61/100: jednotky č. 1183/3, byt, v domě č. p. 

  1183, Sladkovského 1, na pozemku parc. č. st. 126/3 zastavěná plocha a 

  nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc (pozemek je ve vlastnictví jiné 

  osoby), se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné 

  nemovité věci o velikosti id. 469/5962, panu Miloslavu Korčákovi, 

  Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 391.942,- Kč, přičemž část kupní 

  ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 300.600,- Kč a částka 

  ve výši 91.342,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

  - uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě ke spoluvlastnickému podílu 

  k jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 

  znění pozdějších předpisů, a to podílu o velikosti id. 39/100: 

  jednotky č. 1183/3, byt, v domě č. p. 1183, Sladkovského 1, na pozemku 

  parc. č. st. 126/3 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec 

  Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné 

  nemovité věci o velikosti id. 469/5962; a ke spoluvlastnickému podílu 

  o velikosti id. 469/5962 k pozemku parc. č. st. 126/3 zastavěná plocha 

  a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, s panem Miloslavem Korčákem, 

  Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 261.295,- Kč, přičemž 

  část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 200.400,- Kč 

  a částka ve výši 60.895,- Kč bude doplatek kupní ceny, dosud ve 

  vlastnictví Družstva Olomouc, Jiráskova, 

  a to vše 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 

  podíl o velikosti id. 61/100: jednotky č. 1183/4, byt, v domě č. p. 

  1183, Sladkovského 1, na pozemku parc. č. st. 126/3 zastavěná plocha a 

  nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc (pozemek je ve vlastnictví jiné 

  osoby), se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné 



  nemovité věci o velikosti id. 740/5962, paní Miroslavě Jakubcové, 

  Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 346.915,- Kč, přičemž část kupní 

  ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 202.793,- Kč a částka 

  ve výši 144.122,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

  - uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě ke spoluvlastnickému podílu 

  k jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 

  znění pozdějších předpisů, a to podílu o velikosti id. 39/100: 

  jednotky č. 1183/4, byt, v domě č. p. 1183, Sladkovského 1, na pozemku 

  parc. č. st. 126/3 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec 

  Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné 

  nemovité věci o velikosti id. 740/5962; a ke spoluvlastnickému podílu 

  o velikosti id. 740/5962 k pozemku parc. č. st. 126/3 zastavěná plocha 

  a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, s paní Miroslavou 

  Jakubcovou, Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 231.278.,- 

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

  135.196,- Kč a částka ve výši 96.082,- Kč bude doplatek kupní ceny, 

  dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jiráskova, 

  a to vše 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 

  podíl o velikosti id. 61/100: jednotky č. 1183/5, byt, v domě č. p. 

  1183, Sladkovského 1, na pozemku parc. č. st. 126/3 zastavěná plocha a 

  nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc (pozemek je ve vlastnictví jiné 

  osoby), se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné 

  nemovité věci o velikosti id. 352/5962, panu Milanu Friedlovi, Olomouc 

  za kupní cenu celkem ve výši 180.288,- Kč, přičemž část kupní ceny 

  byla již uhrazena formou akontace ve výši 111.732,- Kč a částka ve 

  výši 68.556,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

  - uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě ke spoluvlastnickému podílu 

  k jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 

  znění pozdějších předpisů, a to podílu o velikosti id. 39/100: 

  jednotky č. 1183/5, byt, v domě č. p. 1183, Sladkovského 1, na pozemku 

  parc. č. st. 126/3 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec 

  Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné 

  nemovité věci o velikosti id. 352/5962; a ke spoluvlastnickému podílu 

  o velikosti id. 352/5962 k pozemku parc. č. st. 126/3 zastavěná plocha 

  a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, s panem Milanem Friedlem, 

  Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 120.192,- Kč, přičemž 

  část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 74.488,- Kč 

  a částka ve výši 45.704,- Kč bude doplatek kupní ceny, dosud ve 

  vlastnictví Družstva Olomouc, Jiráskova, 

  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 

  podíl o velikosti id. 61/100: jednotky č. 1183/6, byt, v domě č. p. 

  1183, Sladkovského 1, na pozemku parc. č. st. 126/3 zastavěná plocha a 

  nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc (pozemek je ve vlastnictví jiné 

  osoby), se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné 

  nemovité věci o velikosti id. 469/5962, panu Stanislavu Vymětalovi, 

  Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 229.295,- Kč, přičemž část kupní 

  ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 137.953,- Kč a částka 

  ve výši 91.342,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

  - uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě ke spoluvlastnickému podílu 

  k jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 



  znění pozdějších předpisů, a to podílu o velikosti id. 39/100: 

  jednotky č. 1183/6, byt, v domě č. p. 1183, Sladkovského 1, na pozemku 

  parc. č. st. 126/3 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec 

  Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné 

  nemovité věci o velikosti id. 469/5962; a ke spoluvlastnickému podílu 

  o velikosti id. 469/5962 k pozemku parc. č. st. 126/3 zastavěná plocha 

  a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, s panem Stanislavem 

  Vymětalem, Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 152.864,- Kč, 

  přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 

  91.969,- Kč a částka ve výši 60.895,- Kč bude doplatek kupní ceny, 

  dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jiráskova, 

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

  důvodové zprávy a přílohy č. 1 této důvodové zprávy. 

  42. schvaluje 

  - prodej spoluvlastnického podílu k jednotce vymezené podle zákona č. 

  89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to 

  podíl o velikosti id. 61/100: jednotky č. 1183/7, byt, v domě č. p. 

  1183, Sladkovského 1, na pozemku parc. č. st. 126/3 zastavěná plocha a 

  nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc (pozemek je ve vlastnictví jiné 

  osoby), se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné 

  nemovité věci o velikosti id. 717/5962, manželům paní Věře Štědroňové 

  a panu Janu Štědroňovi, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 355.665,- 

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

  216.022,- Kč a částka ve výši 139.643,- Kč bude doplatek kupní ceny, a 

  současně 

  - uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě ke spoluvlastnickému podílu 

  k jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 

  znění pozdějších předpisů, a to podílu o velikosti id. 39/100: 

  jednotky č. 1183/7, byt, v domě č. p. 1183, Sladkovského 1, na pozemku 

  parc. č. st. 126/3 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec 

  Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné 

  nemovité věci o velikosti id. 717/5962; a ke spoluvlastnickému podílu 

  o velikosti id. 717/5962 k pozemku parc. č. st. 126/3 zastavěná plocha 

  a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, s manželi paní Věrou 

  Štědroňovou a panem Janem Štědroněm, Olomouc, to vše za kupní cenu 

  celkem ve výši 237.109,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena 

  formou akontace ve výši 144.014,- Kč a částka ve výši 93.095,- Kč bude 

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

  a to vše 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 

  podíl o velikosti id. 61/100: jednotky č. 1183/8, byt, v domě č. p. 

  1183, Sladkovského 1, na pozemku parc. č. st. 126/3 zastavěná plocha a 

  nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc (pozemek je ve vlastnictví jiné 

  osoby), se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné 

  nemovité věci o velikosti id. 350/5962, paní Ludmile Daňkové, Olomouc 

  za kupní cenu celkem ve výši 178.873,- Kč, přičemž část kupní ceny 

  byla již uhrazena formou akontace ve výši 110.707,- Kč a částka ve 

  výši 68.166,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

  - uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě ke spoluvlastnickému podílu 

  k jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 

  znění pozdějších předpisů, a to podílu o velikosti id. 39/100: 

  jednotky č. 1183/8, byt, v domě č. p. 1183, Sladkovského 1, na pozemku 

  parc. č. st. 126/3 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec 

  Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné 

  nemovité věci o velikosti id. 350/5962; a ke spoluvlastnickému podílu 



  o velikosti id. 350/5962 k pozemku parc. č. st. 126/3 zastavěná plocha 

  a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, s paní Ludmilou Daňkovou, 

  Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 119.248,- Kč, přičemž 

  část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 73.804,- Kč 

  a částka ve výši 45.444,- Kč bude doplatek kupní ceny, dosud ve 

  vlastnictví Družstva Olomouc, Jiráskova, 

  a to vše 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 

  podíl o velikosti id. 61/100: jednotky č. 1183/9, byt, v domě č. p. 

  1183, Sladkovského 1, na pozemku parc. č. st. 126/3 zastavěná plocha a 

  nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc (pozemek je ve vlastnictví jiné 

  osoby), se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné 

  nemovité věci o velikosti id. 648/5962, paní Mgr. Světluši Janské, 

  Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 517.524,- Kč, přičemž část kupní 

  ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 391.320,- Kč a částka 

  ve výši 126.204,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

  - uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě ke spoluvlastnickému podílu 

  k jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 

  znění pozdějších předpisů, a to podílu o velikosti id. 39/100: 

  jednotky č. 1183/9, byt, v domě č. p. 1183, Sladkovského 1, na pozemku 

  parc. č. st. 126/3 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec 

  Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné 

  nemovité věci o velikosti id. 648/5962; a ke spoluvlastnickému podílu 

  o velikosti id. 648/5962 k pozemku parc. č. st. 126/3 zastavěná plocha 

  a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, s paní Mgr. Světluší 

  Janskou, Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 345.016,- Kč, 

  přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 

  260.880,- Kč a částka ve výši 84.136,- Kč bude doplatek kupní ceny, 

  dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jiráskova, 

  a to vše 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 

  podíl o velikosti id. 61/100: jednotky č. 1183/10, byt, v domě č. p. 

  1183, Sladkovského 1, na pozemku parc. č. st. 126/3 zastavěná plocha a 

  nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc (pozemek je ve vlastnictví jiné 

  osoby), se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné 

  nemovité věci o velikosti id. 903/5962, paní MUDr. Ivaně Schubertové, 

  Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 429.708,- Kč, přičemž část kupní 

  ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 253.840,- Kč a částka 

  ve výši 175.868,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

  - uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě ke spoluvlastnickému podílu 

  k jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 

  znění pozdějších předpisů, a to podílu o velikosti id. 39/100: 

  jednotky č. 1183/10, byt, v domě č. p. 1183, Sladkovského 1, na 

  pozemku parc. č. st. 126/3 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. 

  Hodolany, obec Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných 

  částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 903/5962; a ke 

  spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 903/5962 k pozemku parc. č. 

  st. 126/3 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, s 

  paní MUDr. Ivanou Schubertovou, Olomouc, to vše za kupní cenu celkem 

  ve výši 286.473,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou 

  akontace ve výši 169.227,- Kč a částka ve výši 117.246,- Kč bude 

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



  a to vše 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 

  podíl o velikosti id. 61/100: jednotky č. 1184/1, byt, v domě č. p. 

  1184, Sladkovského 1A, na pozemku parc. č. st. 126/4 zastavěná plocha 

  a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc (pozemek je ve vlastnictví 

  jiné osoby), se spoluvlastnickým podílem na společných částech 

  předmětné nemovité věci o velikosti id. 515/8390, a to podíl o 

  velikosti id. 1/2 ze spoluvlastnického podílu o velikosti id. 61/100 k 

  jednotce paní Jarmile Bartkové, Olomouc a podíl o velikosti id. 1/2 ze 

  spoluvlastnického podílu o velikosti id. 61/100 k jednotce paní 

  Kateřině Bartkové, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 258.801,- Kč, 

  přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 

  158.500,- Kč a částka ve výši 100.301,- Kč bude doplatek kupní ceny, a 

  současně 

  - uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě ke spoluvlastnickému podílu 

  k jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 

  znění pozdějších předpisů, a to podílu o velikosti id. 39/100: 

  jednotky č. 1184/1, byt, v domě č. p. 1184, Sladkovského 1A, na 

  pozemku parc. č. st. 126/4 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. 

  Hodolany, obec Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných 

  částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 515/8390, a to podíl o 

  velikosti id. 1/2 ze spoluvlastnického podílu o velikosti id. 39/100 k 

  jednotce s paní Jarmilou Bartkovou, Olomouc a podíl o velikosti id. 

  1/2 ze spoluvlastnického podílu o velikosti id. 39/100 k jednotce s 

  paní Kateřinou Bartkovou, Olomouc; a ke spoluvlastnickému podílu o 

  velikosti id. 515/8390 k pozemku parc. č. st. 126/4 zastavěná plocha a 

  nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, a to podíl o velikosti id. 1/2 

  ze spoluvlastnického podílu o velikosti id. 515/8390 k pozemku s paní 

  Jarmilou Bartkovou, Olomouc a podíl o velikosti id. 1/2 ze 

  spoluvlastnického podílu o velikosti id. 515/8390 k pozemku s paní 

  Kateřinou Bartkovou, Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 

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

  akontace ve výši 105.667,- Kč a částka ve výši 66.868,- Kč bude 

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

  a to vše 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 

  podíl o velikosti id. 61/100: jednotky č. 1184/2, byt, v domě č. p. 

  1184, Sladkovského 1A, na pozemku parc. č. st. 126/4 zastavěná plocha 

  a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc (pozemek je ve vlastnictví 

  jiné osoby), se spoluvlastnickým podílem na společných částech 

  předmětné nemovité věci o velikosti id. 676/8390, manželům paní Mgr. 

  Kateřině Křížové, Ph.D. a panu Mgr. Milanu Křížovi, Ph.D., Olomouc za 

  kupní cenu celkem ve výši 323.670,- Kč, přičemž část kupní ceny byla 

  již uhrazena formou akontace ve výši 192.012,- Kč a částka ve výši 

  131.658,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

  - uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě ke spoluvlastnickému podílu 

  k jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 

  znění pozdějších předpisů, a to podílu o velikosti id. 39/100: 

  jednotky č. 1184/2, byt, v domě č. p. 1184, Sladkovského 1A, na 

  pozemku parc. č. st. 126/4 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. 

  Hodolany, obec Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných 

  částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 676/8390; a ke 



  spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 676/8390 k pozemku parc. č. 

  st. 126/4 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, s 

  manželi paní Mgr. Kateřinou Křížovou, Ph.D. a panem Mgr. Milanem 

  Křížem, Ph.D., Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 215.780,- 

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

  128.008,- Kč a částka ve výši 87.772,- Kč bude doplatek kupní ceny, 

  dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jiráskova, 

  a to vše 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 

  podíl o velikosti id. 61/100: jednotky č. 1184/3, byt, v domě č. p. 

  1184, Sladkovského 1A, na pozemku parc. č. st. 126/4 zastavěná plocha 

  a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc (pozemek je ve vlastnictví 

  jiné osoby), se spoluvlastnickým podílem na společných částech 

  předmětné nemovité věci o velikosti id. 391/8390, panu Milanu 

  Dokoupilovi, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 186.719,- Kč, 

  přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 

  110.568,- Kč a částka ve výši 76.151,- Kč bude doplatek kupní ceny, a 

  současně 

  - uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě ke spoluvlastnickému podílu 

  k jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 

  znění pozdějších předpisů, a to podílu o velikosti id. 39/100: 

  jednotky č. 1184/3, byt, v domě č. p. 1184, Sladkovského 1A, na 

  pozemku parc. č. st. 126/4 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. 

  Hodolany, obec Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných 

  částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 391/8390; a ke 

  spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 391/8390 k pozemku parc. č. 

  st. 126/4 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, s 

  panem Milanem Dokoupilem, Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 

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

  akontace ve výši 73.712,- Kč a částka ve výši 50.767,- Kč bude 

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

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

  důvodové zprávy a přílohy č. 1 této důvodové zprávy. 

  49. schvaluje 

  - prodej spoluvlastnického podílu k jednotce vymezené podle zákona č. 

  89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to 

  podíl o velikosti id. 61/100: jednotky č. 1184/4, byt, v domě č. p. 

  1184, Sladkovského 1A, na pozemku parc. č. st. 126/4 zastavěná plocha 

  a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc (pozemek je ve vlastnictví 

  jiné osoby), se spoluvlastnickým podílem na společných částech 

  předmětné nemovité věci o velikosti id. 391/8390, manželům paní Kamile 

  Mrtvé a panu Štěpánu Mrtvému, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 

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

  akontace ve výši 244.860,- Kč a částka ve výši 76.151,- Kč bude 

  doplatek kupní ceny, a současně 

  - uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě ke spoluvlastnickému podílu 

  k jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 

  znění pozdějších předpisů, a to podílu o velikosti id. 39/100: 

  jednotky č. 1184/4, byt, v domě č. p. 1184, Sladkovského 1A, na 

  pozemku parc. č. st. 126/4 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. 

  Hodolany, obec Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných 

  částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 391/8390; a ke 

  spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 391/8390 k pozemku parc. č. 

  st. 126/4 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, s 

  manželi paní Kamilou Mrtvou a panem Štěpánem Mrtvým, Olomouc, to vše 



  za kupní cenu celkem ve výši 214.007,- Kč, přičemž část kupní ceny 

  byla již uhrazena formou akontace ve výši 163.240,- Kč a částka ve 

  výši 50.767,- Kč bude doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví 

  Družstva Olomouc, Jiráskova, 

  a to vše 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 

  podíl o velikosti id. 61/100: jednotky č. 1184/5, byt, v domě č. p. 

  1184, Sladkovského 1A, na pozemku parc. č. st. 126/4 zastavěná plocha 

  a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc (pozemek je ve vlastnictví 

  jiné osoby), se spoluvlastnickým podílem na společných částech 

  předmětné nemovité věci o velikosti id. 667/8390, manželům paní Haně 

  Chudzikové a panu Martinu Chudzikovi, Olomouc za kupní cenu celkem ve 

  výši 321.505,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou 

  akontace ve výši 191.600,- Kč a částka ve výši 129.905,- Kč bude 

  doplatek kupní ceny, a současně 

  - uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě ke spoluvlastnickému podílu 

  k jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 

  znění pozdějších předpisů, a to podílu o velikosti id. 39/100: 

  jednotky č. 1184/5, byt, v domě č. p. 1184, Sladkovského 1A, na 

  pozemku parc. č. st. 126/4 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. 

  Hodolany, obec Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných 

  částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 667/8390; a ke 

  spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 667/8390 k pozemku parc. č. 

  st. 126/4 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, s 

  manželi paní Hanou Chudzikovou a panem Martinem Chudzikem, Olomouc, to 

  vše za kupní cenu celkem ve výši 214.337,- Kč, přičemž část kupní ceny 

  byla již uhrazena formou akontace ve výši 127.734,- Kč a částka ve 

  výši 86.603,- Kč bude doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví 

  Družstva Olomouc, Jiráskova, 

  a to vše 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 

  podíl o velikosti id. 61/100: jednotky č. 1184/6, byt, v domě č. p. 

  1184, Sladkovského 1A, na pozemku parc. č. st. 126/4 zastavěná plocha 

  a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc (pozemek je ve vlastnictví 

  jiné osoby), se spoluvlastnickým podílem na společných částech 

  předmětné nemovité věci o velikosti id. 676/8390, manželům paní Mgr. 

  Kateřině Káňové a panu Mgr. Tomáši Káňovi, Olomouc za kupní cenu 

  celkem ve výši 350.362,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena 

  formou akontace ve výši 218.704,- Kč a částka ve výši 131.658,- Kč 

  bude doplatek kupní ceny, a současně 

  - uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě ke spoluvlastnickému podílu 

  k jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 

  znění pozdějších předpisů, a to podílu o velikosti id. 39/100: 

  jednotky č. 1184/6, byt, v domě č. p. 1184, Sladkovského 1A, na 

  pozemku parc. č. st. 126/4 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. 

  Hodolany, obec Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných 

  částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 676/8390; a ke 

  spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 676/8390 k pozemku parc. č. 

  st. 126/4 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, s 

  manželi paní Mgr. Kateřinou Káňovou a panem Mgr. Tomášem Káňou, 

  Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 233.574,- Kč, přičemž 

  část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 145.802,- Kč 



  a částka ve výši 87.772,- Kč bude doplatek kupní ceny, dosud ve 

  vlastnictví Družstva Olomouc, Jiráskova, 

  a to vše 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 

  podíl o velikosti id. 61/100: jednotky č. 1184/7, byt, v domě č. p. 

  1184, Sladkovského 1A, na pozemku parc. č. st. 126/4 zastavěná plocha 

  a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc (pozemek je ve vlastnictví 

  jiné osoby), se spoluvlastnickým podílem na společných částech 

  předmětné nemovité věci o velikosti id. 391/8390, panu Filipu 

  Zelenkovi, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 334.151,- Kč, přičemž 

  část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 258.000,- Kč 

  a částka ve výši 76.151,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

  - uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě ke spoluvlastnickému podílu 

  k jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 

  znění pozdějších předpisů, a to podílu o velikosti id. 39/100: 

  jednotky č. 1184/7, byt, v domě č. p. 1184, Sladkovského 1A, na 

  pozemku parc. č. st. 126/4 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. 

  Hodolany, obec Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných 

  částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 391/8390; a ke 

  spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 391/8390 k pozemku parc. č. 

  st. 126/4 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, s 

  panem Filipem Zelenkou, Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 

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

  akontace ve výši 172.000,- Kč a částka ve výši 50.767,- Kč bude 

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

  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 

  podíl o velikosti id. 61/100: jednotky č. 1184/8, byt, v domě č. p. 

  1184, Sladkovského 1A, na pozemku parc. č. st. 126/4 zastavěná plocha 

  a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc (pozemek je ve vlastnictví 

  jiné osoby), se spoluvlastnickým podílem na společných částech 

  předmětné nemovité věci o velikosti id. 394/8390, paní Mgr. Kláře 

  Lenochové, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 188.344,- Kč, přičemž 

  část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 111.609,- Kč 

  a částka ve výši 76.735,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

  - uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě ke spoluvlastnickému podílu 

  k jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 

  znění pozdějších předpisů, a to podílu o velikosti id. 39/100: 

  jednotky č. 1184/8, byt, v domě č. p. 1184, Sladkovského 1A, na 

  pozemku parc. č. st. 126/4 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. 

  Hodolany, obec Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných 

  částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 394/8390; a ke 

  spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 394/8390 k pozemku parc. č. 

  st. 126/4 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, s 

  paní Mgr. Klárou Lenochovou, Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve 

  výši 125.563,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou 

  akontace ve výši 74.406,- Kč a částka ve výši 51.157,- Kč bude 

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

  a to vše 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 

  podíl o velikosti id. 61/100: jednotky č. 1184/9, byt, v domě č. p. 

  1184, Sladkovského 1A, na pozemku parc. č. st. 126/4 zastavěná plocha 

  a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc (pozemek je ve vlastnictví 

  jiné osoby), se spoluvlastnickým podílem na společných částech 

  předmětné nemovité věci o velikosti id. 667/8390, manželům paní Andree 

  Kouřilové a panu Miroslavu Kouřilovi, Olomouc za kupní cenu celkem ve 

  výši 321.505,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou 

  akontace ve výši 191.600,- Kč a částka ve výši 129.905,- Kč bude 

  doplatek kupní ceny, a současně 

  - uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě ke spoluvlastnickému podílu 

  k jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 

  znění pozdějších předpisů, a to podílu o velikosti id. 39/100: 

  jednotky č. 1184/9, byt, v domě č. p. 1184, Sladkovského 1A, na 

  pozemku parc. č. st. 126/4 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. 

  Hodolany, obec Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných 

  částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 667/8390; a ke 

  spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 667/8390 k pozemku parc. č. 

  st. 126/4 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, s 

  manželi paní Andreou Kouřilovou a panem Miroslavem Kouřilem, Olomouc, 

  to vše za kupní cenu celkem ve výši 214.337,- Kč, přičemž část kupní 

  ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 127.734,- Kč a částka 

  ve výši 86.603,- Kč bude doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví 

  Družstva Olomouc, Jiráskova, 

  a to vše 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 

  podíl o velikosti id. 61/100: jednotky č. 1184/10, byt, v domě č. p. 

  1184, Sladkovského 1A, na pozemku parc. č. st. 126/4 zastavěná plocha 

  a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc (pozemek je ve vlastnictví 

  jiné osoby), se spoluvlastnickým podílem na společných částech 

  předmětné nemovité věci o velikosti id. 676/8390, panu Tomáši Živnému, 

  Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 323.258,- Kč, přičemž část kupní 

  ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 191.600,- Kč a částka 

  ve výši 131.658,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

  - uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě ke spoluvlastnickému podílu 

  k jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 

  znění pozdějších předpisů, a to podílu o velikosti id. 39/100: 

  jednotky č. 1184/10, byt, v domě č. p. 1184, Sladkovského 1A, na 

  pozemku parc. č. st. 126/4 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. 

  Hodolany, obec Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných 

  částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 676/8390; a ke 

  spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 676/8390 k pozemku parc. č. 

  st. 126/4 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, s 

  panem Tomášem Živným, Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 

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

  akontace ve výši 127.734,- Kč a částka ve výši 87.772,- Kč bude 

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

  a to vše 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 

  podíl o velikosti id. 61/100: jednotky č. 1184/11, byt, v domě č. p. 

  1184, Sladkovského 1A, na pozemku parc. č. st. 126/4 zastavěná plocha 

  a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc (pozemek je ve vlastnictví 



  jiné osoby), se spoluvlastnickým podílem na společných částech 

  předmětné nemovité věci o velikosti id. 391/8390, a to podíl o 

  velikosti id. 1/2 ze spoluvlastnického podílu o velikosti id. 61/100 k 

  jednotce paní Jindřišce Remiašové, Olomouc a podíl o velikosti id. 1/2 

  ze spoluvlastnického podílu o velikosti id. 61/100 k jednotce panu 

  Rudolfu Bečicovi, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 319.451,- Kč, 

  přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 

  243.300,- Kč a částka ve výši 76.151,- Kč bude doplatek kupní ceny, a 

  současně 

  - uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě ke spoluvlastnickému podílu 

  k jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 

  znění pozdějších předpisů, a to podílu o velikosti id. 39/100: 

  jednotky č. 1184/11, byt, v domě č. p. 1184, Sladkovského 1A, na 

  pozemku parc. č. st. 126/4 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. 

  Hodolany, obec Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných 

  částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 391/8390, a to podíl o 

  velikosti id. 1/2 ze spoluvlastnického podílu o velikosti id. 39/100 k 

  jednotce s paní Jindřiškou Remiašovou, Olomouc a podíl o velikosti id. 

  1/2 ze spoluvlastnického podílu o velikosti id. 39/100 k jednotce s 

  panem Rudolfem Bečicou, Olomouc; a ke spoluvlastnickému podílu o 

  velikosti id. 391/8390 k pozemku parc. č. st. 126/4 zastavěná plocha a 

  nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, a to podíl o velikosti id. 1/2 

  ze spoluvlastnického podílu o velikosti id. 391/8390 k pozemku s paní 

  Jindřiškou Remiašovou, Olomouc a podíl o velikosti id. 1/2 ze 

  spoluvlastnického podílu o velikosti id. 391/8390 k pozemku s panem 

  Rudolfem Bečicou, Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 

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

  akontace ve výši 162.200,- Kč a částka ve výši 50.767,- Kč bude 

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

  a to vše 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 

  podíl o velikosti id. 61/100: jednotky č. 1184/12, byt, v domě č. p. 

  1184, Sladkovského 1A, na pozemku parc. č. st. 126/4 zastavěná plocha 

  a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc (pozemek je ve vlastnictví 

  jiné osoby), se spoluvlastnickým podílem na společných částech 

  předmětné nemovité věci o velikosti id. 391/8390, manželům paní Ing. 

  Markétě Ullmannové a panu Jakubu Ullmannovi, Olomouc za kupní cenu 

  celkem ve výši 319.871,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena 

  formou akontace ve výši 243.720,- Kč a částka ve výši 76.151,- Kč bude 

  doplatek kupní ceny, a současně 

  - uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě ke spoluvlastnickému podílu 

  k jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 

  znění pozdějších předpisů, a to podílu o velikosti id. 39/100: 

  jednotky č. 1184/12, byt, v domě č. p. 1184, Sladkovského 1A, na 

  pozemku parc. č. st. 126/4 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. 

  Hodolany, obec Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných 

  částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 391/8390; a ke 

  spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 391/8390 k pozemku parc. č. 

  st. 126/4 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, s 

  manželi paní Ing. Markétou Ullmannovou a panem Jakubem Ullmannem, 

  Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 213.247,- Kč, přičemž 

  část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 162.480,- Kč 

  a částka ve výši 50.767,- Kč bude doplatek kupní ceny, dosud ve 

  vlastnictví Družstva Olomouc, Jiráskova, 

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



  důvodové zprávy a přílohy č. 1 této důvodové zprávy. 

  58. schvaluje 

  - prodej spoluvlastnického podílu k jednotce vymezené podle zákona č. 

  89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to 

  podíl o velikosti id. 61/100: jednotky č. 1184/13, byt, v domě č. p. 

  1184, Sladkovského 1A, na pozemku parc. č. st. 126/4 zastavěná plocha 

  a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc (pozemek je ve vlastnictví 

  jiné osoby), se spoluvlastnickým podílem na společných částech 

  předmětné nemovité věci o velikosti id. 1083/8390, paní Marii 

  Todorovové, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 744.325,- Kč, přičemž 

  část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 533.400,- Kč 

  a částka ve výši 210.925,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

  - uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě ke spoluvlastnickému podílu 

  k jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 

  znění pozdějších předpisů, a to podílu o velikosti id. 39/100: 

  jednotky č. 1184/13, byt, v domě č. p. 1184, Sladkovského 1A, na 

  pozemku parc. č. st. 126/4 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. 

  Hodolany, obec Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných 

  částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 1083/8390; a ke 

  spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 1083/8390 k pozemku parc. č. 

  st. 126/4 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, s 

  paní Marií Todorovovou, Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 

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

  akontace ve výši 355.600,- Kč a částka ve výši 140.617,- Kč bude 

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

  a to vše 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 

  podíl o velikosti id. 61/100: jednotky č. 1184/14, byt, v domě č. p. 

  1184, Sladkovského 1A, na pozemku parc. č. st. 126/4 zastavěná plocha 

  a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc (pozemek je ve vlastnictví 

  jiné osoby), se spoluvlastnickým podílem na společných částech 

  předmětné nemovité věci o velikosti id. 1081/8390, manželům paní Mgr. 

  Kristýně Hricové a panu Michalu Hricovi, Olomouc za kupní cenu celkem 

  ve výši 512.842,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou 

  akontace ve výši 302.306,- Kč a částka ve výši 210.536,- Kč bude 

  doplatek kupní ceny, a současně 

  - uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě ke spoluvlastnickému podílu 

  k jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 

  znění pozdějších předpisů, a to podílu o velikosti id. 39/100: 

  jednotky č. 1184/14, byt, v domě č. p. 1184, Sladkovského 1A, na 

  pozemku parc. č. st. 126/4 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. 

  Hodolany, obec Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných 

  částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 1081/8390; a ke 

  spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 1081/8390 k pozemku parc. č. 

  st. 126/4 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, s 

  manželi paní Mgr. Kristýnou Hricovou a panem Michalem Hricem, Olomouc, 

  to vše za kupní cenu celkem ve výši 341.895,- Kč, přičemž část kupní 

  ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 201.538,- Kč a částka 

  ve výši 140.357,- Kč bude doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví 

  Družstva Olomouc, Jiráskova, 

  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 



  podíl o velikosti id. 61/100: jednotky č. 1185/1, byt, v domě č. p. 

  1185, Sladkovského 1B, na pozemku parc. č. st. 187/1 zastavěná plocha 

  a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc (pozemek je ve vlastnictví 

  jiné osoby), se spoluvlastnickým podílem na společných částech 

  předmětné nemovité věci o velikosti id. 494/8155, paní Marcele 

  Skácelové, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 240.380,- Kč, přičemž 

  část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 144.169,- Kč 

  a částka ve výši 96.211,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

  - uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě ke spoluvlastnickému podílu 

  k jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 

  znění pozdějších předpisů, a to podílu o velikosti id. 39/100: 

  jednotky č. 1185/1, byt, v domě č. p. 1185, Sladkovského 1B, na 

  pozemku parc. č. st. 187/1 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. 

  Hodolany, obec Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných 

  částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 494/8155; a ke 

  spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 494/8155 k pozemku parc. č. 

  st. 187/1 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, s 

  paní Marcelou Skácelovou, Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 

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

  akontace ve výši 96.112,- Kč a částka ve výši 64.141,- Kč bude 

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

  a to vše 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 

  podíl o velikosti id. 61/100: jednotky č. 1185/2, byt, v domě č. p. 

  1185, Sladkovského 1B, na pozemku parc. č. st. 187/1 zastavěná plocha 

  a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc (pozemek je ve vlastnictví 

  jiné osoby), se spoluvlastnickým podílem na společných částech 

  předmětné nemovité věci o velikosti id. 350/8155, paní Marcele 

  Sedlaříkové, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 174.007,- Kč, 

  přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 

  105.841,- Kč a částka ve výši 68.166,- Kč bude doplatek kupní ceny, a 

  současně 

  - uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě ke spoluvlastnickému podílu 

  k jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 

  znění pozdějších předpisů, a to podílu o velikosti id. 39/100: 

  jednotky č. 1185/2, byt, v domě č. p. 1185, Sladkovského 1B, na 

  pozemku parc. č. st. 187/1 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. 

  Hodolany, obec Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných 

  částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 350/8155; a ke 

  spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 350/8155 k pozemku parc. č. 

  st. 187/1 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, s 

  paní Marcelou Sedlaříkovou, Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve 

  výši 116.005,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou 

  akontace ve výši 70.561,- Kč a částka ve výši 45.444,- Kč bude 

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

  a to vše 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 

  podíl o velikosti id. 61/100: jednotky č. 1185/3, byt, v domě č. p. 

  1185, Sladkovského 1B, na pozemku parc. č. st. 187/1 zastavěná plocha 

  a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc (pozemek je ve vlastnictví 

  jiné osoby), se spoluvlastnickým podílem na společných částech 

  předmětné nemovité věci o velikosti id. 350/8155, paní Monice 



  Hilšerové, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 173.851,- Kč, přičemž 

  část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 105.685,- Kč 

  a částka ve výši 68.166,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

  - uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě ke spoluvlastnickému podílu 

  k jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 

  znění pozdějších předpisů, a to podílu o velikosti id. 39/100: 

  jednotky č. 1185/3, byt, v domě č. p. 1185, Sladkovského 1B, na 

  pozemku parc. č. st. 187/1 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. 

  Hodolany, obec Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných 

  částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 350/8155; a ke 

  spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 350/8155 k pozemku parc. č. 

  st. 187/1 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, s 

  paní Monikou Hilšerovou, Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 

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

  akontace ve výši 70.456,- Kč a částka ve výši 45.444,- Kč bude 

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

  a to vše 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 

  podíl o velikosti id. 61/100: jednotky č. 1185/4, byt, v domě č. p. 

  1185, Sladkovského 1B, na pozemku parc. č. st. 187/1 zastavěná plocha 

  a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc (pozemek je ve vlastnictví 

  jiné osoby), se spoluvlastnickým podílem na společných částech 

  předmětné nemovité věci o velikosti id. 310/8155, paní Ludmile 

  Chlupové, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 251.656,- Kč, přičemž 

  část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 191.280,- Kč 

  a částka ve výši 60.376,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

  - uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě ke spoluvlastnickému podílu 

  k jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 

  znění pozdějších předpisů, a to podílu o velikosti id. 39/100: 

  jednotky č. 1185/4, byt, v domě č. p. 1185, Sladkovského 1B, na 

  pozemku parc. č. st. 187/1 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. 

  Hodolany, obec Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných 

  částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 310/8155; a ke 

  spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 310/8155 k pozemku parc. č. 

  st. 187/1 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, s 

  paní Ludmilou Chlupovou, Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 

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

  akontace ve výši 127.520,- Kč a částka ve výši 40.250,- Kč bude 

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

  a to vše 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 

  podíl o velikosti id. 61/100: jednotky č. 1185/5, byt, v domě č. p. 

  1185, Sladkovského 1B, na pozemku parc. č. st. 187/1 zastavěná plocha 

  a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc (pozemek je ve vlastnictví 

  jiné osoby), se spoluvlastnickým podílem na společných částech 

  předmětné nemovité věci o velikosti id. 310/8155, panu Janu Jonášovi, 

  Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 190.485,- Kč, přičemž část kupní 

  ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 130.109,- Kč a částka 

  ve výši 60.376,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

  - uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě ke spoluvlastnickému podílu 

  k jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 

  znění pozdějších předpisů, a to podílu o velikosti id. 39/100: 



  jednotky č. 1185/5, byt, v domě č. p. 1185, Sladkovského 1B, na 

  pozemku parc. č. st. 187/1 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. 

  Hodolany, obec Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných 

  částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 310/8155; a ke 

  spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 310/8155 k pozemku parc. č. 

  st. 187/1 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, s 

  panem Janem Jonášem, Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 

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

  akontace ve výši 86.739,- Kč a částka ve výši 40.250,- Kč bude 

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

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

  důvodové zprávy a přílohy č. 1 této důvodové zprávy. 

  65. schvaluje 

  - prodej spoluvlastnického podílu k jednotce vymezené podle zákona č. 

  89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to 

  podíl o velikosti id. 61/100: jednotky č. 1185/6, byt, v domě č. p. 

  1185, Sladkovského 1B, na pozemku parc. č. st. 187/1 zastavěná plocha 

  a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc (pozemek je ve vlastnictví 

  jiné osoby), se spoluvlastnickým podílem na společných částech 

  předmětné nemovité věci o velikosti id. 498/8155, paní Haně 

  Vymlátilové, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 241.992,- Kč, 

  přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 

  145.002,- Kč a částka ve výši 96.990,- Kč bude doplatek kupní ceny, a 

  současně 

  - uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě ke spoluvlastnickému podílu 

  k jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 

  znění pozdějších předpisů, a to podílu o velikosti id. 39/100: 

  jednotky č. 1185/6, byt, v domě č. p. 1185, Sladkovského 1B, na 

  pozemku parc. č. st. 187/1 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. 

  Hodolany, obec Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných 

  částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 498/8155; a ke 

  spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 498/8155 k pozemku parc. č. 

  st. 187/1 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, s 

  paní Hanou Vymlátilovou, Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 

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

  akontace ve výši 96.668,- Kč a částka ve výši 64.660,- Kč bude 

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

  a to vše 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 

  podíl o velikosti id. 61/100: jednotky č. 1185/7, byt, v domě č. p. 

  1185, Sladkovského 1B, na pozemku parc. č. st. 187/1 zastavěná plocha 

  a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc (pozemek je ve vlastnictví 

  jiné osoby), se spoluvlastnickým podílem na společných částech 

  předmětné nemovité věci o velikosti id. 311/8155, panu Bc. Liboru 

  Hostašovi, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 163.909,- Kč, přičemž 

  část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 103.339,- Kč 

  a částka ve výši 60.570,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

  - uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě ke spoluvlastnickému podílu 

  k jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 

  znění pozdějších předpisů, a to podílu o velikosti id. 39/100: 

  jednotky č. 1185/7, byt, v domě č. p. 1185, Sladkovského 1B, na 

  pozemku parc. č. st. 187/1 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. 

  Hodolany, obec Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných 

  částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 311/8155; a ke 

  spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 311/8155 k pozemku parc. č. 



  st. 187/1 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, s 

  panem Bc. Liborem Hostašou, Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve 

  výši 109.273,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou 

  akontace ve výši 68.893,- Kč a částka ve výši 40.380,- Kč bude 

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

  a to vše 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 

  podíl o velikosti id. 61/100: jednotky č. 1185/8, byt, v domě č. p. 

  1185, Sladkovského 1B, na pozemku parc. č. st. 187/1 zastavěná plocha 

  a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc (pozemek je ve vlastnictví 

  jiné osoby), se spoluvlastnickým podílem na společných částech 

  předmětné nemovité věci o velikosti id. 310/8155, manželům paní Pavle 

  Elišce Havlíčkové a panu Jiřímu Havlíčkovi, Olomouc za kupní cenu 

  celkem ve výši 288.676,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena 

  formou akontace ve výši 228.300,- Kč a částka ve výši 60.376,- Kč bude 

  doplatek kupní ceny, a současně 

  - uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě ke spoluvlastnickému podílu 

  k jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 

  znění pozdějších předpisů, a to podílu o velikosti id. 39/100: 

  jednotky č. 1185/8, byt, v domě č. p. 1185, Sladkovského 1B, na 

  pozemku parc. č. st. 187/1 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. 

  Hodolany, obec Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných 

  částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 310/8155; a ke 

  spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 310/8155 k pozemku parc. č. 

  st. 187/1 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, s 

  manželi paní Pavlou Eliškou Havlíčkovou a panem Jiřím Havlíčkem, 

  Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 192.450,- Kč, přičemž 

  část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 152.200,- Kč 

  a částka ve výši 40.250,- Kč bude doplatek kupní ceny, dosud ve 

  vlastnictví Družstva Olomouc, Jiráskova, 

  a to vše 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 

  podíl o velikosti id. 61/100: jednotky č. 1185/9, byt, v domě č. p. 

  1185, Sladkovského 1B, na pozemku parc. č. st. 187/1 zastavěná plocha 

  a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc (pozemek je ve vlastnictví 

  jiné osoby), se spoluvlastnickým podílem na společných částech 

  předmětné nemovité věci o velikosti id. 304/8155, manželům paní Lence 

  Grigarové, DiS. a panu Ing. Jiřímu Grigarovi za kupní cenu celkem ve 

  výši 250.487,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou 

  akontace ve výši 191.280,- Kč a částka ve výši 59.207,- Kč bude 

  doplatek kupní ceny, a současně 

  - uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě ke spoluvlastnickému podílu 

  k jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 

  znění pozdějších předpisů, a to podílu o velikosti id. 39/100: 

  jednotky č. 1185/9, byt, v domě č. p. 1185, Sladkovského 1B, na 

  pozemku parc. č. st. 187/1 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. 

  Hodolany, obec Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných 

  částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 304/8155; a ke 

  spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 304/8155 k pozemku parc. č. 

  st. 187/1 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, s 

  manželi paní Lenkou Grigarovou, DiS. a panem Ing. Jiřím Grigarem, to 

  vše za kupní cenu celkem ve výši 166.991,- Kč, přičemž část kupní ceny 



  byla již uhrazena formou akontace ve výši 127.520,- Kč a částka ve 

  výši 39.471,- Kč bude doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví 

  Družstva Olomouc, Jiráskova, 

  a to vše 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 

  podíl o velikosti id. 61/100: jednotky č. 1185/10, byt, v domě č. p. 

  1185, Sladkovského 1B, na pozemku parc. č. st. 187/1 zastavěná plocha 

  a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc (pozemek je ve vlastnictví 

  jiné osoby), se spoluvlastnickým podílem na společných částech 

  předmětné nemovité věci o velikosti id. 309/8155, manželům paní Pavle 

  Elišce Havlíčkové a panu Jiřímu Havlíčkovi, Olomouc za kupní cenu 

  celkem ve výši 153.035,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena 

  formou akontace ve výši 92.854,- Kč a částka ve výši 60.181,- Kč bude 

  doplatek kupní ceny, a současně 

  - uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě ke spoluvlastnickému podílu 

  k jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 

  znění pozdějších předpisů, a to podílu o velikosti id. 39/100: 

  jednotky č. 1185/10, byt, v domě č. p. 1185, Sladkovského 1B, na 

  pozemku parc. č. st. 187/1 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. 

  Hodolany, obec Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných 

  částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 309/8155; a ke 

  spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 309/8155 k pozemku parc. č. 

  st. 187/1 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, s 

  manželi paní Pavlou Eliškou Havlíčkovou a panem Jiřím Havlíčkem, 

  Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 102.023,- Kč, přičemž 

  část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 61.902,- Kč 

  a částka ve výši 40.121,- Kč bude doplatek kupní ceny, dosud ve 

  vlastnictví Družstva Olomouc, Jiráskova, 

  a to vše 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 

  podíl o velikosti id. 61/100: jednotky č. 1185/11, byt, v domě č. p. 

  1185, Sladkovského 1B, na pozemku parc. č. st. 187/1 zastavěná plocha 

  a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc (pozemek je ve vlastnictví 

  jiné osoby), se spoluvlastnickým podílem na společných částech 

  předmětné nemovité věci o velikosti id. 355/8155, panu Mgr. Janu 

  Marečkovi, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 183.890,- Kč, přičemž 

  část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 114.750,- Kč 

  a částka ve výši 69.140,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

  - uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě ke spoluvlastnickému podílu 

  k jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 

  znění pozdějších předpisů, a to podílu o velikosti id. 39/100: 

  jednotky č. 1185/11, byt, v domě č. p. 1185, Sladkovského 1B, na 

  pozemku parc. č. st. 187/1 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. 

  Hodolany, obec Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných 

  částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 355/8155; a ke 

  spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 355/8155 k pozemku parc. č. 

  st. 187/1 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, s 

  panem Mgr. Janem Marečkem, Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve 

  výši 122.593,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou 

  akontace ve výši 76.500,- Kč a částka ve výši 46.093,- Kč bude 

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

  a to vše 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 

  podíl o velikosti id. 61/100: jednotky č. 1185/12, byt, v domě č. p. 

  1185, Sladkovského 1B, na pozemku parc. č. st. 187/1 zastavěná plocha 

  a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc (pozemek je ve vlastnictví 

  jiné osoby), se spoluvlastnickým podílem na společných částech 

  předmětné nemovité věci o velikosti id. 501/8155, panu Štěpánu 

  Brancuzkému, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 261.133,- Kč, 

  přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 

  163.558,- Kč a částka ve výši 97.575,- Kč bude doplatek kupní ceny, a 

  současně 

  - uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě ke spoluvlastnickému podílu 

  k jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 

  znění pozdějších předpisů, a to podílu o velikosti id. 39/100: 

  jednotky č. 1185/12, byt, v domě č. p. 1185, Sladkovského 1B, na 

  pozemku parc. č. st. 187/1 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. 

  Hodolany, obec Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných 

  částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 501/8155; a ke 

  spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 501/8155 k pozemku parc. č. 

  st. 187/1 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, s 

  panem Štěpánem Brancuzkým, Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve 

  výši 174.089,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou 

  akontace ve výši 109.039,- Kč a částka ve výši 65.050,- Kč bude 

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

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

  důvodové zprávy a přílohy č. 1 této důvodové zprávy. 

  72. schvaluje 

  - prodej spoluvlastnického podílu k jednotce vymezené podle zákona č. 

  89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to 

  podíl o velikosti id. 61/100: jednotky č. 1185/13, byt, v domě č. p. 

  1185, Sladkovského 1B, na pozemku parc. č. st. 187/1 zastavěná plocha 

  a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc (pozemek je ve vlastnictví 

  jiné osoby), se spoluvlastnickým podílem na společných částech 

  předmětné nemovité věci o velikosti id. 310/8155, manželům paní Mgr. 

  Vendule Krestové a panu Mgr. Davidu Krestovi, Olomouc za kupní cenu 

  celkem ve výši 163.767,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena 

  formou akontace ve výši 103.391,- Kč a částka ve výši 60.376,- Kč bude 

  doplatek kupní ceny, a současně 

  - uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě ke spoluvlastnickému podílu 

  k jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 

  znění pozdějších předpisů, a to podílu o velikosti id. 39/100: 

  jednotky č. 1185/13, byt, v domě č. p. 1185, Sladkovského 1B, na 

  pozemku parc. č. st. 187/1 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. 

  Hodolany, obec Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných 

  částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 310/8155; a ke 

  spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 310/8155 k pozemku parc. č. 

  st. 187/1 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, s 

  manželi paní Mgr. Vendulou Krestovou a panem Mgr. Davidem Krestou, 

  Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 109.178,- Kč, přičemž 

  část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 68.928,- Kč 

  a částka ve výši 40.250,- Kč bude doplatek kupní ceny, dosud ve 

  vlastnictví Družstva Olomouc, Jiráskova, 

  a to vše 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 

  podíl o velikosti id. 61/100: jednotky č. 1185/14, byt, v domě č. p. 

  1185, Sladkovského 1B, na pozemku parc. č. st. 187/1 zastavěná plocha 

  a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc (pozemek je ve vlastnictví 

  jiné osoby), se spoluvlastnickým podílem na společných částech 

  předmětné nemovité věci o velikosti id. 310/8155, paní Anně 

  Starostové, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 163.767,- Kč, přičemž 

  část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 103.391,- Kč 

  a částka ve výši 60.376,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

  - uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě ke spoluvlastnickému podílu 

  k jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 

  znění pozdějších předpisů, a to podílu o velikosti id. 39/100: 

  jednotky č. 1185/14, byt, v domě č. p. 1185, Sladkovského 1B, na 

  pozemku parc. č. st. 187/1 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. 

  Hodolany, obec Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných 

  částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 310/8155; a ke 

  spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 310/8155 k pozemku parc. č. 

  st. 187/1 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, s 

  paní Annou Starostovou, Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 

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

  akontace ve výši 68.928,- Kč a částka ve výši 40.250,- Kč bude 

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

  a to vše 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 

  podíl o velikosti id. 61/100: jednotky č. 1185/15, byt, v domě č. p. 

  1185, Sladkovského 1B, na pozemku parc. č. st. 187/1 zastavěná plocha 

  a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc (pozemek je ve vlastnictví 

  jiné osoby), se spoluvlastnickým podílem na společných částech 

  předmětné nemovité věci o velikosti id. 309/8155, manželům paní Bc. 

  Lucii Cenkové a panu RNDr. Pavlu Cenkovi, za kupní cenu celkem ve výši 

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

  akontace ve výši 92.854,- Kč a částka ve výši 60.181,- Kč bude 

  doplatek kupní ceny, a současně 

  - uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě ke spoluvlastnickému podílu 

  k jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 

  znění pozdějších předpisů, a to podílu o velikosti id. 39/100: 

  jednotky č. 1185/15, byt, v domě č. p. 1185, Sladkovského 1B, na 

  pozemku parc. č. st. 187/1 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. 

  Hodolany, obec Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných 

  částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 309/8155; a ke 

  spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 309/8155 k pozemku parc. č. 

  st. 187/1 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, s 

  manželi paní Bc. Lucií Cenkovou a panem RNDr. Pavlem Cenkem, to vše za 

  kupní cenu celkem ve výši 102.023,- Kč, přičemž část kupní ceny byla 

  již uhrazena formou akontace ve výši 61.902,- Kč a částka ve výši 

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

  Olomouc, Jiráskova, 

  a to vše 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 

  podíl o velikosti id. 61/100: jednotky č. 1185/16, byt, v domě č. p. 

  1185, Sladkovského 1B, na pozemku parc. č. st. 187/1 zastavěná plocha 

  a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc (pozemek je ve vlastnictví 



  jiné osoby), se spoluvlastnickým podílem na společných částech 

  předmětné nemovité věci o velikosti id. 309/8155, panu doc. Petru 

  Chalupovi, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 153.035,- Kč, přičemž 

  část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 92.854,- Kč 

  a částka ve výši 60.181,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

  - uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě ke spoluvlastnickému podílu 

  k jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 

  znění pozdějších předpisů, a to podílu o velikosti id. 39/100: 

  jednotky č. 1185/16, byt, v domě č. p. 1185, Sladkovského 1B, na 

  pozemku parc. č. st. 187/1 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. 

  Hodolany, obec Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných 

  částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 309/8155; a ke 

  spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 309/8155 k pozemku parc. č. 

  st. 187/1 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, s 

  panem doc. Petrem Chalupou, Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve 

  výši 102.023,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou 

  akontace ve výši 61.902,- Kč a částka ve výši 40.121,- Kč bude 

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

  a to vše 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 

  podíl o velikosti id. 61/100: jednotky č. 1185/17, byt, v domě č. p. 

  1185, Sladkovského 1B, na pozemku parc. č. st. 187/1 zastavěná plocha 

  a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc (pozemek je ve vlastnictví 

  jiné osoby), se spoluvlastnickým podílem na společných částech 

  předmětné nemovité věci o velikosti id. 355/8155, panu Ivo Dočkalovi, 

  Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 323.300,- Kč, přičemž část kupní 

  ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 254.160,- Kč a částka 

  ve výši 69.140,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

  - uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě ke spoluvlastnickému podílu 

  k jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 

  znění pozdějších předpisů, a to podílu o velikosti id. 39/100: 

  jednotky č. 1185/17, byt, v domě č. p. 1185, Sladkovského 1B, na 

  pozemku parc. č. st. 187/1 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. 

  Hodolany, obec Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných 

  částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 355/8155; a ke 

  spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 355/8155 k pozemku parc. č. 

  st. 187/1 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, s 

  panem Ivo Dočkalem, Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 

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

  akontace ve výši 169.440,- Kč a částka ve výši 46.093,- Kč bude 

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

  a to vše 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 

  podíl o velikosti id. 61/100: jednotky č. 1185/18, byt, v domě č. p. 

  1185, Sladkovského 1B, na pozemku parc. č. st. 187/1 zastavěná plocha 

  a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc (pozemek je ve vlastnictví 

  jiné osoby), se spoluvlastnickým podílem na společných částech 

  předmětné nemovité věci o velikosti id. 493/8155, paní Haně 

  Schneiderové, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 255.157,- Kč, 

  přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 

  159.140,- Kč a částka ve výši 96.017,- Kč bude doplatek kupní ceny, a 

  současně 



  - uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě ke spoluvlastnickému podílu 

  k jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 

  znění pozdějších předpisů, a to podílu o velikosti id. 39/100: 

  jednotky č. 1185/18, byt, v domě č. p. 1185, Sladkovského 1B, na 

  pozemku parc. č. st. 187/1 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. 

  Hodolany, obec Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných 

  částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 493/8155; a ke 

  spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 493/8155 k pozemku parc. č. 

  st. 187/1 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, s 

  paní Hanou Schneiderovou, Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 

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

  akontace ve výši 106.094,- Kč a částka ve výši 64.011,- Kč bude 

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

  a to vše 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 

  podíl o velikosti id. 61/100: jednotky č. 1185/19, byt, v domě č. p. 

  1185, Sladkovského 1B, na pozemku parc. č. st. 187/1 zastavěná plocha 

  a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc (pozemek je ve vlastnictví 

  jiné osoby), se spoluvlastnickým podílem na společných částech 

  předmětné nemovité věci o velikosti id. 657/8155, panu Viktoru 

  Králíkovi, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 330.900,- Kč, přičemž 

  část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 202.943,- Kč 

  a částka ve výši 127.957,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

  - uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě ke spoluvlastnickému podílu 

  k jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 

  znění pozdějších předpisů, a to podílu o velikosti id. 39/100: 

  jednotky č. 1185/19, byt, v domě č. p. 1185, Sladkovského 1B, na 

  pozemku parc. č. st. 187/1 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. 

  Hodolany, obec Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných 

  částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 657/8155; a ke 

  spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 657/8155 k pozemku parc. č. 

  st. 187/1 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, s 

  panem Viktorem Králíkem, Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 

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

  akontace ve výši 135.295,- Kč a částka ve výši 85.305,- Kč bude 

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

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

  důvodové zprávy a přílohy č. 1 této důvodové zprávy. 

  79. schvaluje 

  - prodej spoluvlastnického podílu k jednotce vymezené podle zákona č. 

  89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to 

  podíl o velikosti id. 61/100: jednotky č. 1185/20, byt, v domě č. p. 

  1185, Sladkovského 1B, na pozemku parc. č. st. 187/1 zastavěná plocha 

  a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc (pozemek je ve vlastnictví 

  jiné osoby), se spoluvlastnickým podílem na společných částech 

  předmětné nemovité věci o velikosti id. 1010/8155, paní MUDr. Petře 

  Chrapkové, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 508.292,- Kč, přičemž 

  část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 311.584,- Kč 

  a částka ve výši 196.708,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

  - uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě ke spoluvlastnickému podílu 

  k jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 

  znění pozdějších předpisů, a to podílu o velikosti id. 39/100: 

  jednotky č. 1185/20, byt, v domě č. p. 1185, Sladkovského 1B, na 

  pozemku parc. č. st. 187/1 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. 

  Hodolany, obec Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných 



  částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 1010/8155; a ke 

  spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 1010/8155 k pozemku parc. č. 

  st. 187/1 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, s 

  paní MUDr. Petrou Chrapkovou, Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve 

  výši 338.861,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou 

  akontace ve výši 207.723,- Kč a částka ve výši 131.138,- Kč bude 

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

  a to vše 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 podíl o 

  velikosti id. 61/100: jednotky č. 1200/3, byt, v domě č. p. 1200, 

  Sladkovského 1C, 1D, 1E, na pozemku parc. č. st. 126/9 zastavěná 

  plocha a nádvoří a na pozemku parc. č. st. 126/15 zastavěná plocha a 

  nádvoří, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, se spoluvlastnickým 

  podílem na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 

  363/27027, 

  - spoluvlastnického podílu o velikosti id. 363/27027 k pozemku parc. 

  č. st. 126/9 zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Hodolany, obec 

  Olomouc, 

  - spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1089/135135 k pozemku parc. 

  č. st. 126/15 zastavěná plocha a nádvoří (podíl o velikosti id. 2/5 

  pozemku je ve vlastnictví jiné osoby), v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, 

  paní Lucii Vláčilové, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 205.590,- 

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

  125.853,- Kč a částka ve výši 79.737,- Kč bude doplatek kupní ceny, a 

  současně 

  • uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě: 

  - ke spoluvlastnickému podílu k jednotce vymezené podle zákona č. 

  89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to 

  podílu o velikosti id. 39/100: jednotky č. 1200/3, byt, v domě č. p. 

  1200, Sladkovského 1C, 1D, 1E, na pozemku parc. č. st. 126/9 zastavěná 

  plocha a nádvoří a na pozemku parc. č. st. 126/15 zastavěná plocha a 

  nádvoří, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, se spoluvlastnickým 

  podílem na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 

  363/27027, 

  - ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 726/135135 k pozemku 

  parc. č. st. 126/15 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec 

  Olomouc, 

  s paní Lucií Vláčilovou, Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 

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

  akontace ve výši 80.463,- Kč a částka ve výši 50.979,- Kč bude 

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

  a to vše 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 podíl o 

  velikosti id. 61/100: jednotky č. 1200/4, byt, v domě č. p. 1200, 

  Sladkovského 1C, 1D, 1E, na pozemku parc. č. st. 126/9 zastavěná 

  plocha a nádvoří a na pozemku parc. č. st. 126/15 zastavěná plocha a 

  nádvoří, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, se spoluvlastnickým 

  podílem na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 

  365/27027, 

  - spoluvlastnického podílu o velikosti id. 365/27027 k pozemku parc. 



  č. st. 126/9 zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Hodolany, obec 

  Olomouc, 

  - spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1095/135135 k pozemku parc. 

  č. st. 126/15 zastavěná plocha a nádvoří (podíl o velikosti id. 2/5 

  pozemku je ve vlastnictví jiné osoby), v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, 

  panu Radku Vejmolovi, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 369.438,- 

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

  289.262,- Kč a částka ve výši 80.176,- Kč bude doplatek kupní ceny, a 

  současně 

  • uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě: 

  - ke spoluvlastnickému podílu k jednotce vymezené podle zákona č. 

  89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to 

  podílu o velikosti id. 39/100: jednotky č. 1200/4, byt, v domě č. p. 

  1200, Sladkovského 1C, 1D, 1E, na pozemku parc. č. st. 126/9 zastavěná 

  plocha a nádvoří a na pozemku parc. č. st. 126/15 zastavěná plocha a 

  nádvoří, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, se spoluvlastnickým 

  podílem na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 

  365/27027, 

  - ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 730/135135 k pozemku 

  parc. č. st. 126/15 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec 

  Olomouc, 

  s panem Radkem Vejmolou, Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 

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

  akontace ve výši 184.938,- Kč a částka ve výši 51.260,- Kč bude 

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

  a to vše 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 podíl o 

  velikosti id. 61/100: jednotky č. 1200/5, byt, v domě č. p. 1200, 

  Sladkovského 1C, 1D, 1E, na pozemku parc. č. st. 126/9 zastavěná 

  plocha a nádvoří a na pozemku parc. č. st. 126/15 zastavěná plocha a 

  nádvoří, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, se spoluvlastnickým 

  podílem na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 

  454/27027, 

  - spoluvlastnického podílu o velikosti id. 454/27027 k pozemku parc. 

  č. st. 126/9 zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Hodolany, obec 

  Olomouc, 

  - spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1362/135135 k pozemku parc. 

  č. st. 126/15 zastavěná plocha a nádvoří (podíl o velikosti id. 2/5 

  pozemku je ve vlastnictví jiné osoby), v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, 

  paní Mgr. Jaroslavě Hrycíkové, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 

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

  akontace ve výši 157.456,- Kč a částka ve výši 99.726,- Kč bude 

  doplatek kupní ceny, a současně 

  • uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě: 

  - ke spoluvlastnickému podílu k jednotce vymezené podle zákona č. 

  89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to 

  podílu o velikosti id. 39/100: jednotky č. 1200/5, byt, v domě č. p. 

  1200, Sladkovského 1C, 1D, 1E, na pozemku parc. č. st. 126/9 zastavěná 

  plocha a nádvoří a na pozemku parc. č. st. 126/15 zastavěná plocha a 

  nádvoří, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, se spoluvlastnickým 

  podílem na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 

  454/27027, 

  - ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 908/135135 k pozemku 

  parc. č. st. 126/15 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec 



  Olomouc, 

  s paní Mgr. Jaroslavou Hrycíkovou, Olomouc, to vše za kupní cenu 

  celkem ve výši 164.427,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena 

  formou akontace ve výši 100.668,- Kč a částka ve výši 63.759,- Kč bude 

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

  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 podíl o 

  velikosti id. 61/100: jednotky č. 1200/6, byt, v domě č. p. 1200, 

  Sladkovského 1C, 1D, 1E, na pozemku parc. č. st. 126/9 zastavěná 

  plocha a nádvoří a na pozemku parc. č. st. 126/15 zastavěná plocha a 

  nádvoří, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, se spoluvlastnickým 

  podílem na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 

  452/27027, 

  - spoluvlastnického podílu o velikosti id. 452/27027 k pozemku parc. 

  č. st. 126/9 zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Hodolany, obec 

  Olomouc, 

  - spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1356/135135 k pozemku parc. 

  č. st. 126/15 zastavěná plocha a nádvoří (podíl o velikosti id. 2/5 

  pozemku je ve vlastnictví jiné osoby), v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, 

  manželům paní Mgr. Daniele Chocholkové a panu Jiřímu Chocholkovi, 

  Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 256.743,- Kč, přičemž část kupní 

  ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 157.456,- Kč a částka 

  ve výši 99.287,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

  • uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě: 

  - ke spoluvlastnickému podílu k jednotce vymezené podle zákona č. 

  89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to 

  podílu o velikosti id. 39/100: jednotky č. 1200/6, byt, v domě č. p. 

  1200, Sladkovského 1C, 1D, 1E, na pozemku parc. č. st. 126/9 zastavěná 

  plocha a nádvoří a na pozemku parc. č. st. 126/15 zastavěná plocha a 

  nádvoří, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, se spoluvlastnickým 

  podílem na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 

  452/27027, 

  - ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 904/135135 k pozemku 

  parc. č. st. 126/15 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec 

  Olomouc, 

  s manželi paní Mgr. Danielou Chocholkovou a panem Jiřím Chocholkou, 

  Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 164.146,- Kč, přičemž 

  část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 100.668,- Kč 

  a částka ve výši 63.478,- Kč bude doplatek kupní ceny, dosud ve 

  vlastnictví Družstva Olomouc, Jiráskova, 

  a to vše 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 podíl o 

  velikosti id. 61/100: jednotky č. 1200/7, byt, v domě č. p. 1200, 

  Sladkovského 1C, 1D, 1E, na pozemku parc. č. st. 126/9 zastavěná 

  plocha a nádvoří a na pozemku parc. č. st. 126/15 zastavěná plocha a 

  nádvoří, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, se spoluvlastnickým 

  podílem na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 

  363/27027, 

  - spoluvlastnického podílu o velikosti id. 363/27027 k pozemku parc. 

  č. st. 126/9 zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Hodolany, obec 



  Olomouc, 

  - spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1089/135135 k pozemku parc. 

  č. st. 126/15 zastavěná plocha a nádvoří (podíl o velikosti id. 2/5 

  pozemku je ve vlastnictví jiné osoby), v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, 

  panu Janu Štěrbovi, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 205.507,- Kč, 

  přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 

  125.770,- Kč a částka ve výši 79.737,- Kč bude doplatek kupní ceny, a 

  současně 

  • uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě: 

  - ke spoluvlastnickému podílu k jednotce vymezené podle zákona č. 

  89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to 

  podílu o velikosti id. 39/100: jednotky č. 1200/7, byt, v domě č. p. 

  1200, Sladkovského 1C, 1D, 1E, na pozemku parc. č. st. 126/9 zastavěná 

  plocha a nádvoří a na pozemku parc. č. st. 126/15 zastavěná plocha a 

  nádvoří, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, se spoluvlastnickým 

  podílem na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 

  363/27027, 

  - ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 726/135135 k pozemku 

  parc. č. st. 126/15 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec 

  Olomouc, 

  s panem Janem Štěrbou, Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 

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

  akontace ve výši 80.410,- Kč a částka ve výši 50.979,- Kč bude 

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

  a to vše 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 podíl o 

  velikosti id. 61/100: jednotky č. 1200/9, byt, v domě č. p. 1200, 

  Sladkovského 1C, 1D, 1E, na pozemku parc. č. st. 126/9 zastavěná 

  plocha a nádvoří a na pozemku parc. č. st. 126/15 zastavěná plocha a 

  nádvoří, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, se spoluvlastnickým 

  podílem na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 

  452/27027, 

  - spoluvlastnického podílu o velikosti id. 452/27027 k pozemku parc. 

  č. st. 126/9 zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Hodolany, obec 

  Olomouc, 

  - spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1356/135135 k pozemku parc. 

  č. st. 126/15 zastavěná plocha a nádvoří (podíl o velikosti id. 2/5 

  pozemku je ve vlastnictví jiné osoby), v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, 

  paní Pavle Brokešové, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 256.743,- 

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

  157.456,- Kč a částka ve výši 99.287,- Kč bude doplatek kupní ceny, a 

  současně 

  • uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě: 

  - ke spoluvlastnickému podílu k jednotce vymezené podle zákona č. 

  89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to 

  podílu o velikosti id. 39/100: jednotky č. 1200/9, byt, v domě č. p. 

  1200, Sladkovského 1C, 1D, 1E, na pozemku parc. č. st. 126/9 zastavěná 

  plocha a nádvoří a na pozemku parc. č. st. 126/15 zastavěná plocha a 

  nádvoří, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, se spoluvlastnickým 

  podílem na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 

  452/27027, 

  - ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 904/135135 k pozemku 

  parc. č. st. 126/15 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec 

  Olomouc, 



  s paní Pavlou Brokešovou, Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 

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

  akontace ve výši 100.668,- Kč a částka ve výši 63.478,- Kč bude 

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

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

  důvodové zprávy a přílohy č. 1 této důvodové zprávy. 

  86. schvaluje 

  • prodej: 

  - spoluvlastnického podílu k jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 

  Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl o 

  velikosti id. 61/100: jednotky č. 1200/10, byt, v domě č. p. 1200, 

  Sladkovského 1C, 1D, 1E, na pozemku parc. č. st. 126/9 zastavěná 

  plocha a nádvoří a na pozemku parc. č. st. 126/15 zastavěná plocha a 

  nádvoří, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, se spoluvlastnickým 

  podílem na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 

  452/27027, 

  - spoluvlastnického podílu o velikosti id. 452/27027 k pozemku parc. 

  č. st. 126/9 zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Hodolany, obec 

  Olomouc, 

  - spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1356/135135 k pozemku parc. 

  č. st. 126/15 zastavěná plocha a nádvoří (podíl o velikosti id. 2/5 

  pozemku je ve vlastnictví jiné osoby), v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, 

  paní Dagmar Valentíkové, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 

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

  akontace ve výši 290.482,- Kč a částka ve výši 99.287,- Kč bude 

  doplatek kupní ceny, a současně 

  • uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě: 

  - ke spoluvlastnickému podílu k jednotce vymezené podle zákona č. 

  89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to 

  podílu o velikosti id. 39/100: jednotky č. 1200/10, byt, v domě č. p. 

  1200, Sladkovského 1C, 1D, 1E, na pozemku parc. č. st. 126/9 zastavěná 

  plocha a nádvoří a na pozemku parc. č. st. 126/15 zastavěná plocha a 

  nádvoří, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, se spoluvlastnickým 

  podílem na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 

  452/27027, 

  - ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 904/135135 k pozemku 

  parc. č. st. 126/15 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec 

  Olomouc, 

  s paní Dagmar Valentíkovou, Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve 

  výši 249.196,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou 

  akontace ve výši 185.718,- Kč a částka ve výši 63.478,- Kč bude 

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

  a to vše 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 podíl o 

  velikosti id. 61/100: jednotky č. 1200/11, byt, v domě č. p. 1200, 

  Sladkovského 1C, 1D, 1E, na pozemku parc. č. st. 126/9 zastavěná 

  plocha a nádvoří a na pozemku parc. č. st. 126/15 zastavěná plocha a 

  nádvoří, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, se spoluvlastnickým 

  podílem na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 

  361/27027, 

  - spoluvlastnického podílu o velikosti id. 361/27027 k pozemku parc. 

  č. st. 126/9 zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Hodolany, obec 

  Olomouc, 

  - spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1083/135135 k pozemku parc. 



  č. st. 126/15 zastavěná plocha a nádvoří (podíl o velikosti id. 2/5 

  pozemku je ve vlastnictví jiné osoby), v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, 

  panu Martinu Přikrylovi, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 

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

  akontace ve výši 119.665,- Kč a částka ve výši 79.298,- Kč bude 

  doplatek kupní ceny, a současně 

  • uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě: 

  - ke spoluvlastnickému podílu k jednotce vymezené podle zákona č. 

  89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to 

  podílu o velikosti id. 39/100: jednotky č. 1200/11, byt, v domě č. p. 

  1200, Sladkovského 1C, 1D, 1E, na pozemku parc. č. st. 126/9 zastavěná 

  plocha a nádvoří a na pozemku parc. č. st. 126/15 zastavěná plocha a 

  nádvoří, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, se spoluvlastnickým 

  podílem na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 

  361/27027, 

  - ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 722/135135 k pozemku 

  parc. č. st. 126/15 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec 

  Olomouc, 

  s panem Martinem Přikrylem, Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve 

  výši 127.205,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou 

  akontace ve výši 76.507,- Kč a částka ve výši 50.698,- Kč bude 

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

  a to vše 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 podíl o 

  velikosti id. 61/100: jednotky č. 1200/12, byt, v domě č. p. 1200, 

  Sladkovského 1C, 1D, 1E, na pozemku parc. č. st. 126/9 zastavěná 

  plocha a nádvoří a na pozemku parc. č. st. 126/15 zastavěná plocha a 

  nádvoří, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, se spoluvlastnickým 

  podílem na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 

  371/27027, 

  - spoluvlastnického podílu o velikosti id. 371/27027 k pozemku parc. 

  č. st. 126/9 zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Hodolany, obec 

  Olomouc, 

  - spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1113/135135 k pozemku parc. 

  č. st. 126/15 zastavěná plocha a nádvoří (podíl o velikosti id. 2/5 

  pozemku je ve vlastnictví jiné osoby), v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, 

  manželům paní Bc. Markétě Klimešové a panu JUDr. Jaroslavu Klimešovi, 

  Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 232.402,- Kč, přičemž část kupní 

  ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 150.908,- Kč a částka 

  ve výši 81.494,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

  • uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě: 

  - ke spoluvlastnickému podílu k jednotce vymezené podle zákona č. 

  89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to 

  podílu o velikosti id. 39/100: jednotky č. 1200/12, byt, v domě č. p. 

  1200, Sladkovského 1C, 1D, 1E, na pozemku parc. č. st. 126/9 zastavěná 

  plocha a nádvoří a na pozemku parc. č. st. 126/15 zastavěná plocha a 

  nádvoří, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, se spoluvlastnickým 

  podílem na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 

  371/27027, 

  - ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 742/135135 k pozemku 

  parc. č. st. 126/15 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec 

  Olomouc, 

  s manželi paní Bc. Markétou Klimešovou a panem JUDr. Jaroslavem 

  Klimešem, Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 148.585,- Kč, 



  přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 

  96.482,- Kč a částka ve výši 52.103,- Kč bude doplatek kupní ceny, 

  dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jiráskova, 

  a to vše 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 podíl o 

  velikosti id. 61/100: jednotky č. 1200/13, byt, v domě č. p. 1200, 

  Sladkovského 1C, 1D, 1E, na pozemku parc. č. st. 126/9 zastavěná 

  plocha a nádvoří a na pozemku parc. č. st. 126/15 zastavěná plocha a 

  nádvoří, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, se spoluvlastnickým 

  podílem na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 

  388/27027, 

  - spoluvlastnického podílu o velikosti id. 388/27027 k pozemku parc. 

  č. st. 126/9 zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Hodolany, obec 

  Olomouc, 

  - spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1164/135135 k pozemku parc. 

  č. st. 126/15 zastavěná plocha a nádvoří (podíl o velikosti id. 2/5 

  pozemku je ve vlastnictví jiné osoby), v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, 

  paní Evě Koutné, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 213.602,- Kč, 

  přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 

  128.374,- Kč a částka ve výši 85.228,- Kč bude doplatek kupní ceny, a 

  současně 

  • uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě: 

  - ke spoluvlastnickému podílu k jednotce vymezené podle zákona č. 

  89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to 

  podílu o velikosti id. 39/100: jednotky č. 1200/13, byt, v domě č. p. 

  1200, Sladkovského 1C, 1D, 1E, na pozemku parc. č. st. 126/9 zastavěná 

  plocha a nádvoří a na pozemku parc. č. st. 126/15 zastavěná plocha a 

  nádvoří, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, se spoluvlastnickým 

  podílem na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 

  388/27027, 

  - ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 776/135135 k pozemku 

  parc. č. st. 126/15 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec 

  Olomouc, 

  s paní Evou Koutnou, Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 

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

  akontace ve výši 82.076,- Kč a částka ve výši 54.490,- Kč bude 

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

  a to vše 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 podíl o 

  velikosti id. 61/100: jednotky č. 1200/14, byt, v domě č. p. 1200, 

  Sladkovského 1C, 1D, 1E, na pozemku parc. č. st. 126/9 zastavěná 

  plocha a nádvoří a na pozemku parc. č. st. 126/15 zastavěná plocha a 

  nádvoří, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, se spoluvlastnickým 

  podílem na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 

  397/27027, 

  - spoluvlastnického podílu o velikosti id. 397/27027 k pozemku parc. 

  č. st. 126/9 zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Hodolany, obec 

  Olomouc, 

  - spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1191/135135 k pozemku parc. 

  č. st. 126/15 zastavěná plocha a nádvoří (podíl o velikosti id. 2/5 



  pozemku je ve vlastnictví jiné osoby), v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, 

  panu Radku Sehnalovi, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 216.103,- 

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

  128.898,- Kč a částka ve výši 87.205,- Kč bude doplatek kupní ceny, a 

  současně 

  • uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě: 

  - ke spoluvlastnickému podílu k jednotce vymezené podle zákona č. 

  89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to 

  podílu o velikosti id. 39/100: jednotky č. 1200/14, byt, v domě č. p. 

  1200, Sladkovského 1C, 1D, 1E, na pozemku parc. č. st. 126/9 zastavěná 

  plocha a nádvoří a na pozemku parc. č. st. 126/15 zastavěná plocha a 

  nádvoří, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, se spoluvlastnickým 

  podílem na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 

  397/27027, 

  - ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 794/135135 k pozemku 

  parc. č. st. 126/15 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec 

  Olomouc, 

  s panem Radkem Sehnalem, Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 

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

  akontace ve výši 82.410,- Kč a částka ve výši 55.754,- Kč bude 

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

  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 podíl o 

  velikosti id. 61/100: jednotky č. 1200/16, byt, v domě č. p. 1200, 

  Sladkovského 1C, 1D, 1E, na pozemku parc. č. st. 126/9 zastavěná 

  plocha a nádvoří a na pozemku parc. č. st. 126/15 zastavěná plocha a 

  nádvoří, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, se spoluvlastnickým 

  podílem na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 

  366/27027, 

  - spoluvlastnického podílu o velikosti id. 366/27027 k pozemku parc. 

  č. st. 126/9 zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Hodolany, obec 

  Olomouc, 

  - spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1098/135135 k pozemku parc. 

  č. st. 126/15 zastavěná plocha a nádvoří (podíl o velikosti id. 2/5 

  pozemku je ve vlastnictví jiné osoby), v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, 

  panu Petru Moravčíkovi, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 240.463,- 

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

  160.067,- Kč a částka ve výši 80.396,- Kč bude doplatek kupní ceny, a 

  současně 

  • uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě: 

  - ke spoluvlastnickému podílu k jednotce vymezené podle zákona č. 

  89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to 

  podílu o velikosti id. 39/100: jednotky č. 1200/16, byt, v domě č. p. 

  1200, Sladkovského 1C, 1D, 1E, na pozemku parc. č. st. 126/9 zastavěná 

  plocha a nádvoří a na pozemku parc. č. st. 126/15 zastavěná plocha a 

  nádvoří, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, se spoluvlastnickým 

  podílem na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 

  366/27027, 

  - ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 732/135135 k pozemku 

  parc. č. st. 126/15 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec 

  Olomouc, 

  s panem Petrem Moravčíkem, Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve 

  výši 153.739,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou 

  akontace ve výši 102.338,- Kč a částka ve výši 51.401,- Kč bude 



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

  a to vše 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 podíl o 

  velikosti id. 61/100: jednotky č. 1200/17, byt, v domě č. p. 1200, 

  Sladkovského 1C, 1D, 1E, na pozemku parc. č. st. 126/9 zastavěná 

  plocha a nádvoří a na pozemku parc. č. st. 126/15 zastavěná plocha a 

  nádvoří, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, se spoluvlastnickým 

  podílem na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 

  363/27027, 

  - spoluvlastnického podílu o velikosti id. 363/27027 k pozemku parc. 

  č. st. 126/9 zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Hodolany, obec 

  Olomouc, 

  - spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1089/135135 k pozemku parc. 

  č. st. 126/15 zastavěná plocha a nádvoří (podíl o velikosti id. 2/5 

  pozemku je ve vlastnictví jiné osoby), v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, 

  panu Miroslavu Procházkovi, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 

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

  akontace ve výši 125.853,- Kč a částka ve výši 79.737,- Kč bude 

  doplatek kupní ceny, a současně 

  • uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě: 

  - ke spoluvlastnickému podílu k jednotce vymezené podle zákona č. 

  89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to 

  podílu o velikosti id. 39/100: jednotky č. 1200/17, byt, v domě č. p. 

  1200, Sladkovského 1C, 1D, 1E, na pozemku parc. č. st. 126/9 zastavěná 

  plocha a nádvoří a na pozemku parc. č. st. 126/15 zastavěná plocha a 

  nádvoří, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, se spoluvlastnickým 

  podílem na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 

  363/27027, 

  - ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 726/135135 k pozemku 

  parc. č. st. 126/15 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec 

  Olomouc, 

  s panem Miroslavem Procházkou, Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve 

  výši 131.442,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou 

  akontace ve výši 80.463,- Kč a částka ve výši 50.979,- Kč bude 

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

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

  důvodové zprávy a přílohy č. 1 této důvodové zprávy. 

  93. schvaluje 

  • prodej: 

  - spoluvlastnického podílu k jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 

  Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl o 

  velikosti id. 61/100: jednotky č. 1200/18, byt, v domě č. p. 1200, 

  Sladkovského 1C, 1D, 1E, na pozemku parc. č. st. 126/9 zastavěná 

  plocha a nádvoří a na pozemku parc. č. st. 126/15 zastavěná plocha a 

  nádvoří, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, se spoluvlastnickým 

  podílem na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 

  365/27027, 

  - spoluvlastnického podílu o velikosti id. 365/27027 k pozemku parc. 

  č. st. 126/9 zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Hodolany, obec 

  Olomouc, 

  - spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1095/135135 k pozemku parc. 

  č. st. 126/15 zastavěná plocha a nádvoří (podíl o velikosti id. 2/5 

  pozemku je ve vlastnictví jiné osoby), v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, 

  paní Soně Škurkové, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 206.304,- Kč, 



  přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 

  126.128,- Kč a částka ve výši 80.176,- Kč bude doplatek kupní ceny, a 

  současně 

  • uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě: 

  - ke spoluvlastnickému podílu k jednotce vymezené podle zákona č. 

  89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to 

  podílu o velikosti id. 39/100: jednotky č. 1200/18, byt, v domě č. p. 

  1200, Sladkovského 1C, 1D, 1E, na pozemku parc. č. st. 126/9 zastavěná 

  plocha a nádvoří a na pozemku parc. č. st. 126/15 zastavěná plocha a 

  nádvoří, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, se spoluvlastnickým 

  podílem na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 

  365/27027, 

  - ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 730/135135 k pozemku 

  parc. č. st. 126/15 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec 

  Olomouc, 

  s paní Soňou Škurkovou, Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 

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

  akontace ve výši 80.639,- Kč a částka ve výši 51.260,- Kč bude 

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

  a to vše 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 podíl o 

  velikosti id. 61/100: jednotky č. 1200/19, byt, v domě č. p. 1200, 

  Sladkovského 1C, 1D, 1E, na pozemku parc. č. st. 126/9 zastavěná 

  plocha a nádvoří a na pozemku parc. č. st. 126/15 zastavěná plocha a 

  nádvoří, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, se spoluvlastnickým 

  podílem na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 

  452/27027, 

  - spoluvlastnického podílu o velikosti id. 452/27027 k pozemku parc. 

  č. st. 126/9 zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Hodolany, obec 

  Olomouc, 

  - spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1356/135135 k pozemku parc. 

  č. st. 126/15 zastavěná plocha a nádvoří (podíl o velikosti id. 2/5 

  pozemku je ve vlastnictví jiné osoby), v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, 

  paní Zuzaně Škorpíkové, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 256.743,- 

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

  157.456,- Kč a částka ve výši 99.287,- Kč bude doplatek kupní ceny, a 

  současně 

  • uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě: 

  - ke spoluvlastnickému podílu k jednotce vymezené podle zákona č. 

  89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to 

  podílu o velikosti id. 39/100: jednotky č. 1200/19, byt, v domě č. p. 

  1200, Sladkovského 1C, 1D, 1E, na pozemku parc. č. st. 126/9 zastavěná 

  plocha a nádvoří a na pozemku parc. č. st. 126/15 zastavěná plocha a 

  nádvoří, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, se spoluvlastnickým 

  podílem na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 

  452/27027, 

  - ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 904/135135 k pozemku 

  parc. č. st. 126/15 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec 

  Olomouc, 

  s paní Zuzanou Škorpíkovou, Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve 

  výši 164.146,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou 

  akontace ve výši 100.668,- Kč a částka ve výši 63.478,- Kč bude 

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

  a to vše 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 podíl o 

  velikosti id. 61/100: jednotky č. 1200/20, byt, v domě č. p. 1200, 

  Sladkovského 1C, 1D, 1E, na pozemku parc. č. st. 126/9 zastavěná 

  plocha a nádvoří a na pozemku parc. č. st. 126/15 zastavěná plocha a 

  nádvoří, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, se spoluvlastnickým 

  podílem na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 

  452/27027, 

  - spoluvlastnického podílu o velikosti id. 452/27027 k pozemku parc. 

  č. st. 126/9 zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Hodolany, obec 

  Olomouc, 

  - spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1356/135135 k pozemku parc. 

  č. st. 126/15 zastavěná plocha a nádvoří (podíl o velikosti id. 2/5 

  pozemku je ve vlastnictví jiné osoby), v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, 

  manželům paní Mgr. Miroslavě Hanákové a panu MUDr. Václavu Hanákovi, 

  Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 256.743,- Kč, přičemž část kupní 

  ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 157.456,- Kč a částka 

  ve výši 99.287,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

  • uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě: 

  - ke spoluvlastnickému podílu k jednotce vymezené podle zákona č. 

  89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to 

  podílu o velikosti id. 39/100: jednotky č. 1200/20, byt, v domě č. p. 

  1200, Sladkovského 1C, 1D, 1E, na pozemku parc. č. st. 126/9 zastavěná 

  plocha a nádvoří a na pozemku parc. č. st. 126/15 zastavěná plocha a 

  nádvoří, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, se spoluvlastnickým 

  podílem na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 

  452/27027, 

  - ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 904/135135 k pozemku 

  parc. č. st. 126/15 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec 

  Olomouc, 

  s manželi paní Mgr. Miroslavou Hanákovou a panem MUDr. Václavem 

  Hanákem, Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 164.146,- Kč, 

  přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 

  100.668,- Kč a částka ve výši 63.478,- Kč bude doplatek kupní ceny, 

  dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jiráskova, 

  a to vše 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 podíl o 

  velikosti id. 61/100: jednotky č. 1200/21, byt, v domě č. p. 1200, 

  Sladkovského 1C, 1D, 1E, na pozemku parc. č. st. 126/9 zastavěná 

  plocha a nádvoří a na pozemku parc. č. st. 126/15 zastavěná plocha a 

  nádvoří, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, se spoluvlastnickým 

  podílem na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 

  363/27027, 

  - spoluvlastnického podílu o velikosti id. 363/27027 k pozemku parc. 

  č. st. 126/9 zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Hodolany, obec 

  Olomouc, 

  - spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1089/135135 k pozemku parc. 

  č. st. 126/15 zastavěná plocha a nádvoří (podíl o velikosti id. 2/5 

  pozemku je ve vlastnictví jiné osoby), v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, 

  manželům paní Kateřině Türkay, Olomouc a panu Süheyl Kurt Türkay, za 

  kupní cenu celkem ve výši 205.507,- Kč, přičemž část kupní ceny byla 



  již uhrazena formou akontace ve výši 125.770,- Kč a částka ve výši 

  79.737,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

  • uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě: 

  - ke spoluvlastnickému podílu k jednotce vymezené podle zákona č. 

  89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to 

  podílu o velikosti id. 39/100: jednotky č. 1200/21, byt, v domě č. p. 

  1200, Sladkovského 1C, 1D, 1E, na pozemku parc. č. st. 126/9 zastavěná 

  plocha a nádvoří a na pozemku parc. č. st. 126/15 zastavěná plocha a 

  nádvoří, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, se spoluvlastnickým 

  podílem na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 

  363/27027, 

  - ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 726/135135 k pozemku 

  parc. č. st. 126/15 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec 

  Olomouc, 

  s manželi paní Kateřinou Türkay, Olomouc a panem Süheyl Kurt Türkay, 

  to vše za kupní cenu celkem ve výši 131.389,- Kč, přičemž část kupní 

  ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 80.410,- Kč a částka ve 

  výši 50.979,- Kč bude doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví 

  Družstva Olomouc, Jiráskova, 

  a to vše 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 podíl o 

  velikosti id. 61/100: jednotky č. 1200/22, byt, v domě č. p. 1200, 

  Sladkovského 1C, 1D, 1E, na pozemku parc. č. st. 126/9 zastavěná 

  plocha a nádvoří a na pozemku parc. č. st. 126/15 zastavěná plocha a 

  nádvoří, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, se spoluvlastnickým 

  podílem na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 

  363/27027, 

  - spoluvlastnického podílu o velikosti id. 363/27027 k pozemku parc. 

  č. st. 126/9 zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Hodolany, obec 

  Olomouc, 

  - spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1089/135135 k pozemku parc. 

  č. st. 126/15 zastavěná plocha a nádvoří (podíl o velikosti id. 2/5 

  pozemku je ve vlastnictví jiné osoby), v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, 

  paní Janě Procházkové, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 368.206,- 

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

  288.469,- Kč a částka ve výši 79.737,- Kč bude doplatek kupní ceny, a 

  současně 

  • uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě: 

  - ke spoluvlastnickému podílu k jednotce vymezené podle zákona č. 

  89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to 

  podílu o velikosti id. 39/100: jednotky č. 1200/22, byt, v domě č. p. 

  1200, Sladkovského 1C, 1D, 1E, na pozemku parc. č. st. 126/9 zastavěná 

  plocha a nádvoří a na pozemku parc. č. st. 126/15 zastavěná plocha a 

  nádvoří, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, se spoluvlastnickým 

  podílem na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 

  363/27027, 

  - ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 726/135135 k pozemku 

  parc. č. st. 126/15 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec 

  Olomouc, 

  s paní Janou Procházkovou, Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve 

  výši 235.410,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou 

  akontace ve výši 184.431,- Kč a částka ve výši 50.979,- Kč bude 

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

  a to vše 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 podíl o 

  velikosti id. 61/100: jednotky č. 1200/23, byt, v domě č. p. 1200, 

  Sladkovského 1C, 1D, 1E, na pozemku parc. č. st. 126/9 zastavěná 

  plocha a nádvoří a na pozemku parc. č. st. 126/15 zastavěná plocha a 

  nádvoří, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, se spoluvlastnickým 

  podílem na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 

  452/27027, 

  - spoluvlastnického podílu o velikosti id. 452/27027 k pozemku parc. 

  č. st. 126/9 zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Hodolany, obec 

  Olomouc, 

  - spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1356/135135 k pozemku parc. 

  č. st. 126/15 zastavěná plocha a nádvoří (podíl o velikosti id. 2/5 

  pozemku je ve vlastnictví jiné osoby), v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, 

  paní Kamile Švestkové, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 256.743,- 

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

  157.456,- Kč a částka ve výši 99.287,- Kč bude doplatek kupní ceny, a 

  současně 

  • uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě: 

  - ke spoluvlastnickému podílu k jednotce vymezené podle zákona č. 

  89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to 

  podílu o velikosti id. 39/100: jednotky č. 1200/23, byt, v domě č. p. 

  1200, Sladkovského 1C, 1D, 1E, na pozemku parc. č. st. 126/9 zastavěná 

  plocha a nádvoří a na pozemku parc. č. st. 126/15 zastavěná plocha a 

  nádvoří, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, se spoluvlastnickým 

  podílem na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 

  452/27027, 

  - ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 904/135135 k pozemku 

  parc. č. st. 126/15 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec 

  Olomouc, 

  s paní Kamilou Švestkovou, Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve 

  výši 164.146,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou 

  akontace ve výši 100.668,- Kč a částka ve výši 63.478,- Kč bude 

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

  a to vše 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 podíl o 

  velikosti id. 61/100: jednotky č. 1200/24, byt, v domě č. p. 1200, 

  Sladkovského 1C, 1D, 1E, na pozemku parc. č. st. 126/9 zastavěná 

  plocha a nádvoří a na pozemku parc. č. st. 126/15 zastavěná plocha a 

  nádvoří, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, se spoluvlastnickým 

  podílem na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 

  454/27027, 

  - spoluvlastnického podílu o velikosti id. 454/27027 k pozemku parc. 

  č. st. 126/9 zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Hodolany, obec 

  Olomouc, 

  - spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1362/135135 k pozemku parc. 

  č. st. 126/15 zastavěná plocha a nádvoří (podíl o velikosti id. 2/5 

  pozemku je ve vlastnictví jiné osoby), v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, 

  manželům paní Kláře Hájkové a panu Davidu Hájkovi, Olomouc za kupní 

  cenu celkem ve výši 257.457,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 

  uhrazena formou akontace ve výši 157.731,- Kč a částka ve výši 



  99.726,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

  • uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě: 

  - ke spoluvlastnickému podílu k jednotce vymezené podle zákona č. 

  89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to 

  podílu o velikosti id. 39/100: jednotky č. 1200/24, byt, v domě č. p. 

  1200, Sladkovského 1C, 1D, 1E, na pozemku parc. č. st. 126/9 zastavěná 

  plocha a nádvoří a na pozemku parc. č. st. 126/15 zastavěná plocha a 

  nádvoří, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, se spoluvlastnickým 

  podílem na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 

  454/27027, 

  - ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 908/135135 k pozemku 

  parc. č. st. 126/15 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec 

  Olomouc, 

  s manželi paní Klárou Hájkovou a panem Davidem Hájkem, Olomouc, to vše 

  za kupní cenu celkem ve výši 164.603,- Kč, přičemž část kupní ceny 

  byla již uhrazena formou akontace ve výši 100.844,- Kč a částka ve 

  výši 63.759,- Kč bude doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví 

  Družstva Olomouc, Jiráskova, 

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

  důvodové zprávy a přílohy č. 1 této důvodové zprávy. 

  100. schvaluje 

  • prodej: 

  - spoluvlastnického podílu k jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 

  Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl o 

  velikosti id. 61/100: jednotky č. 1200/25, byt, v domě č. p. 1200, 

  Sladkovského 1C, 1D, 1E, na pozemku parc. č. st. 126/9 zastavěná 

  plocha a nádvoří a na pozemku parc. č. st. 126/15 zastavěná plocha a 

  nádvoří, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, se spoluvlastnickým 

  podílem na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 

  372/27027, 

  - spoluvlastnického podílu o velikosti id. 372/27027 k pozemku parc. 

  č. st. 126/9 zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Hodolany, obec 

  Olomouc, 

  - spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1116/135135 k pozemku parc. 

  č. st. 126/15 zastavěná plocha a nádvoří (podíl o velikosti id. 2/5 

  pozemku je ve vlastnictví jiné osoby), v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, 

  paní Evě Maňasové, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 201.379,- Kč, 

  přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 

  119.665,- Kč a částka ve výši 81.714,- Kč bude doplatek kupní ceny, a 

  současně 

  • uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě: 

  - ke spoluvlastnickému podílu k jednotce vymezené podle zákona č. 

  89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to 

  podílu o velikosti id. 39/100: jednotky č. 1200/25, byt, v domě č. p. 

  1200, Sladkovského 1C, 1D, 1E, na pozemku parc. č. st. 126/9 zastavěná 

  plocha a nádvoří a na pozemku parc. č. st. 126/15 zastavěná plocha a 

  nádvoří, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, se spoluvlastnickým 

  podílem na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 

  372/27027, 

  - ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 744/135135 k pozemku 

  parc. č. st. 126/15 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec 

  Olomouc, 

  s paní Evou Maňasovou, Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 

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

  akontace ve výši 76.507,- Kč a částka ve výši 52.243,- Kč bude 

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

  a to vše 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 podíl o 

  velikosti id. 61/100: jednotky č. 1200/26, byt, v domě č. p. 1200, 

  Sladkovského 1C, 1D, 1E, na pozemku parc. č. st. 126/9 zastavěná 

  plocha a nádvoří a na pozemku parc. č. st. 126/15 zastavěná plocha a 

  nádvoří, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, se spoluvlastnickým 

  podílem na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 

  371/27027, 

  - spoluvlastnického podílu o velikosti id. 371/27027 k pozemku parc. 

  č. st. 126/9 zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Hodolany, obec 

  Olomouc, 

  - spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1113/135135 k pozemku parc. 

  č. st. 126/15 zastavěná plocha a nádvoří (podíl o velikosti id. 2/5 

  pozemku je ve vlastnictví jiné osoby), v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, 

  paní Magdaléně Kriakové, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 

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

  akontace ve výši 119.803,- Kč a částka ve výši 81.494,- Kč bude 

  doplatek kupní ceny, a současně 

  • uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě: 

  - ke spoluvlastnickému podílu k jednotce vymezené podle zákona č. 

  89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to 

  podílu o velikosti id. 39/100: jednotky č. 1200/26, byt, v domě č. p. 

  1200, Sladkovského 1C, 1D, 1E, na pozemku parc. č. st. 126/9 zastavěná 

  plocha a nádvoří a na pozemku parc. č. st. 126/15 zastavěná plocha a 

  nádvoří, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, se spoluvlastnickým 

  podílem na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 

  371/27027, 

  - ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 742/135135 k pozemku 

  parc. č. st. 126/15 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec 

  Olomouc, 

  s paní Magdalénou Kriakovou, Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve 

  výši 128.698,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou 

  akontace ve výši 76.595,- Kč a částka ve výši 52.103,- Kč bude 

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

  a to vše 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 podíl o 

  velikosti id. 61/100: jednotky č. 1200/27, byt, v domě č. p. 1200, 

  Sladkovského 1C, 1D, 1E, na pozemku parc. č. st. 126/9 zastavěná 

  plocha a nádvoří a na pozemku parc. č. st. 126/15 zastavěná plocha a 

  nádvoří, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, se spoluvlastnickým 

  podílem na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 

  397/27027, 

  - spoluvlastnického podílu o velikosti id. 397/27027 k pozemku parc. 

  č. st. 126/9 zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Hodolany, obec 

  Olomouc, 

  - spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1191/135135 k pozemku parc. 

  č. st. 126/15 zastavěná plocha a nádvoří (podíl o velikosti id. 2/5 

  pozemku je ve vlastnictví jiné osoby), v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, 

  panu Martinu Gotvaldovi, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 

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

  akontace ve výši 248.636,- Kč a částka ve výši 87.205,- Kč bude 

  doplatek kupní ceny, a současně 



  • uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě: 

  - ke spoluvlastnickému podílu k jednotce vymezené podle zákona č. 

  89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to 

  podílu o velikosti id. 39/100: jednotky č. 1200/27, byt, v domě č. p. 

  1200, Sladkovského 1C, 1D, 1E, na pozemku parc. č. st. 126/9 zastavěná 

  plocha a nádvoří a na pozemku parc. č. st. 126/15 zastavěná plocha a 

  nádvoří, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, se spoluvlastnickým 

  podílem na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 

  397/27027, 

  - ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 794/135135 k pozemku 

  parc. č. st. 126/15 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec 

  Olomouc, 

  s panem Martinem Gotvaldem, Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve 

  výši 335.841,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou 

  akontace ve výši 248.636,- Kč a částka ve výši 87.205,- Kč bude 

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

  a to vše 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 podíl o 

  velikosti id. 61/100: jednotky č. 1200/28, byt, v domě č. p. 1200, 

  Sladkovského 1C, 1D, 1E, na pozemku parc. č. st. 126/9 zastavěná 

  plocha a nádvoří a na pozemku parc. č. st. 126/15 zastavěná plocha a 

  nádvoří, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, se spoluvlastnickým 

  podílem na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 

  397/27027, 

  - spoluvlastnického podílu o velikosti id. 397/27027 k pozemku parc. 

  č. st. 126/9 zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Hodolany, obec 

  Olomouc, 

  - spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1191/135135 k pozemku parc. 

  č. st. 126/15 zastavěná plocha a nádvoří (podíl o velikosti id. 2/5 

  pozemku je ve vlastnictví jiné osoby), v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, 

  manželům paní Radce Klímkové a panu Zdeňku Klímkovi za kupní cenu 

  celkem ve výši 216.103,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena 

  formou akontace ve výši 128.898,- Kč a částka ve výši 87.205,- Kč bude 

  doplatek kupní ceny, a současně 

  • uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě: 

  - ke spoluvlastnickému podílu k jednotce vymezené podle zákona č. 

  89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to 

  podílu o velikosti id. 39/100: jednotky č. 1200/28, byt, v domě č. p. 

  1200, Sladkovského 1C, 1D, 1E, na pozemku parc. č. st. 126/9 zastavěná 

  plocha a nádvoří a na pozemku parc. č. st. 126/15 zastavěná plocha a 

  nádvoří, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, se spoluvlastnickým 

  podílem na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 

  397/27027, 

  - ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 794/135135 k pozemku 

  parc. č. st. 126/15 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec 

  Olomouc, 

  s manželi paní Radkou Klímkovou a panem Zdeňkem Klímkem, to vše za 

  kupní cenu celkem ve výši 216.103,- Kč, přičemž část kupní ceny byla 

  již uhrazena formou akontace ve výši 128.898,- Kč a částka ve výši 

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

  Olomouc, Jiráskova, 

  a to vše 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 podíl o 

  velikosti id. 61/100: jednotky č. 1200/29, byt, v domě č. p. 1200, 

  Sladkovského 1C, 1D, 1E, na pozemku parc. č. st. 126/9 zastavěná 

  plocha a nádvoří a na pozemku parc. č. st. 126/15 zastavěná plocha a 

  nádvoří, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, se spoluvlastnickým 

  podílem na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 

  366/27027, 

  - spoluvlastnického podílu o velikosti id. 366/27027 k pozemku parc. 

  č. st. 126/9 zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Hodolany, obec 

  Olomouc, 

  - spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1098/135135 k pozemku parc. 

  č. st. 126/15 zastavěná plocha a nádvoří (podíl o velikosti id. 2/5 

  pozemku je ve vlastnictví jiné osoby), v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, 

  paní Bc. Margitě Knapové, DiS., Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 

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

  akontace ve výši 257.237,- Kč a částka ve výši 80.396,- Kč bude 

  doplatek kupní ceny, a současně 

  • uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě: 

  - ke spoluvlastnickému podílu k jednotce vymezené podle zákona č. 

  89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to 

  podílu o velikosti id. 39/100: jednotky č. 1200/29, byt, v domě č. p. 

  1200, Sladkovského 1C, 1D, 1E, na pozemku parc. č. st. 126/9 zastavěná 

  plocha a nádvoří a na pozemku parc. č. st. 126/15 zastavěná plocha a 

  nádvoří, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, se spoluvlastnickým 

  podílem na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 

  366/27027, 

  - ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 732/135135 k pozemku 

  parc. č. st. 126/15 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec 

  Olomouc, 

  s paní Bc. Margitou Knapovou, DiS., Olomouc, to vše za kupní cenu 

  celkem ve výši 215.864,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena 

  formou akontace ve výši 164.463,- Kč a částka ve výši 51.401,- Kč bude 

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

  a to vše 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 podíl o 

  velikosti id. 61/100: jednotky č. 1200/30, byt, v domě č. p. 1200, 

  Sladkovského 1C, 1D, 1E, na pozemku parc. č. st. 126/9 zastavěná 

  plocha a nádvoří a na pozemku parc. č. st. 126/15 zastavěná plocha a 

  nádvoří, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, se spoluvlastnickým 

  podílem na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 

  366/27027, 

  - spoluvlastnického podílu o velikosti id. 366/27027 k pozemku parc. 

  č. st. 126/9 zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Hodolany, obec 

  Olomouc, 

  - spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1098/135135 k pozemku parc. 

  č. st. 126/15 zastavěná plocha a nádvoří (podíl o velikosti id. 2/5 

  pozemku je ve vlastnictví jiné osoby), v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, 

  manželům paní Mgr. Haně Kunešové a panu Milanu Kunešovi, Olomouc za 

  kupní cenu celkem ve výši 372.037,- Kč, přičemž část kupní ceny byla 

  již uhrazena formou akontace ve výši 291.641,- Kč a částka ve výši 

  80.396,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

  • uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě: 



  - ke spoluvlastnickému podílu k jednotce vymezené podle zákona č. 

  89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to 

  podílu o velikosti id. 39/100: jednotky č. 1200/30, byt, v domě č. p. 

  1200, Sladkovského 1C, 1D, 1E, na pozemku parc. č. st. 126/9 zastavěná 

  plocha a nádvoří a na pozemku parc. č. st. 126/15 zastavěná plocha a 

  nádvoří, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, se spoluvlastnickým 

  podílem na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 

  366/27027, 

  - ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 732/135135 k pozemku 

  parc. č. st. 126/15 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec 

  Olomouc, 

  s manželi paní Mgr. Hanou Kunešovou a panem Milanem Kunešem, Olomouc, 

  to vše za kupní cenu celkem ve výši 237.860,- Kč, přičemž část kupní 

  ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 186.459,- Kč a částka 

  ve výši 51.401,- Kč bude doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví 

  Družstva Olomouc, Jiráskova, 

  a to vše 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 podíl o 

  velikosti id. 61/100: jednotky č. 1200/31, byt, v domě č. p. 1200, 

  Sladkovského 1C, 1D, 1E, na pozemku parc. č. st. 126/9 zastavěná 

  plocha a nádvoří a na pozemku parc. č. st. 126/15 zastavěná plocha a 

  nádvoří, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, se spoluvlastnickým 

  podílem na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 

  363/27027, 

  - spoluvlastnického podílu o velikosti id. 363/27027 k pozemku parc. 

  č. st. 126/9 zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Hodolany, obec 

  Olomouc, 

  - spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1089/135135 k pozemku parc. 

  č. st. 126/15 zastavěná plocha a nádvoří (podíl o velikosti id. 2/5 

  pozemku je ve vlastnictví jiné osoby), v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, 

  paní Janě Míšelnické, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 205.590,- 

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

  125.853,- Kč a částka ve výši 79.737,- Kč bude doplatek kupní ceny, a 

  současně 

  • uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě: 

  - ke spoluvlastnickému podílu k jednotce vymezené podle zákona č. 

  89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to 

  podílu o velikosti id. 39/100: jednotky č. 1200/31, byt, v domě č. p. 

  1200, Sladkovského 1C, 1D, 1E, na pozemku parc. č. st. 126/9 zastavěná 

  plocha a nádvoří a na pozemku parc. č. st. 126/15 zastavěná plocha a 

  nádvoří, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, se spoluvlastnickým 

  podílem na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 

  363/27027, 

  - ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 726/135135 k pozemku 

  parc. č. st. 126/15 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec 

  Olomouc, 

  s paní Janou Míšelnickou, Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 

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

  akontace ve výši 80.463,- Kč a částka ve výši 50.979,- Kč bude 

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

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

  důvodové zprávy a přílohy č. 1 této důvodové zprávy. 

  107. schvaluje 

  • prodej: 



  - spoluvlastnického podílu k jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 

  Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl o 

  velikosti id. 61/100: jednotky č. 1200/32, byt, v domě č. p. 1200, 

  Sladkovského 1C, 1D, 1E, na pozemku parc. č. st. 126/9 zastavěná 

  plocha a nádvoří a na pozemku parc. č. st. 126/15 zastavěná plocha a 

  nádvoří, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, se spoluvlastnickým 

  podílem na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 

  363/27027, 

  - spoluvlastnického podílu o velikosti id. 363/27027 k pozemku parc. 

  č. st. 126/9 zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Hodolany, obec 

  Olomouc, 

  - spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1089/135135 k pozemku parc. 

  č. st. 126/15 zastavěná plocha a nádvoří (podíl o velikosti id. 2/5 

  pozemku je ve vlastnictví jiné osoby), v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, 

  panu Ivo Červenému, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 205.865,- Kč, 

  přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 

  126.128,- Kč a částka ve výši 79.737,- Kč bude doplatek kupní ceny, a 

  současně 

  • uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě: 

  - ke spoluvlastnickému podílu k jednotce vymezené podle zákona č. 

  89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to 

  podílu o velikosti id. 39/100: jednotky č. 1200/32, byt, v domě č. p. 

  1200, Sladkovského 1C, 1D, 1E, na pozemku parc. č. st. 126/9 zastavěná 

  plocha a nádvoří a na pozemku parc. č. st. 126/15 zastavěná plocha a 

  nádvoří, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, se spoluvlastnickým 

  podílem na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 

  363/27027, 

  - ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 726/135135 k pozemku 

  parc. č. st. 126/15 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec 

  Olomouc, 

  s panem Ivo Červeným, Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 

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

  akontace ve výši 80.639,- Kč a částka ve výši 50.979,- Kč bude 

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

  a to vše 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 podíl o 

  velikosti id. 61/100: jednotky č. 1200/33, byt, v domě č. p. 1200, 

  Sladkovského 1C, 1D, 1E, na pozemku parc. č. st. 126/9 zastavěná 

  plocha a nádvoří a na pozemku parc. č. st. 126/15 zastavěná plocha a 

  nádvoří, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, se spoluvlastnickým 

  podílem na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 

  452/27027, 

  - spoluvlastnického podílu o velikosti id. 452/27027 k pozemku parc. 

  č. st. 126/9 zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Hodolany, obec 

  Olomouc, 

  - spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1356/135135 k pozemku parc. 

  č. st. 126/15 zastavěná plocha a nádvoří (podíl o velikosti id. 2/5 

  pozemku je ve vlastnictví jiné osoby), v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, 

  paní Ivetě Pokorné, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 460.529,- Kč, 

  přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 

  361.242,- Kč a částka ve výši 99.287,- Kč bude doplatek kupní ceny, a 

  současně 

  • uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě: 

  - ke spoluvlastnickému podílu k jednotce vymezené podle zákona č. 



  89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to 

  podílu o velikosti id. 39/100: jednotky č. 1200/33, byt, v domě č. p. 

  1200, Sladkovského 1C, 1D, 1E, na pozemku parc. č. st. 126/9 zastavěná 

  plocha a nádvoří a na pozemku parc. č. st. 126/15 zastavěná plocha a 

  nádvoří, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, se spoluvlastnickým 

  podílem na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 

  452/27027, 

  - ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 904/135135 k pozemku 

  parc. č. st. 126/15 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec 

  Olomouc, 

  s paní Ivetou Pokornou, Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 

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

  akontace ve výši 230.958,- Kč a částka ve výši 63.478,- Kč bude 

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

  a to vše 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 podíl o 

  velikosti id. 61/100: jednotky č. 1200/34, byt, v domě č. p. 1200, 

  Sladkovského 1C, 1D, 1E, na pozemku parc. č. st. 126/9 zastavěná 

  plocha a nádvoří a na pozemku parc. č. st. 126/15 zastavěná plocha a 

  nádvoří, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, se spoluvlastnickým 

  podílem na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 

  452/27027, 

  - spoluvlastnického podílu o velikosti id. 452/27027 k pozemku parc. 

  č. st. 126/9 zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Hodolany, obec 

  Olomouc, 

  - spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1356/135135 k pozemku parc. 

  č. st. 126/15 zastavěná plocha a nádvoří (podíl o velikosti id. 2/5 

  pozemku je ve vlastnictví jiné osoby), v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, 

  manželům paní PhDr. Mgr. Ivaně Olecké, Ph.D. a panu MUDr. Tomáši 

  Oleckému, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 460.407,- Kč, přičemž 

  část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 361.120,- Kč 

  a částka ve výši 99.287,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

  • uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě: 

  - ke spoluvlastnickému podílu k jednotce vymezené podle zákona č. 

  89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to 

  podílu o velikosti id. 39/100: jednotky č. 1200/34, byt, v domě č. p. 

  1200, Sladkovského 1C, 1D, 1E, na pozemku parc. č. st. 126/9 zastavěná 

  plocha a nádvoří a na pozemku parc. č. st. 126/15 zastavěná plocha a 

  nádvoří, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, se spoluvlastnickým 

  podílem na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 

  452/27027, 

  - ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 904/135135 k pozemku 

  parc. č. st. 126/15 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec 

  Olomouc, 

  s manželi paní PhDr. Mgr. Ivanou Oleckou, Ph.D. a panem MUDr. Tomášem 

  Oleckým, Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 294.358,- Kč, 

  přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 

  230.880,- Kč a částka ve výši 63.478,- Kč bude doplatek kupní ceny, 

  dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jiráskova, 

  a to vše 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 podíl o 

  velikosti id. 61/100: jednotky č. 1200/35, byt, v domě č. p. 1200, 

  Sladkovského 1C, 1D, 1E, na pozemku parc. č. st. 126/9 zastavěná 

  plocha a nádvoří a na pozemku parc. č. st. 126/15 zastavěná plocha a 

  nádvoří, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, se spoluvlastnickým 

  podílem na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 

  363/27027, 

  - spoluvlastnického podílu o velikosti id. 363/27027 k pozemku parc. 

  č. st. 126/9 zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Hodolany, obec 

  Olomouc, 

  - spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1089/135135 k pozemku parc. 

  č. st. 126/15 zastavěná plocha a nádvoří (podíl o velikosti id. 2/5 

  pozemku je ve vlastnictví jiné osoby), v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, 

  panu doc. Dr. Ludvíku Dřímalovi, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 

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

  akontace ve výši 125.770,- Kč a částka ve výši 79.737,- Kč bude 

  doplatek kupní ceny, a současně 

  • uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě: 

  - ke spoluvlastnickému podílu k jednotce vymezené podle zákona č. 

  89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to 

  podílu o velikosti id. 39/100: jednotky č. 1200/35, byt, v domě č. p. 

  1200, Sladkovského 1C, 1D, 1E, na pozemku parc. č. st. 126/9 zastavěná 

  plocha a nádvoří a na pozemku parc. č. st. 126/15 zastavěná plocha a 

  nádvoří, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, se spoluvlastnickým 

  podílem na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 

  363/27027, 

  - ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 726/135135 k pozemku 

  parc. č. st. 126/15 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec 

  Olomouc, 

  s panem doc. Dr. Ludvíkem Dřímalem, Olomouc, to vše za kupní cenu 

  celkem ve výši 131.389,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena 

  formou akontace ve výši 80.410,- Kč a částka ve výši 50.979,- Kč bude 

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

  a to vše 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 podíl o 

  velikosti id. 61/100: jednotky č. 1200/37, byt, v domě č. p. 1200, 

  Sladkovského 1C, 1D, 1E, na pozemku parc. č. st. 126/9 zastavěná 

  plocha a nádvoří a na pozemku parc. č. st. 126/15 zastavěná plocha a 

  nádvoří, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, se spoluvlastnickým 

  podílem na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 

  452/27027, 

  - spoluvlastnického podílu o velikosti id. 452/27027 k pozemku parc. 

  č. st. 126/9 zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Hodolany, obec 

  Olomouc, 

  - spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1356/135135 k pozemku parc. 

  č. st. 126/15 zastavěná plocha a nádvoří (podíl o velikosti id. 2/5 

  pozemku je ve vlastnictví jiné osoby), v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, 

  paní Květoslavě Hájkové, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 

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

  akontace ve výši 157.456,- Kč a částka ve výši 99.287,- Kč bude 

  doplatek kupní ceny, a současně 

  • uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě: 

  - ke spoluvlastnickému podílu k jednotce vymezené podle zákona č. 

  89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to 



  podílu o velikosti id. 39/100: jednotky č. 1200/37, byt, v domě č. p. 

  1200, Sladkovského 1C, 1D, 1E, na pozemku parc. č. st. 126/9 zastavěná 

  plocha a nádvoří a na pozemku parc. č. st. 126/15 zastavěná plocha a 

  nádvoří, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, se spoluvlastnickým 

  podílem na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 

  452/27027, 

  - ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 904/135135 k pozemku 

  parc. č. st. 126/15 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec 

  Olomouc, 

  s paní Květoslavou Hájkovou, Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve 

  výši 164.146,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou 

  akontace ve výši 100.668,- Kč a částka ve výši 63.478,- Kč bude 

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

  a to vše 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 podíl o 

  velikosti id. 61/100: jednotky č. 1200/38, byt, v domě č. p. 1200, 

  Sladkovského 1C, 1D, 1E, na pozemku parc. č. st. 126/9 zastavěná 

  plocha a nádvoří a na pozemku parc. č. st. 126/15 zastavěná plocha a 

  nádvoří, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, se spoluvlastnickým 

  podílem na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 

  454/27027, 

  - spoluvlastnického podílu o velikosti id. 454/27027 k pozemku parc. 

  č. st. 126/9 zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Hodolany, obec 

  Olomouc, 

  - spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1362/135135 k pozemku parc. 

  č. st. 126/15 zastavěná plocha a nádvoří (podíl o velikosti id. 2/5 

  pozemku je ve vlastnictví jiné osoby), v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, 

  paní Anně Guľášiové, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 257.457,- 

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

  157.731,- Kč a částka ve výši 99.726,- Kč bude doplatek kupní ceny, a 

  současně 

  • uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě: 

  - ke spoluvlastnickému podílu k jednotce vymezené podle zákona č. 

  89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to 

  podílu o velikosti id. 39/100: jednotky č. 1200/38, byt, v domě č. p. 

  1200, Sladkovského 1C, 1D, 1E, na pozemku parc. č. st. 126/9 zastavěná 

  plocha a nádvoří a na pozemku parc. č. st. 126/15 zastavěná plocha a 

  nádvoří, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, se spoluvlastnickým 

  podílem na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 

  454/27027, 

  - ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 908/135135 k pozemku 

  parc. č. st. 126/15 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec 

  Olomouc, 

  s paní Annou Guľášiovou, Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 

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

  akontace ve výši 100.844,- Kč a částka ve výši 63.759,- Kč bude 

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

  a to vše 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 podíl o 

  velikosti id. 61/100: jednotky č. 1200/39, byt, v domě č. p. 1200, 



  Sladkovského 1C, 1D, 1E, na pozemku parc. č. st. 126/9 zastavěná 

  plocha a nádvoří a na pozemku parc. č. st. 126/15 zastavěná plocha a 

  nádvoří, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, se spoluvlastnickým 

  podílem na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 

  371/27027, 

  - spoluvlastnického podílu o velikosti id. 371/27027 k pozemku parc. 

  č. st. 126/9 zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Hodolany, obec 

  Olomouc, 

  - spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1113/135135 k pozemku parc. 

  č. st. 126/15 zastavěná plocha a nádvoří (podíl o velikosti id. 2/5 

  pozemku je ve vlastnictví jiné osoby), v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, 

  panu Mgr. Danielu Schubertovi, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 

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

  akontace ve výši 231.861,- Kč a částka ve výši 81.494,- Kč bude 

  doplatek kupní ceny, a současně 

  • uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě: 

  - ke spoluvlastnickému podílu k jednotce vymezené podle zákona č. 

  89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to 

  podílu o velikosti id. 39/100: jednotky č. 1200/39, byt, v domě č. p. 

  1200, Sladkovského 1C, 1D, 1E, na pozemku parc. č. st. 126/9 zastavěná 

  plocha a nádvoří a na pozemku parc. č. st. 126/15 zastavěná plocha a 

  nádvoří, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, se spoluvlastnickým 

  podílem na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 

  371/27027, 

  - ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 742/135135 k pozemku 

  parc. č. st. 126/15 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec 

  Olomouc, 

  s panem Mgr. Danielem Schubertem, Olomouc, to vše za kupní cenu celkem 

  ve výši 200.342,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou 

  akontace ve výši 148.239,- Kč a částka ve výši 52.103,- Kč bude 

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

  a to vše 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 podíl o 

  velikosti id. 61/100: jednotky č. 1200/40, byt, v domě č. p. 1200, 

  Sladkovského 1C, 1D, 1E, na pozemku parc. č. st. 126/9 zastavěná 

  plocha a nádvoří a na pozemku parc. č. st. 126/15 zastavěná plocha a 

  nádvoří, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, se spoluvlastnickým 

  podílem na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 

  371/27027, 

  - spoluvlastnického podílu o velikosti id. 371/27027 k pozemku parc. 

  č. st. 126/9 zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Hodolany, obec 

  Olomouc, 

  - spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1113/135135 k pozemku parc. 

  č. st. 126/15 zastavěná plocha a nádvoří (podíl o velikosti id. 2/5 

  pozemku je ve vlastnictví jiné osoby), v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, 

  manželům paní Zuzaně Kobzové a panu Martinu Kobzovi  za kupní cenu 

  celkem ve výši 201.297,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena 

  formou akontace ve výši 119.803,- Kč a částka ve výši 81.494,- Kč bude 

  doplatek kupní ceny, a současně 

  • uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě: 

  - ke spoluvlastnickému podílu k jednotce vymezené podle zákona č. 

  89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to 

  podílu o velikosti id. 39/100: jednotky č. 1200/40, byt, v domě č. p. 

  1200, Sladkovského 1C, 1D, 1E, na pozemku parc. č. st. 126/9 zastavěná 



  plocha a nádvoří a na pozemku parc. č. st. 126/15 zastavěná plocha a 

  nádvoří, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, se spoluvlastnickým 

  podílem na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 

  371/27027, 

  - ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 742/135135 k pozemku 

  parc. č. st. 126/15 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec 

  Olomouc, 

  s manželi paní Zuzanou Kobzovou a panem Martinem Kobzou, to vše za 

  kupní cenu celkem ve výši 128.698,- Kč, přičemž část kupní ceny byla 

  již uhrazena formou akontace ve výši 76.595,- Kč a částka ve výši 

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

  Olomouc, Jiráskova, 

  a to vše 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 podíl o 

  velikosti id. 61/100: jednotky č. 1200/41, byt, v domě č. p. 1200, 

  Sladkovského 1C, 1D, 1E, na pozemku parc. č. st. 126/9 zastavěná 

  plocha a nádvoří a na pozemku parc. č. st. 126/15 zastavěná plocha a 

  nádvoří, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, se spoluvlastnickým 

  podílem na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 

  397/27027, 

  - spoluvlastnického podílu o velikosti id. 397/27027 k pozemku parc. 

  č. st. 126/9 zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Hodolany, obec 

  Olomouc, 

  - spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1191/135135 k pozemku parc. 

  č. st. 126/15 zastavěná plocha a nádvoří (podíl o velikosti id. 2/5 

  pozemku je ve vlastnictví jiné osoby), v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, 

  manželům paní Mgr. Jolaně Lengálové a panu Mgr. Tomáši Lengálovi, 

  Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 215.579,- Kč, přičemž část kupní 

  ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 128.374,- Kč a částka 

  ve výši 87.205,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

  • uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě: 

  - ke spoluvlastnickému podílu k jednotce vymezené podle zákona č. 

  89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to 

  podílu o velikosti id. 39/100: jednotky č. 1200/41, byt, v domě č. p. 

  1200, Sladkovského 1C, 1D, 1E, na pozemku parc. č. st. 126/9 zastavěná 

  plocha a nádvoří a na pozemku parc. č. st. 126/15 zastavěná plocha a 

  nádvoří, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, se spoluvlastnickým 

  podílem na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 

  397/27027, 

  - ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 794/135135 k pozemku 

  parc. č. st. 126/15 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec 

  Olomouc, 

  s manželi paní Mgr. Jolanou Lengálovou a panem Mgr. Tomášem Lengálem, 

  Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 137.830,- Kč, přičemž 

  část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 82.076,- Kč 

  a částka ve výši 55.754,- Kč bude doplatek kupní ceny, dosud ve 

  vlastnictví Družstva Olomouc, Jiráskova, 

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

  důvodové zprávy a přílohy č. 1 této důvodové zprávy. 

  116. schvaluje 

  • prodej: 

  - spoluvlastnického podílu k jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 

  Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to podíl o 

  velikosti id. 61/100: jednotky č. 1200/42, byt, v domě č. p. 1200, 



  Sladkovského 1C, 1D, 1E, na pozemku parc. č. st. 126/9 zastavěná 

  plocha a nádvoří a na pozemku parc. č. st. 126/15 zastavěná plocha a 

  nádvoří, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, se spoluvlastnickým 

  podílem na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 

  399/27027, 

  - spoluvlastnického podílu o velikosti id. 399/27027 k pozemku parc. 

  č. st. 126/9 zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Hodolany, obec 

  Olomouc, 

  - spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1197/135135 k pozemku parc. 

  č. st. 126/15 zastavěná plocha a nádvoří (podíl o velikosti id. 2/5 

  pozemku je ve vlastnictví jiné osoby), v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, 

  paní Lucii Richtermocové, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 

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

  akontace ve výši 295.545,- Kč a částka ve výši 87.645,- Kč bude 

  doplatek kupní ceny, a současně 

  • uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě: 

  - ke spoluvlastnickému podílu k jednotce vymezené podle zákona č. 

  89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to 

  podílu o velikosti id. 39/100: jednotky č. 1200/42, byt, v domě č. p. 

  1200, Sladkovského 1C, 1D, 1E, na pozemku parc. č. st. 126/9 zastavěná 

  plocha a nádvoří a na pozemku parc. č. st. 126/15 zastavěná plocha a 

  nádvoří, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, se spoluvlastnickým 

  podílem na společných částech předmětné nemovité věci o velikosti id. 

  399/27027, 

  - ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 798/135135 k pozemku 

  parc. č. st. 126/15 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec 

  Olomouc, 

  s paní Lucií Richtermocovou, Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve 

  výši 244.990,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou 

  akontace ve výši 188.955,- Kč a částka ve výši 56.035,- Kč bude 

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

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

  důvodové zprávy a přílohy č. 1 této důvodové zprávy. 

______________________________________________________________________ 
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  Ing. David Alt                             SPD SPOZ     Pro             

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

  Mgr. Miroslava Ferancová                   ANO 2011     Pro             

  Mgr. Milan Feranec                         ANO 2011     Pro             

  Ing. Stanislav Flek                        spOLečně     Omluven         

  Ing. arch. Michal Giacintov                KDU-ČSL      Zdržel se       

  Ing. arch. Pavel Grasse                    ProOlomouc   Pro             

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

  Ing. Otakar Štěpán Bačák                   spOLečně     Pro             

  Ing. arch. David Helcel                    PirátiSTAN   Pro             

  RNDr. Jan Holpuch, Ph.D.                   ODS          Pro             

  Ing. Martin Jirotka                        SPD SPOZ     Pro             

  Ing. Bc. Rostislav Hainc                   KDU-ČSL      Zdržel se       

  Mgr. Josef Kaštil                          ODS          Pro             

  Mgr. Jakub Knápek                          PirátiSTAN   Pro             



  Eva Kolářová                               ANO 2011     Pro             

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

  Václav Kryl                                ANO 2011     Pro             

  Mgr. Jiří Kubíček                          SPD SPOZ     Pro             

  Mgr. Yvona Kubjátová                       ČSSD         Zdržel se       

  Ing. Jaroslav Kuchař                       ANO 2011     Pro             

  Mgr. Radim Lindner                         ANO 2011     Pro             

  Jaromír Lošťák                             ANO 2011     Pro             

  akad. soch. Martin Lubič                   ProOlomouc   Omluven         

  Petr Macek                                 ProOlomouc   Pro             

  JUDr. Martin Major, MBA                    ODS          Zdržel se       

  MUDr. Ivo Mareš, MBA                       ODS          Nepřítomen      

  Mgr. Hynek Melichar, Ph.D.                 PirátiSTAN   Pro             

  Ing. arch. Tomáš Pejpek                    ProOlomouc   Pro             

  Mgr. Matouš Pelikán                        KDU-ČSL      Zdržel se       

  Ivana Plíhalová                            spOLečně     Zdržel se       

  Vladimír Prášil                            ANO 2011     Pro             

  Mgr. Bc. Martin Přerovský                  ANO 2011     Pro             

  PaedDr. Miroslav Skácel                    KSČM         Omluven         

  Mgr. Petr Fojtík                           PirátiSTAN   Pro             

  MUDr. Marcela Škvařilová, Ph.D.            ProOlomouc   Pro             

  RNDr. Ladislav Šnevajs                     KDU-ČSL      Pro             

  Mgr. Viktor Tichák, Ph.D.                  PirátiSTAN   Omluven         

  Mgr. Miloslav Tichý                        ANO 2011     Pro             

  Magdaléna Vanečková                        ANO 2011     Pro             

  Mgr. Markéta Záleská                       ODS          Pro             

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

  PhDr. Jiří Zima                            KSČM         Zdržel se       

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

  Mgr. Miroslav Žbánek, MPA                  ANO 2011     Pro             
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Ke schválení bylo potřeba 23 hlasů 

Celkem zastupitelů: 45 

Pro: 30 (67%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 8 (18%)  Nehlasovalo: 0 (0%) 

Omluveno: 5 

Nepřítomno: 2 

Hlasování o usnesení 

  1. bere na vědomí 

  cenu obvyklou jednotlivých bytových jednotek v domech Topolová 1, 2, 

  4, 6, 7, 9 a Rumunská 11 v Olomouci ve výši dle cenové studie Grant 

  Thornton Appraisal services a.s. ze dne 19. 5. 2022 ve znění dodatku 

  č. 1 ze dne 29. 7. 2022, které 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 ve znění dodatku č. 1 ze 

  dne 29. 7. 2022, které tvoří přílohu č. 1 této důvodové zprávy, dle 

  důvodové zprávy. 

  3. schvaluje 

  odchylku kupní ceny od ceny obvyklé při převodech jednotlivých 

  bytových jednotek v domech Topolová 1, 2, 4, 6, 7, 9 a Rumunská 11 v 

  Olomouci ve výši dle cenové studie Grant Thornton Appraisal services 

  a.s. ze dne 19. 5. 2022 ve znění dodatku č. 1 ze dne 29. 7. 2022, 

  které 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. revokuje 

  usnesení ZMO ze dne 18. 7. 2022, bod č. 2, část č. 88 ve věci 

  schválení: 

  - prodeje spoluvlastnického podílu k jednotce vymezené podle zákona č. 

  89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to 

  podílu o velikosti id. 65/100: jednotky č. 421/17, byt, v domě č. p. 

  421, Topolová 4, na pozemku parc. č. 812/22 zastavěná plocha a nádvoří 

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

  se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité 

  věci o velikosti id. 413/20226, manželům paní Monice Benelli a panu 

  Danielu Benelli, za kupní cenu celkem ve výši 144.888,- Kč, přičemž 

  část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 80.896,- Kč 

  a částka ve výši 63.992,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

  - uzavření budoucí kupní smlouvy ke spoluvlastnickému podílu k 

  jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 

  znění pozdějších předpisů, a to podílu o velikosti id. 35/100: 

  jednotky č. 421/17, byt, v domě č. p. 421, Topolová 4, na pozemku 

  parc. č. 812/22 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec 

  Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné 

  nemovité věci o velikosti id. 413/20226, s manželi paní Monikou 

  Benelli a panem Danielem Benelli, a ke spoluvlastnickému podílu o 

  velikosti id. 413/20226 k pozemku parc. č. 812/22 zastavěná plocha a 

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

  a panem Danielem Benelli, to vše za kupní cenu celkem ve výši 81.499,- 

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

  45.504,- Kč a částka ve výši 35.995,- Kč bude doplatek kupní ceny, 

  dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní. 

  6. revokuje 

  usnesení ZMO ze dne 18. 7. 2022, bod č. 2, části č. 137 - 169 ve věci 

  schválení: 

  - prodeje spoluvlastnických podílů k nemovitým věcem v domě č. p. 434, 

  Topolová 7 v Olomouci a současně 

  - uzavření budoucí kupní smlouvy ke spoluvlastnickým podílům k 

  nemovitým věcem v domě č. p. 434, Topolová 7 v Olomouci. 

  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. 421/17, byt, v domě č. p. 

  421, Topolová 4, na pozemku parc. č. 812/22 zastavěná plocha a nádvoří 

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

  se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité 

  věci o velikosti id. 413/20226, paní Monice Benelli, Olomouc za kupní 

  cenu celkem ve výši 144.888,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 

  uhrazena formou akontace ve výši 80.896,- Kč a částka ve výši 63.992,- 

  Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

  - uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě ke spoluvlastnickému podílu 

  k jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 

  znění pozdějších předpisů, a to podílu o velikosti id. 35/100: 

  jednotky č. 421/17, byt, v domě č. p. 421, Topolová 4, na pozemku 

  parc. č. 812/22 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec 

  Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné 

  nemovité věci o velikosti id. 413/20226; a ke spoluvlastnickému podílu 

  o velikosti id. 413/20226 k pozemku parc. č. 812/22 zastavěná plocha a 

  nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, s paní Monikou Benelli, 

  Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 81.499,- Kč, přičemž část 

  kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 45.504,- Kč a 



  částka ve výši 35.995,- Kč bude doplatek kupní ceny, dosud ve 

  vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

  a to vše 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. 61/100: jednotky č. 434/2, byt, v domě č. p. 

  434, Topolová 7, na pozemku parc. č. 812/27 zastavěná plocha a nádvoří 

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

  se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité 

  věci o velikosti id. 766/20235, manželům paní Mgr. Jarmile Škrabalové 

  a panu Ing. Miroslavu Škrabalovi, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 

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

  akontace ve výši 227.394,- Kč a částka ve výši 111.269,- Kč bude 

  doplatek kupní ceny, a současně 

  - uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě ke spoluvlastnickému podílu 

  k jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 

  znění pozdějších předpisů, a to podílu o velikosti id. 39/100: 

  jednotky č. 434/2, byt, v domě č. p. 434, Topolová 7, na pozemku parc. 

  č. 812/27 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se 

  spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité věci 

  o velikosti id. 766/20235; a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti 

  id. 766/20235 k pozemku parc. č. 812/27 zastavěná plocha a nádvoří v 

  k. ú. Slavonín, obec Olomouc, s manželi paní Mgr. Jarmilou Škrabalovou 

  a panem Ing. Miroslavem Škrabalem, Olomouc to vše za kupní cenu celkem 

  ve výši 225.775,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou 

  akontace ve výši 151.596,- Kč a částka ve výši 74.179,- Kč bude 

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

  a to vše 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. 61/100: jednotky č. 434/3, byt, v domě č. p. 

  434, Topolová 7, na pozemku parc. č. 812/27 zastavěná plocha a nádvoří 

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

  se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité 

  věci o velikosti id. 328/20235, paní Janě Černocké, Olomouc za kupní 

  cenu celkem ve výši 132.079,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 

  uhrazena formou akontace ve výši 84.434,- Kč a částka ve výši 47.645,- 

  Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

  - uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě ke spoluvlastnickému podílu 

  k jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 

  znění pozdějších předpisů, a to podílu o velikosti id. 39/100: 

  jednotky č. 434/3, byt, v domě č. p. 434, Topolová 7, na pozemku parc. 

  č. 812/27 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se 

  spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité věci 

  o velikosti id. 328/20235; a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti 

  id. 328/20235 k pozemku parc. č. 812/27 zastavěná plocha a nádvoří v 

  k. ú. Slavonín, obec Olomouc, s paní Janou Černockou, Olomouc to vše 

  za kupní cenu celkem ve výši 88.053,- Kč, přičemž část kupní ceny byla 

  již uhrazena formou akontace ve výši 56.289,- Kč a částka ve výši 

  31.764,- Kč bude doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví 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. 61/100: jednotky č. 434/4, byt, v domě č. p. 

  434, Topolová 7, na pozemku parc. č. 812/27 zastavěná plocha a nádvoří 

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

  se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité 

  věci o velikosti id. 260/20235, panu Ing. Josefu Škarohlídovi, Olomouc 

  za kupní cenu celkem ve výši 183.868,- Kč, přičemž část kupní ceny 

  byla již uhrazena formou akontace ve výši 146.100,- Kč a částka ve 

  výši 37.768,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

  - uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě ke spoluvlastnickému podílu 

  k jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 

  znění pozdějších předpisů, a to podílu o velikosti id. 39/100: 

  jednotky č. 434/4, byt, v domě č. p. 434, Topolová 7, na pozemku parc. 

  č. 812/27 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se 

  spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité věci 

  o velikosti id. 260/20235; a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti 

  id. 260/20235 k pozemku parc. č. 812/27 zastavěná plocha a nádvoří v 

  k. ú. Slavonín, obec Olomouc, s panem Ing. Josefem Škarohlídem, 

  Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 122.578,- Kč, přičemž 

  část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 97.400,- Kč 

  a částka ve výši 25.178,- Kč bude doplatek kupní ceny, dosud ve 

  vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

  a to vše 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. 61/100: jednotky č. 434/5, byt, v domě č. p. 

  434, Topolová 7, na pozemku parc. č. 812/27 zastavěná plocha a nádvoří 

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

  se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité 

  věci o velikosti id. 391/20235, panu Bc. Martinu Fillovi, Olomouc za 

  kupní cenu celkem ve výši 158.797,- Kč, přičemž část kupní ceny byla 

  již uhrazena formou akontace ve výši 102.000,- Kč a částka ve výši 

  56.797,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

  - uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě ke spoluvlastnickému podílu 

  k jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 

  znění pozdějších předpisů, a to podílu o velikosti id. 39/100: 

  jednotky č. 434/5, byt, v domě č. p. 434, Topolová 7, na pozemku parc. 

  č. 812/27 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se 

  spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité věci 

  o velikosti id. 391/20235; a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti 

  id. 391/20235 k pozemku parc. č. 812/27 zastavěná plocha a nádvoří v 

  k. ú. Slavonín, obec Olomouc, s panem Bc. Martinem Fillem, Olomouc, to 

  vše za kupní cenu celkem ve výši 105.864,- Kč, přičemž část kupní ceny 

  byla již uhrazena formou akontace ve výši 68.000,- Kč a částka ve výši 

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

  Olomouc, Jižní, 

  a to vše 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. 61/100: jednotky č. 434/6, byt, v domě č. p. 

  434, Topolová 7, na pozemku parc. č. 812/27 zastavěná plocha a nádvoří 

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

  se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité 



  věci o velikosti id. 261/20235, paní Ing. Šárce Mazánkové, Olomouc za 

  kupní cenu celkem ve výši 115.913,- Kč, přičemž část kupní ceny byla 

  již uhrazena formou akontace ve výši 78.000,- Kč a částka ve výši 

  37.913,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

  - uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě ke spoluvlastnickému podílu 

  k jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 

  znění pozdějších předpisů, a to podílu o velikosti id. 39/100: 

  jednotky č. 434/6, byt, v domě č. p. 434, Topolová 7, na pozemku parc. 

  č. 812/27 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se 

  spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité věci 

  o velikosti id. 261/20235; a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti 

  id. 261/20235 k pozemku parc. č. 812/27 zastavěná plocha a nádvoří v 

  k. ú. Slavonín, obec Olomouc, s paní Ing. Šárkou Mazánkovou, Olomouc, 

  to vše za kupní cenu celkem ve výši 77.275,- Kč, přičemž část kupní 

  ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 52.000,- Kč a částka ve 

  výši 25.275,- Kč bude doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví 

  Družstva Olomouc, Jižní, 

  a to vše 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. 61/100: jednotky č. 434/8, byt, v domě č. p. 

  434, Topolová 7, na pozemku parc. č. 812/27 zastavěná plocha a nádvoří 

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

  se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité 

  věci o velikosti id. 440/20235, manželům paní Anetě Jandové, DiS. a 

  panu Lukáši Jandovi, Olomouc, za kupní cenu celkem ve výši 323.534,- 

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

  259.620,- Kč a částka ve výši 63.914,- Kč bude doplatek kupní ceny, a 

  současně 

  - uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě ke spoluvlastnickému podílu 

  k jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 

  znění pozdějších předpisů, a to podílu o velikosti id. 39/100: 

  jednotky č. 434/8, byt, v domě č. p. 434, Topolová 7, na pozemku parc. 

  č. 812/27 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se 

  spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité věci 

  o velikosti id. 440/20235; a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti 

  id. 440/20235 k pozemku parc. č. 812/27 zastavěná plocha a nádvoří v 

  k. ú. Slavonín, obec Olomouc, s manželi paní Anetou Jandovou, DiS. a 

  panem Lukášem Jandou, Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 

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

  akontace ve výši 173.080,- Kč a částka ve výši 42.610,- Kč bude 

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

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

  důvodové zprávy a přílohy č. 1 této důvodové zprávy. 

  14. schvaluje 

  - prodej spoluvlastnického podílu k jednotce vymezené podle zákona č. 

  89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to 

  podílu o velikosti id. 61/100: jednotky č. 434/11, byt, v domě č. p. 

  434, Topolová 7, na pozemku parc. č. 812/27 zastavěná plocha a nádvoří 

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

  se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité 

  věci o velikosti id. 663/20235, manželům paní Miluši Hofmanové a panu 

  Petru Hofmanovi, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 293.701,- Kč, 

  přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 

  197.394,- Kč a částka ve výši 96.307,- Kč bude doplatek kupní ceny, a 

  současně 



  - uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě ke spoluvlastnickému podílu 

  k jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 

  znění pozdějších předpisů, a to podílu o velikosti id. 39/100: 

  jednotky č. 434/11, byt, v domě č. p. 434, Topolová 7, na pozemku 

  parc. č. 812/27 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec 

  Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné 

  nemovité věci o velikosti id. 663/20235; a ke spoluvlastnickému podílu 

  o velikosti id. 663/20235 k pozemku parc. č. 812/27 zastavěná plocha a 

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

  Hofmanovou a panem Petrem Hofmanem, Olomouc, to vše za kupní cenu 

  celkem ve výši 195.801,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena 

  formou akontace ve výši 131.596,- Kč a částka ve výši 64.205,- Kč bude 

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

  a to vše 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. 61/100: jednotky č. 434/12, byt, v domě č. p. 

  434, Topolová 7, na pozemku parc. č. 812/27 zastavěná plocha a nádvoří 

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

  se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité 

  věci o velikosti id. 338/20235, panu Luboši Novákovi, Olomouc za kupní 

  cenu celkem ve výši 127.098,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 

  uhrazena formou akontace ve výši 78.000,- Kč a částka ve výši 49.098,- 

  Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

  - uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě ke spoluvlastnickému podílu 

  k jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 

  znění pozdějších předpisů, a to podílu o velikosti id. 39/100: 

  jednotky č. 434/12, byt, v domě č. p. 434, Topolová 7, na pozemku 

  parc. č. 812/27 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec 

  Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné 

  nemovité věci o velikosti id. 338/20235; a ke spoluvlastnickému podílu 

  o velikosti id. 338/20235 k pozemku parc. č. 812/27 zastavěná plocha a 

  nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, s panem Lubošem Novákem, 

  Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 84.732,- Kč, přičemž část 

  kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 52.000,- Kč a 

  částka ve výši 32.732,- Kč bude doplatek kupní ceny, dosud ve 

  vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

  a to vše 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. 61/100: jednotky č. 434/14, byt, v domě č. p. 

  434, Topolová 7, na pozemku parc. č. 812/27 zastavěná plocha a nádvoří 

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

  se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité 

  věci o velikosti id. 453/20235, panu Václavu Bendovi, Olomouc za kupní 

  cenu celkem ve výši 198.133,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 

  uhrazena formou akontace ve výši 132.330,- Kč a částka ve výši 

  65.803,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

  - uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě ke spoluvlastnickému podílu 

  k jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 

  znění pozdějších předpisů, a to podílu o velikosti id. 39/100: 

  jednotky č. 434/14, byt, v domě č. p. 434, Topolová 7, na pozemku 

  parc. č. 812/27 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec 

  Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné 



  nemovité věci o velikosti id. 453/20235; a ke spoluvlastnickému podílu 

  o velikosti id. 453/20235 k pozemku parc. č. 812/27 zastavěná plocha a 

  nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, s panem Václavem Bendou, 

  Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 132.089,- Kč, přičemž 

  část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 88.220,- Kč 

  a částka ve výši 43.869,- Kč bude doplatek kupní ceny, dosud ve 

  vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

  a to vše 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. 61/100: jednotky č. 434/15, byt, v domě č. p. 

  434, Topolová 7, na pozemku parc. č. 812/27 zastavěná plocha a nádvoří 

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

  se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité 

  věci o velikosti id. 289/20235, paní Zuzaně Michalovičové, Olomouc za 

  kupní cenu celkem ve výši 119.980,- Kč, přičemž část kupní ceny byla 

  již uhrazena formou akontace ve výši 78.000,- Kč a částka ve výši 

  41.980,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

  - uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě ke spoluvlastnickému podílu 

  k jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 

  znění pozdějších předpisů, a to podílu o velikosti id. 39/100: 

  jednotky č. 434/15, byt, v domě č. p. 434, Topolová 7, na pozemku 

  parc. č. 812/27 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec 

  Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné 

  nemovité věci o velikosti id. 289/20235; a ke spoluvlastnickému podílu 

  o velikosti id. 289/20235 k pozemku parc. č. 812/27 zastavěná plocha a 

  nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, s paní Zuzanou Michalovičovou, 

  Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 79.987,- Kč, přičemž část 

  kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 52.000,- Kč a 

  částka ve výši 27.987,- Kč bude doplatek kupní ceny, dosud ve 

  vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

  a to vše 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. 61/100: jednotky č. 434/16, byt, v domě č. p. 

  434, Topolová 7, na pozemku parc. č. 812/27 zastavěná plocha a nádvoří 

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

  se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité 

  věci o velikosti id. 261/20235, manželům paní Dagmar Souškové Habáňové 

  a panu Radku Souškovi, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 115.913,- 

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

  78.000,- Kč a částka ve výši 37.913,- Kč bude doplatek kupní ceny, a 

  současně 

  - uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě ke spoluvlastnickému podílu 

  k jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 

  znění pozdějších předpisů, a to podílu o velikosti id. 39/100: 

  jednotky č. 434/16, byt, v domě č. p. 434, Topolová 7, na pozemku 

  parc. č. 812/27 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec 

  Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné 

  nemovité věci o velikosti id. 261/20235; a ke spoluvlastnickému podílu 

  o velikosti id. 261/20235 k pozemku parc. č. 812/27 zastavěná plocha a 

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

  Souškovou Habáňovou a panem Radkem Souškem, Olomouc, to vše za kupní 

  cenu celkem ve výši 77.275,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 



  uhrazena formou akontace ve výši 52.000,- Kč a částka ve výši 25.275,- 

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

  Jižní, 

  a to vše 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. 61/100: jednotky č. 434/17, byt, v domě č. p. 

  434, Topolová 7, na pozemku parc. č. 812/27 zastavěná plocha a nádvoří 

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

  se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité 

  věci o velikosti id. 414/20235, manželům paní Renatě Janoškové a panu 

  Miloslavu Janoškovi, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 162.138,- 

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

  102.000,- Kč a částka ve výši 60.138,- Kč bude doplatek kupní ceny, a 

  současně 

  - uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě ke spoluvlastnickému podílu 

  k jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 

  znění pozdějších předpisů, a to podílu o velikosti id. 39/100: 

  jednotky č. 434/17, byt, v domě č. p. 434, Topolová 7, na pozemku 

  parc. č. 812/27 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec 

  Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné 

  nemovité věci o velikosti id. 414/20235; a ke spoluvlastnickému podílu 

  o velikosti id. 414/20235 k pozemku parc. č. 812/27 zastavěná plocha a 

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

  Janoškovou a panem Miloslavem Janoškem, Olomouc, to vše za kupní cenu 

  celkem ve výši 108.092,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena 

  formou akontace ve výši 68.000,- Kč a částka ve výši 40.092,- Kč bude 

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

  a to vše 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. 61/100: jednotky č. 434/18, byt, v domě č. p. 

  434, Topolová 7, na pozemku parc. č. 812/27 zastavěná plocha a nádvoří 

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

  se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité 

  věci o velikosti id. 416/20235, manželům paní Věře Gajdaczkové a panu 

  Petru Gajdaczkovi, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 162.428,- Kč, 

  přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 

  102.000,- Kč a částka ve výši 60.428,- Kč bude doplatek kupní ceny, a 

  současně 

  - uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě ke spoluvlastnickému podílu 

  k jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 

  znění pozdějších předpisů, a to podílu o velikosti id. 39/100: 

  jednotky č. 434/18, byt, v domě č. p. 434, Topolová 7, na pozemku 

  parc. č. 812/27 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec 

  Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné 

  nemovité věci o velikosti id. 416/20235; a ke spoluvlastnickému podílu 

  o velikosti id. 416/20235 k pozemku parc. č. 812/27 zastavěná plocha a 

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

  Gajdaczkovou a panem Petrem Gajdaczkem, Olomouc, to vše za kupní cenu 

  celkem ve výši 108.285,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena 

  formou akontace ve výši 68.000,- Kč a částka ve výši 40.285,- Kč bude 

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

  a to vše 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. 61/100: jednotky č. 434/19, byt, v domě č. p. 

  434, Topolová 7, na pozemku parc. č. 812/27 zastavěná plocha a nádvoří 

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

  se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité 

  věci o velikosti id. 325/20235, paní Šárce Lažnovské, Olomouc za kupní 

  cenu celkem ve výši 125.210,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 

  uhrazena formou akontace ve výši 78.000,- Kč a částka ve výši 47.210,- 

  Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

  - uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě ke spoluvlastnickému podílu 

  k jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 

  znění pozdějších předpisů, a to podílu o velikosti id. 39/100: 

  jednotky č. 434/19, byt, v domě č. p. 434, Topolová 7, na pozemku 

  parc. č. 812/27 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec 

  Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné 

  nemovité věci o velikosti id. 325/20235; a ke spoluvlastnickému podílu 

  o velikosti id. 325/20235 k pozemku parc. č. 812/27 zastavěná plocha a 

  nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, s paní Šárkou Lažnovskou, 

  Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 83.473,- Kč, přičemž část 

  kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 52.000,- Kč a 

  částka ve výši 31.473,- Kč bude doplatek kupní ceny, dosud ve 

  vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

  a to vše 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. 61/100: jednotky č. 434/20, byt, v domě č. p. 

  434, Topolová 7, na pozemku parc. č. 812/27 zastavěná plocha a nádvoří 

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

  se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité 

  věci o velikosti id. 637/20235, manželům paní Petře Jemelkové a panu 

  Radku Jemelkovi, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 272.531,- Kč, 

  přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 

  180.000,- Kč a částka ve výši 92.531,- Kč bude doplatek kupní ceny, a 

  současně 

  - uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě ke spoluvlastnickému podílu 

  k jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 

  znění pozdějších předpisů, a to podílu o velikosti id. 39/100: 

  jednotky č. 434/20, byt, v domě č. p. 434, Topolová 7, na pozemku 

  parc. č. 812/27 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec 

  Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné 

  nemovité věci o velikosti id. 637/20235; a ke spoluvlastnickému podílu 

  o velikosti id. 637/20235 k pozemku parc. č. 812/27 zastavěná plocha a 

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

  Jemelkovou a panem Radkem Jemelkou, Olomouc, to vše za kupní cenu 

  celkem ve výši 181.687,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena 

  formou akontace ve výši 120.000,- Kč a částka ve výši 61.687,- Kč bude 

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

  a to vše 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. 61/100: jednotky č. 434/21, byt, v domě č. p. 



  434, Topolová 7, na pozemku parc. č. 812/27 zastavěná plocha a nádvoří 

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

  se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité 

  věci o velikosti id. 640/20235, manželům paní Šárce Jordanové a panu 

  Martinu Jordanovi, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 497.966,- Kč, 

  přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 

  405.000,- Kč a částka ve výši 92.966,- Kč bude doplatek kupní ceny, a 

  současně 

  - uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě ke spoluvlastnickému podílu 

  k jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 

  znění pozdějších předpisů, a to podílu o velikosti id. 39/100: 

  jednotky č. 434/21, byt, v domě č. p. 434, Topolová 7, na pozemku 

  parc. č. 812/27 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec 

  Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné 

  nemovité věci o velikosti id. 640/20235; a ke spoluvlastnickému podílu 

  o velikosti id. 640/20235 k pozemku parc. č. 812/27 zastavěná plocha a 

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

  Jordanovou a panem Martinem Jordanem, Olomouc, to vše za kupní cenu 

  celkem ve výši 331.978,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena 

  formou akontace ve výši 270.000,- Kč a částka ve výši 61.978,- Kč bude 

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

  a to vše 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. 61/100: jednotky č. 434/22, byt, v domě č. p. 

  434, Topolová 7, na pozemku parc. č. 812/27 zastavěná plocha a nádvoří 

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

  se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité 

  věci o velikosti id. 338/20235, panu Karlu Šindlerovi, Olomouc za 

  kupní cenu celkem ve výši 127.098,- Kč, přičemž část kupní ceny byla 

  již uhrazena formou akontace ve výši 78.000,- Kč a částka ve výši 

  49.098,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

  - uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě ke spoluvlastnickému podílu 

  k jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 

  znění pozdějších předpisů, a to podílu o velikosti id. 39/100: 

  jednotky č. 434/22, byt, v domě č. p. 434, Topolová 7, na pozemku 

  parc. č. 812/27 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec 

  Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné 

  nemovité věci o velikosti id. 338/20235; a ke spoluvlastnickému podílu 

  o velikosti id. 338/20235 k pozemku parc. č. 812/27 zastavěná plocha a 

  nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, s panem Karlem Šindlerem, 

  Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 84.732,- Kč, přičemž část 

  kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 52.000,- Kč a 

  částka ve výši 32.732,- Kč bude doplatek kupní ceny, dosud ve 

  vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

  a to vše 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. 61/100: jednotky č. 434/23, byt, v domě č. p. 

  434, Topolová 7, na pozemku parc. č. 812/27 zastavěná plocha a nádvoří 

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

  se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité 

  věci o velikosti id. 413/20235, panu Mgr. Radku Augustinovi, Olomouc 

  za kupní cenu celkem ve výši 161.992,- Kč, přičemž část kupní ceny 



  byla již uhrazena formou akontace ve výši 102.000,- Kč a částka ve 

  výši 59.992,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

  - uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě ke spoluvlastnickému podílu 

  k jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 

  znění pozdějších předpisů, a to podílu o velikosti id. 39/100: 

  jednotky č. 434/23, byt, v domě č. p. 434, Topolová 7, na pozemku 

  parc. č. 812/27 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec 

  Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné 

  nemovité věci o velikosti id. 413/20235; a ke spoluvlastnickému podílu 

  o velikosti id. 413/20235 k pozemku parc. č. 812/27 zastavěná plocha a 

  nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, s panem Mgr. Radkem 

  Augustinem, Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 107.995,- Kč, 

  přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 

  68.000,- Kč a částka ve výši 39.995,- Kč bude doplatek kupní ceny, 

  dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

  a to vše 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. 61/100: jednotky č. 434/24, byt, v domě č. p. 

  434, Topolová 7, na pozemku parc. č. 812/27 zastavěná plocha a nádvoří 

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

  se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité 

  věci o velikosti id. 432/20235, manželům paní Martině Spurné a panu 

  Ing. Martinu Spurnému, Olomouc, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 

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

  akontace ve výši 255.660,- Kč a částka ve výši 62.752,- Kč bude 

  doplatek kupní ceny, a současně 

  - uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě ke spoluvlastnickému podílu 

  k jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 

  znění pozdějších předpisů, a to podílu o velikosti id. 39/100: 

  jednotky č. 434/24, byt, v domě č. p. 434, Topolová 7, na pozemku 

  parc. č. 812/27 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec 

  Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné 

  nemovité věci o velikosti id. 432/20235; a ke spoluvlastnickému podílu 

  o velikosti id. 432/20235 k pozemku parc. č. 812/27 zastavěná plocha a 

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

  Spurnou a panem Ing. Martinem Spurným, Olomouc, to vše za kupní cenu 

  celkem ve výši 212.275,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena 

  formou akontace ve výši 170.440,- Kč a částka ve výši 41.835,- Kč bude 

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

  a to vše 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. 61/100: jednotky č. 434/25, byt, v domě č. p. 

  434, Topolová 7, na pozemku parc. č. 812/27 zastavěná plocha a nádvoří 

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

  se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité 

  věci o velikosti id. 261/20235, paní Mgr. Zuzaně Novákové, Olomouc za 

  kupní cenu celkem ve výši 115.913,- Kč, přičemž část kupní ceny byla 

  již uhrazena formou akontace ve výši 78.000,- Kč a částka ve výši 

  37.913,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

  - uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě ke spoluvlastnickému podílu 

  k jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 

  znění pozdějších předpisů, a to podílu o velikosti id. 39/100: 



  jednotky č. 434/25, byt, v domě č. p. 434, Topolová 7, na pozemku 

  parc. č. 812/27 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec 

  Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné 

  nemovité věci o velikosti id. 261/20235; a ke spoluvlastnickému podílu 

  o velikosti id. 261/20235 k pozemku parc. č. 812/27 zastavěná plocha a 

  nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, s paní Mgr. Zuzanou Novákovou, 

  Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 77.275,- Kč, přičemž část 

  kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 52.000,- Kč a 

  částka ve výši 25.275,- Kč bude doplatek kupní ceny, dosud ve 

  vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

  a to vše 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. 61/100: jednotky č. 434/26, byt, v domě č. p. 

  434, Topolová 7, na pozemku parc. č. 812/27 zastavěná plocha a nádvoří 

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

  se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité 

  věci o velikosti id. 261/20235, paní Radce Pekařové, Olomouc za kupní 

  cenu celkem ve výši 115.913,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 

  uhrazena formou akontace ve výši 78.000,- Kč a částka ve výši 37.913,- 

  Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

  - uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě ke spoluvlastnickému podílu 

  k jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 

  znění pozdějších předpisů, a to podílu o velikosti id. 39/100: 

  jednotky č. 434/26, byt, v domě č. p. 434, Topolová 7, na pozemku 

  parc. č. 812/27 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec 

  Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné 

  nemovité věci o velikosti id. 261/20235; a ke spoluvlastnickému podílu 

  o velikosti id. 261/20235 k pozemku parc. č. 812/27 zastavěná plocha a 

  nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, s paní Radkou Pekařovou, 

  Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 77.275,- Kč, přičemž část 

  kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 52.000,- Kč a 

  částka ve výši 25.575,- Kč bude doplatek kupní ceny, dosud ve 

  vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

  a to vše 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. 61/100: jednotky č. 434/27, byt, v domě č. p. 

  434, Topolová 7, na pozemku parc. č. 812/27 zastavěná plocha a nádvoří 

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

  se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité 

  věci o velikosti id. 436/20235, manželům paní Bc. Lence Vigneron a 

  panu Bc. Christopherovi Vigneron, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 

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

  akontace ve výši 270.600,- Kč a částka ve výši 63.333,- Kč bude 

  doplatek kupní ceny, a současně 

  - uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě ke spoluvlastnickému podílu 

  k jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 

  znění pozdějších předpisů, a to podílu o velikosti id. 39/100: 

  jednotky č. 434/27, byt, v domě č. p. 434, Topolová 7, na pozemku 

  parc. č. 812/27 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec 

  Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné 

  nemovité věci o velikosti id. 436/20235; a ke spoluvlastnickému podílu 

  o velikosti id. 436/20235 k pozemku parc. č. 812/27 zastavěná plocha a 



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

  Vigneron a panem Bc. Christopherem Vigneron, Olomouc, to vše za kupní 

  cenu celkem ve výši 222.622,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 

  uhrazena formou akontace ve výši 180.400,- Kč a částka ve výši 

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

  Olomouc, Jižní, 

  a to vše 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. 61/100: jednotky č. 434/28, byt, v domě č. p. 

  434, Topolová 7, na pozemku parc. č. 812/27 zastavěná plocha a nádvoří 

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

  se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité 

  věci o velikosti id. 390/20235, paní Lence Fojtíkové, Olomouc za kupní 

  cenu celkem ve výši 158.651,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 

  uhrazena formou akontace ve výši 102.000,- Kč a částka ve výši 

  56.651,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

  - uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě ke spoluvlastnickému podílu 

  k jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 

  znění pozdějších předpisů, a to podílu o velikosti id. 39/100: 

  jednotky č. 434/28, byt, v domě č. p. 434, Topolová 7, na pozemku 

  parc. č. 812/27 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec 

  Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné 

  nemovité věci o velikosti id. 390/20235; a ke spoluvlastnickému podílu 

  o velikosti id. 390/20235 k pozemku parc. č. 812/27 zastavěná plocha a 

  nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, s paní Lenkou Fojtíkovou, 

  Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 105.768,- Kč, přičemž 

  část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 68.000,- Kč 

  a částka ve výši 37.768,- Kč bude doplatek kupní ceny, dosud ve 

  vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

  a to vše 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. 61/100: jednotky č. 434/29, byt, v domě č. p. 

  434, Topolová 7, na pozemku parc. č. 812/27 zastavěná plocha a nádvoří 

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

  se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité 

  věci o velikosti id. 302/20235, manželům paní Marcele Tominové a panu 

  Miroslavu Tominovi, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 121.869,- Kč, 

  přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 

  78.000,- Kč a částka ve výši 43.869,- Kč bude doplatek kupní ceny, a 

  současně 

  - uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě ke spoluvlastnickému podílu 

  k jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 

  znění pozdějších předpisů, a to podílu o velikosti id. 39/100: 

  jednotky č. 434/29, byt, v domě č. p. 434, Topolová 7, na pozemku 

  parc. č. 812/27 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec 

  Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné 

  nemovité věci o velikosti id. 302/20235; a ke spoluvlastnickému podílu 

  o velikosti id. 302/20235 k pozemku parc. č. 812/27 zastavěná plocha a 

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

  Tominovou a panem Miroslavem Tominem, Olomouc, to vše za kupní cenu 

  celkem ve výši 81.246,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena 

  formou akontace ve výši 52.000,- Kč a částka ve výši 29.246,- Kč bude 



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

  a to vše 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. 61/100: jednotky č. 434/30, byt, v domě č. p. 

  434, Topolová 7, na pozemku parc. č. 812/27 zastavěná plocha a nádvoří 

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

  se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité 

  věci o velikosti id. 644/20235, manželům paní Mgr. Kamile Tvrdé a panu 

  Ing. Lukáši Tvrdému, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 273.547,- 

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

  180.000,- Kč a částka ve výši 93.547,- Kč bude doplatek kupní ceny, a 

  současně 

  - uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě ke spoluvlastnickému podílu 

  k jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 

  znění pozdějších předpisů, a to podílu o velikosti id. 39/100: 

  jednotky č. 434/30, byt, v domě č. p. 434, Topolová 7, na pozemku 

  parc. č. 812/27 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec 

  Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné 

  nemovité věci o velikosti id. 644/20235; a ke spoluvlastnickému podílu 

  o velikosti id. 644/20235 k pozemku parc. č. 812/27 zastavěná plocha a 

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

  Tvrdou a panem Ing. Lukášem Tvrdým, Olomouc, to vše za kupní cenu 

  celkem ve výši 182.365,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena 

  formou akontace ve výši 120.000,- Kč a částka ve výši 62.365,- Kč bude 

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

  a to vše 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. 61/100: jednotky č. 434/31, byt, v domě č. p. 

  434, Topolová 7, na pozemku parc. č. 812/27 zastavěná plocha a nádvoří 

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

  se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité 

  věci o velikosti id. 682/20235, panu Ing. Zdenku Svánovskému, Olomouc 

  za kupní cenu celkem ve výši 340.135,- Kč, přičemž část kupní ceny 

  byla již uhrazena formou akontace ve výši 241.068,- Kč a částka ve 

  výši 99.067,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

  - uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě ke spoluvlastnickému podílu 

  k jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 

  znění pozdějších předpisů, a to podílu o velikosti id. 39/100: 

  jednotky č. 434/31, byt, v domě č. p. 434, Topolová 7, na pozemku 

  parc. č. 812/27 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec 

  Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné 

  nemovité věci o velikosti id. 682/20235; a ke spoluvlastnickému podílu 

  o velikosti id. 682/20235 k pozemku parc. č. 812/27 zastavěná plocha a 

  nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, s panem Ing. Zdenkem 

  Svánovským, Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 226.757,- Kč, 

  přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 

  160.712,- Kč a částka ve výši 66.045,- Kč bude doplatek kupní ceny, 

  dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

  a to vše 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. 61/100: jednotky č. 434/32, byt, v domě č. p. 

  434, Topolová 7, na pozemku parc. č. 812/27 zastavěná plocha a nádvoří 

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

  se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité 

  věci o velikosti id. 297/20235, paní Janě Kelnarové, Olomouc za kupní 

  cenu celkem ve výši 121.142,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 

  uhrazena formou akontace ve výši 78.000,- Kč a částka ve výši 43.142,- 

  Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

  - uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě ke spoluvlastnickému podílu 

  k jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 

  znění pozdějších předpisů, a to podílu o velikosti id. 39/100: 

  jednotky č. 434/32, byt, v domě č. p. 434, Topolová 7, na pozemku 

  parc. č. 812/27 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec 

  Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné 

  nemovité věci o velikosti id. 297/20235; a ke spoluvlastnickému podílu 

  o velikosti id. 297/20235 k pozemku parc. č. 812/27 zastavěná plocha a 

  nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, s paní Janou Kelnarovou, 

  Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 80.761,- Kč, přičemž část 

  kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 52.000,- Kč a 

  částka ve výši 28.761,- Kč bude doplatek kupní ceny, dosud ve 

  vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

  a to vše 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. 61/100: jednotky č. 434/33, byt, v domě č. p. 

  434, Topolová 7, na pozemku parc. č. 812/27 zastavěná plocha a nádvoří 

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

  se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité 

  věci o velikosti id. 410/20235, paní Margitě Peňázové, Olomouc za 

  kupní cenu celkem ve výši 312.157,- Kč, přičemž část kupní ceny byla 

  již uhrazena formou akontace ve výši 252.600,- Kč a částka ve výši 

  59.557,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

  - uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě ke spoluvlastnickému podílu 

  k jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 

  znění pozdějších předpisů, a to podílu o velikosti id. 39/100: 

  jednotky č. 434/33, byt, v domě č. p. 434, Topolová 7, na pozemku 

  parc. č. 812/27 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec 

  Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné 

  nemovité věci o velikosti id. 410/20235; a ke spoluvlastnickému podílu 

  o velikosti id. 410/20235 k pozemku parc. č. 812/27 zastavěná plocha a 

  nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, s paní Margitou Peňázovou, 

  Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 208.104,- Kč, přičemž 

  část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 168.400,- Kč 

  a částka ve výši 39.704,- Kč bude doplatek kupní ceny, dosud ve 

  vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

  a to vše 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. 61/100: jednotky č. 434/35, byt, v domě č. p. 

  434, Topolová 7, na pozemku parc. č. 812/27 zastavěná plocha a nádvoří 

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

  se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité 

  věci o velikosti id. 307/20235, paní Ivaně Ježíkové, Olomouc za kupní 



  cenu celkem ve výši 230.415,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 

  uhrazena formou akontace ve výši 185.820,- Kč a částka ve výši 

  44.595,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

  - uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě ke spoluvlastnickému podílu 

  k jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 

  znění pozdějších předpisů, a to podílu o velikosti id. 39/100: 

  jednotky č. 434/35, byt, v domě č. p. 434, Topolová 7, na pozemku 

  parc. č. 812/27 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec 

  Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné 

  nemovité věci o velikosti id. 307/20235; a ke spoluvlastnickému podílu 

  o velikosti id. 307/20235 k pozemku parc. č. 812/27 zastavěná plocha a 

  nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, s paní Ivanou Ježíkovou, 

  Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 153.610,- Kč, přičemž 

  část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 123.880,- Kč 

  a částka ve výši 29.730,- Kč bude doplatek kupní ceny, dosud ve 

  vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

  a to vše 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. 61/100: jednotky č. 434/36, byt, v domě č. p. 

  434, Topolová 7, na pozemku parc. č. 812/27 zastavěná plocha a nádvoří 

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

  se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité 

  věci o velikosti id. 309/20235, paní Mgr. Lence Tabarkové, Olomouc za 

  kupní cenu celkem ve výši 122.885,- Kč, přičemž část kupní ceny byla 

  již uhrazena formou akontace ve výši 78.000,- Kč a částka ve výši 

  44.885,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

  - uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě ke spoluvlastnickému podílu 

  k jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 

  znění pozdějších předpisů, a to podílu o velikosti id. 39/100: 

  jednotky č. 434/36, byt, v domě č. p. 434, Topolová 7, na pozemku 

  parc. č. 812/27 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec 

  Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné 

  nemovité věci o velikosti id. 309/20235; a ke spoluvlastnickému podílu 

  o velikosti id. 309/20235 k pozemku parc. č. 812/27 zastavěná plocha a 

  nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, s paní Mgr. Lenkou Tabarkovou, 

  Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 81.924,- Kč, přičemž část 

  kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 52.000,- Kč a 

  částka ve výši 29.924,- Kč bude doplatek kupní ceny, dosud ve 

  vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

  a to vše 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. 61/100: jednotky č. 434/37, byt, v domě č. p. 

  434, Topolová 7, na pozemku parc. č. 812/27 zastavěná plocha a nádvoří 

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

  se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité 

  věci o velikosti id. 436/20235, a to podílu o velikosti id. 1/2 ze 

  spoluvlastnického podílu o velikosti id. 61/100 k jednotce paní Andree 

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

  podílu o velikosti id. 61/100 k jednotce panu Oldřichu Vítkovi, 

  Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 165.333,- Kč, přičemž část kupní 

  ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 102.000,- Kč a částka 

  ve výši 63.333,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 



  - uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě ke spoluvlastnickému podílu 

  k jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 

  znění pozdějších předpisů, a to podílu o velikosti id. 39/100: 

  jednotky č. 434/37, byt, v domě č. p. 434, Topolová 7, na pozemku 

  parc. č. 812/27 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec 

  Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné 

  nemovité věci o velikosti id. 436/20235, a to podílu o velikosti id. 

  1/2 ze spoluvlastnického podílu o velikosti id. 39/100 k jednotce s 

  paní Andreou Grecmanovou, Olomouc a podílu o velikosti id. 1/2 ze 

  spoluvlastnického podílu o velikosti id. 39/100 k jednotce s panem 

  Oldřichem Vítkem, Olomouc, a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti 

  id. 436/20235 k pozemku parc. č. 812/27 zastavěná plocha a nádvoří v 

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

  spoluvlastnického podílu o velikosti id. 436/20235 k pozemku s paní 

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

  spoluvlastnického podílu o velikosti id. 436/20235 k pozemku s panem 

  Oldřichem Vítkem, Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 

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

  akontace ve výši 68.000,- Kč a částka ve výši 42.222,- Kč bude 

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

  a to vše 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. 61/100: jednotky č. 434/38, byt, v domě č. p. 

  434, Topolová 7, na pozemku parc. č. 812/27 zastavěná plocha a nádvoří 

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

  se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité 

  věci o velikosti id. 459/20235, paní Ing. Romaně Krhánkové, Olomouc za 

  kupní cenu celkem ve výši 168.674,- Kč, přičemž část kupní ceny byla 

  již uhrazena formou akontace ve výši 102.000,- Kč a částka ve výši 

  66.674,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

  - uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě ke spoluvlastnickému podílu 

  k jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 

  znění pozdějších předpisů, a to podílu o velikosti id. 39/100: 

  jednotky č. 434/38, byt, v domě č. p. 434, Topolová 7, na pozemku 

  parc. č. 812/27 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec 

  Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné 

  nemovité věci o velikosti id. 459/20235; a ke spoluvlastnickému podílu 

  o velikosti id. 459/20235 k pozemku parc. č. 812/27 zastavěná plocha a 

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

  Krhánkovou, Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 112.450,- Kč, 

  přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 

  68.000,- Kč a částka ve výši 44.450,- Kč bude doplatek kupní ceny, 

  dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

  a to vše 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. 61/100: jednotky č. 434/39, byt, v domě č. p. 

  434, Topolová 7, na pozemku parc. č. 812/27 zastavěná plocha a nádvoří 

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

  se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité 

  věci o velikosti id. 326/20235, panu Bc. Michalu Kaluskovi, Olomouc za 

  kupní cenu celkem ve výši 115.724,- Kč, přičemž část kupní ceny byla 

  již uhrazena formou akontace ve výši 68.369,- Kč a částka ve výši 



  47.355,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

  - uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě ke spoluvlastnickému podílu 

  k jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 

  znění pozdějších předpisů, a to podílu o velikosti id. 39/100: 

  jednotky č. 434/39, byt, v domě č. p. 434, Topolová 7, na pozemku 

  parc. č. 812/27 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec 

  Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné 

  nemovité věci o velikosti id. 326/20235; a ke spoluvlastnickému podílu 

  o velikosti id. 326/20235 k pozemku parc. č. 812/27 zastavěná plocha a 

  nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, s panem Bc. Michalem Kaluskem, 

  Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 77.149,- Kč, přičemž část 

  kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 45.579,- Kč a 

  částka ve výši 31.570,- Kč bude doplatek kupní ceny, dosud ve 

  vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

  a to vše 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. 420/10, byt, v domě č. p. 

  420, Topolová 6, na pozemku parc. č. 812/23 zastavěná plocha a nádvoří 

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

  se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité 

  věci o velikosti id. 475/20248, paní Mgr. Romaně Klímové, 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 smlouvy o budoucí kupní smlouvě ke spoluvlastnickému podílu 

  k jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 

  znění pozdějších předpisů, a to podílu o velikosti id. 35/100: 

  jednotky č. 420/10, byt, v domě č. p. 420, Topolová 6, na pozemku 

  parc. č. 812/23 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec 

  Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné 

  nemovité věci o velikosti id. 475/20248; a ke spoluvlastnickému podílu 

  o velikosti id. 475/20248 k pozemku parc. č. 812/23 zastavěná plocha a 

  nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, s paní Mgr. Romanou Klímovou, 

  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. 

  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. 420/34, byt, v domě č. p. 

  420, Topolová 6, na pozemku parc. č. 812/23 zastavěná plocha a nádvoří 

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

  se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité 

  věci o velikosti id. 439/20248, paní Mgr. Barboře Vardžikové, Olomouc 

  za kupní cenu celkem ve výši 144.820,- Kč, přičemž část kupní ceny 

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

  68.020,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

  - uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě ke spoluvlastnickému podílu 

  k jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 

  znění pozdějších předpisů, a to podílu o velikosti id. 35/100: 

  jednotky č. 420/34, byt, v domě č. p. 420, Topolová 6, na pozemku 

  parc. č. 812/23 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec 



  Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné 

  nemovité věci o velikosti id. 439/20248; a ke spoluvlastnickému podílu 

  o velikosti id. 439/20248 k pozemku parc. č. 812/23 zastavěná plocha a 

  nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, s paní Mgr. Barborou 

  Vardžikovou, Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 81.461,- Kč, 

  přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 

  43.200,- Kč a částka ve výši 38.261,- Kč bude doplatek kupní ceny, 

  dosud ve vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

  a to vše 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. 70/100: jednotky č. 424/21, byt, v domě č. p. 

  424, Topolová 9, na pozemku parc. č. 812/24 zastavěná plocha a nádvoří 

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

  se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité 

  věci o velikosti id. 303/20231, paní Ludmile Bilíkové, Olomouc za 

  kupní cenu celkem ve výši 158.256,- Kč, přičemž část kupní ceny byla 

  již uhrazena formou akontace ve výši 107.640,- Kč a částka ve výši 

  50.616,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

  - uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě ke spoluvlastnickému podílu 

  k jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 

  znění pozdějších předpisů, a to podílu o velikosti id. 30/100: 

  jednotky č. 424/21, byt, v domě č. p. 424, Topolová 9, na pozemku 

  parc. č. 812/24 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec 

  Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné 

  nemovité věci o velikosti id. 303/20231; a ke spoluvlastnickému podílu 

  o velikosti id. 303/20231 k pozemku parc. č. 812/24 zastavěná plocha a 

  nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, s paní Ludmilou Bilíkovou, 

  Olomouc to vše za kupní cenu celkem ve výši 71.100,- Kč, přičemž část 

  kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 48.360,- Kč a 

  částka ve výši 22.740,- Kč bude doplatek kupní ceny, dosud ve 

  vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

  a to vše 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. 68/100: jednotky č. 789/37, byt, v domě č. p. 

  789, Rumunská 11, na pozemku parc. č. st. 1376 zastavěná plocha a 

  nádvoří v k. ú. Neředín, obec Olomouc (pozemek je ve vlastnictví jiné 

  osoby) se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné 

  nemovité věci o velikosti id. 692/48380, paní Milušce Inwaldové, 

  Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 353.506,- Kč, přičemž část kupní 

  ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 241.259,- Kč a částka 

  ve výši 112.247,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

  - uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě ke spoluvlastnickému podílu 

  k jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 

  znění pozdějších předpisů, a to podílu o velikosti id. 32/100: 

  jednotky č. 789/37, byt, v domě č. p. 789, Rumunská 11, na pozemku 

  parc. č. st. 1376 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Neředín, obec 

  Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné 

  nemovité věci o velikosti id. 692/48380; a ke spoluvlastnickému podílu 

  o velikosti id. 692/48380 k pozemku parc. č. st. 1376 zastavěná plocha 

  a nádvoří v k. ú. Neředín, obec Olomouc, s paní Miluškou Inwaldovou, 

  Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 174.115,- Kč, přičemž 

  část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 118.829,- Kč 



  a částka ve výši 55.286,- Kč bude doplatek kupní ceny, dosud ve 

  vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

  a to vše 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. 419/10, byt, v domě č. p. 

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

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

  se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité 

  věci o velikosti id. 428/22821, paní Janě Dotřelové, Olomouc za kupní 

  cenu celkem ve výši 143.116,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 

  uhrazena formou akontace ve výši 76.800,- Kč a částka ve výši 66.316,- 

  Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

  - uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě ke spoluvlastnickému podílu 

  k jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 

  znění pozdějších předpisů, a to podílu o velikosti id. 35/100: 

  jednotky č. 419/10, byt, v domě č. p. 419, Topolová 1, na pozemku 

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

  Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné 

  nemovité věci o velikosti id. 428/22821; a ke spoluvlastnickému podílu 

  o velikosti id. 428/22821 k pozemku parc. č. 812/20 zastavěná plocha a 

  nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, s paní Janou Dotřelovou, 

  Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 80.503,- Kč, přičemž část 

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

  částka ve výši 37.303,- Kč bude doplatek kupní ceny, dosud ve 

  vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

  a to vše 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. 422/25, byt, v domě č. p. 

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

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

  se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité 

  věci o velikosti id. 303/20447, panu Tomáši Hlavenkovi, Olomouc za 

  kupní cenu celkem ve výši 98.148,- Kč, přičemž část kupní ceny byla 

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

  46.948,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

  - uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě ke spoluvlastnickému podílu 

  k jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 

  znění pozdějších předpisů, a to podílu o velikosti id. 35/100: 

  jednotky č. 422/25, byt, v domě č. p. 422, Topolová 2, na pozemku 

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

  Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné 

  nemovité věci o velikosti id. 303/20447; a ke spoluvlastnickému podílu 

  o velikosti id. 303/20447 k pozemku parc. č. 812/21 zastavěná plocha a 

  nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, s panem Tomášem Hlavenkou, 

  Olomouc to vše za kupní cenu celkem ve výši 55.208,- Kč, přičemž část 

  kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 28.800,- Kč a 

  částka ve výši 26.408,- Kč bude doplatek kupní ceny, dosud ve 

  vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

  a to vše 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. 420/2, byt, v domě č. p. 

  420, Topolová 6, na pozemku parc. č. 812/23 zastavěná plocha a nádvoří 

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

  se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité 

  věci o velikosti id. 259/20248, paní Gabriele Sedlákové, Olomouc za 

  kupní cenu ve výši 40.130,- Kč, a současně 

  - uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě ke spoluvlastnickému podílu 

  k jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 

  znění pozdějších předpisů, a to podílu o velikosti id. 35/100: 

  jednotky č. 420/2, byt, v domě č. p. 420, Topolová 6, na pozemku parc. 

  č. 812/23 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se 

  spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité věci 

  o velikosti id. 259/20248; a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti 

  id. 259/20248 k pozemku parc. č. 812/23 zastavěná plocha a nádvoří v 

  k. ú. Slavonín, obec Olomouc, s paní Gabrielou Sedlákovou, Olomouc, to 

  vše za kupní cenu ve výši 22.573,- Kč, dosud ve vlastnictví 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. 420/13, byt, v domě č. p. 

  420, Topolová 6, na pozemku parc. č. 812/23 zastavěná plocha a nádvoří 

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

  se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité 

  věci o velikosti id. 306/20248, paní Ing. Lucii Koníčkové, Olomouc za 

  kupní cenu celkem ve výši 102.965,- Kč, přičemž část kupní ceny byla 

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

  47.413,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

  - uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě ke spoluvlastnickému podílu 

  k jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 

  znění pozdějších předpisů, a to podílu o velikosti id. 35/100: 

  jednotky č. 420/13, byt, v domě č. p. 420, Topolová 6, na pozemku 

  parc. č. 812/23 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec 

  Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné 

  nemovité věci o velikosti id. 306/20248; a ke spoluvlastnickému podílu 

  o velikosti id. 306/20248 k pozemku parc. č. 812/23 zastavěná plocha a 

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

  Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 57.918,- Kč, přičemž část 

  kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 31.248,- Kč a 

  částka ve výši 26.670,- Kč bude doplatek kupní ceny, dosud ve 

  vlastnictví Družstva Olomouc, Jižní, 

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

  důvodové zprávy a přílohy č. 1 této důvodové zprávy. 

  49. schvaluje 

  - prodej spoluvlastnického podílu k jednotce vymezené podle zákona č. 

  89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to 

  podílu o velikosti id. 61/100: jednotky č. 434/10, byt, v domě č. p. 

  434, Topolová 7, na pozemku parc. č. 812/27 zastavěná plocha a nádvoří 

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

  se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité 

  věci o velikosti id. 637/20235, manželům paní Ditě Pechalové a panu 

  Karlu Pechalovi, Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 320.828,- Kč, 

  přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 

  228.297,- Kč a částka ve výši 92.531,- Kč bude doplatek kupní ceny, a 

  současně 



  - uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě ke spoluvlastnickému podílu 

  k jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 

  znění pozdějších předpisů, a to podílu o velikosti id. 39/100: 

  jednotky č. 434/10, byt, v domě č. p. 434, Topolová 7, na pozemku 

  parc. č. 812/27 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec 

  Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné 

  nemovité věci o velikosti id. 637/20235; a ke spoluvlastnickému podílu 

  o velikosti id. 637/20235 k pozemku parc. č. 812/27 zastavěná plocha a 

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

  Pechalovou a panem Karlem Pechalem, Olomouc, to vše za kupní cenu 

  celkem ve výši 213.885,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již uhrazena 

  formou akontace ve výši 152.198,- Kč a částka ve výši 61.687,- Kč bude 

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

  a to vše 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. 70/100: jednotky č. 424/9, byt, v domě č. p. 

  424, Topolová 9, na pozemku parc. č. 812/24 zastavěná plocha a nádvoří 

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

  se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité 

  věci o velikosti id. 547/20231, paní Lence Fojtíkové, Olomouc za kupní 

  cenu celkem ve výši 255.389,- Kč, přičemž část kupní ceny byla již 

  uhrazena formou akontace ve výši 164.013,- Kč a částka ve výši 

  91.376,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

  - uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě ke spoluvlastnickému podílu 

  k jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 

  znění pozdějších předpisů, a to podílu o velikosti id. 30/100: 

  jednotky č. 424/9, byt, v domě č. p. 424, Topolová 9, na pozemku parc. 

  č. 812/24 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se 

  spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité věci 

  o velikosti id. 547/20231; a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti 

  id. 547/20231 k pozemku parc. č. 812/24 zastavěná plocha a nádvoří v 

  k. ú. Slavonín, obec Olomouc, s paní Lenkou Fojtíkovou, Olomouc, to 

  vše za kupní cenu celkem ve výši 114.740,- Kč, přičemž část kupní ceny 

  byla již uhrazena formou akontace ve výši 73.687,- Kč a částka ve výši 

  41.053,- Kč bude doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví 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. 70/100: jednotky č. 424/18, byt, v domě č. p. 

  424, Topolová 9, na pozemku parc. č. 812/24 zastavěná plocha a nádvoří 

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

  se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité 

  věci o velikosti id. 583/20231, a to podílu o velikosti id. 1/2 ze 

  spoluvlastnického podílu o velikosti id. 70/100 k jednotce paní Petře 

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

  podílu o velikosti id. 70/100 k jednotce panu Romanu Šidlejovi, 

  Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 261.403,- Kč, přičemž část kupní 

  ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 164.013,- Kč a částka 

  ve výši 97.390,- Kč bude doplatek kupní ceny, a současně 

  - uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě ke spoluvlastnickému podílu 

  k jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 

  znění pozdějších předpisů, a to podílu o velikosti id. 30/100: 



  jednotky č. 424/18, byt, v domě č. p. 424, Topolová 9, na pozemku 

  parc. č. 812/24 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec 

  Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné 

  nemovité věci o velikosti id. 583/20231, a to podílu o velikosti id. 

  1/2 ze spoluvlastnického podílu o velikosti id. 30/100 k jednotce s 

  paní Petrou Šidlejovou, Olomouc a podílu o velikosti id. 1/2 ze 

  spoluvlastnického podílu o velikosti id. 30/100 k jednotce s panem 

  Romanem Šidlejou, Olomouc; a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti 

  id. 583/20231 k pozemku parc. č. 812/24 zastavěná plocha a nádvoří v 

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

  spoluvlastnického podílu o velikosti id. 583/20231 k pozemku s paní 

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

  spoluvlastnického podílu o velikosti id. 583/20231 k pozemku s panem 

  Romanem Šidlejou, Olomouc, to vše za kupní cenu celkem ve výši 

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

  akontace ve výši 73.687,- Kč a částka ve výši 43.755,- Kč bude 

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

  a to vše 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. 70/100: jednotky č. 424/25, byt, v domě č. p. 

  424, Topolová 9, na pozemku parc. č. 812/24 zastavěná plocha a nádvoří 

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

  se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité 

  věci o velikosti id. 293/20231, a to podílu o velikosti id. 1/2 ze 

  spoluvlastnického podílu o velikosti id. 70/100 k jednotce paní Lucii 

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

  podílu o velikosti id. 70/100 k jednotce panu Ruslanu Rjabyjovi, 

  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 smlouvy o budoucí kupní smlouvě ke spoluvlastnickému podílu 

  k jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 

  znění pozdějších předpisů, a to podílu o velikosti id. 30/100: 

  jednotky č. 424/25, byt, v domě č. p. 424, Topolová 9, na pozemku 

  parc. č. 812/24 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec 

  Olomouc se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné 

  nemovité věci o velikosti id. 293/20231, a to podílu o velikosti id. 

  1/2 ze spoluvlastnického podílu o velikosti id. 30/100 k jednotce s 

  paní Lucií Rjabyjovou, Olomouc a podílu o velikosti id. 1/2 ze 

  spoluvlastnického podílu o velikosti id. 30/100 k jednotce s panem 

  Ruslanem Rjabyjem, Olomouc; a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti 

  id. 293/20231 k pozemku parc. č. 812/24 zastavěná plocha a nádvoří v 

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

  spoluvlastnického podílu o velikosti id. 293/20231 k pozemku s paní 

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

  spoluvlastnického podílu o velikosti id. 293/20231 k pozemku s panem 

  Ruslanem Rjabyjem, 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. 

  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. 70/100: jednotky č. 424/33, byt, v domě č. p. 

  424, Topolová 9, na pozemku parc. č. 812/24 zastavěná plocha a nádvoří 

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

  se spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité 

  věci o velikosti id. 626/20231, a to podílu o velikosti id. 5/8 ze 

  spoluvlastnického podílu o velikosti id. 70/100 k jednotce panu Jiřímu 

  Schejbalovi, Olomouc, podílu o velikosti id. 1/8 ze spoluvlastnického 

  podílu o velikosti id. 70/100 k jednotce paní Kateřině Velšové, podílu 

  o velikosti id. 1/8 ze spoluvlastnického podílu o velikosti id. 70/100 

  k jednotce paní Lence Honkové, Olomouc a podílu o velikosti id. 1/8 ze 

  spoluvlastnického podílu o velikosti id. 70/100 k jednotce paní Ing. 

  Kláře Schejbalové, Olomouc, za kupní cenu celkem ve výši 335.930,- Kč, 

  přičemž část kupní ceny byla již uhrazena formou akontace ve výši 

  231.357,- Kč a částka ve výši 104.573,- Kč bude doplatek kupní ceny, a 

  současně 

  - uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě ke spoluvlastnickému podílu 

  k jednotce vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 

  znění pozdějších předpisů, a to podílu o velikosti id. 30/100: 

  jednotky č. 424/33 byt, v domě č. p. 424, Topolová 9, na pozemku parc. 

  č. 812/24 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se 

  spoluvlastnickým podílem na společných částech předmětné nemovité věci 

  o velikosti id. 626/20231, a to podílu o velikosti id. 5/8 ze 

  spoluvlastnického podílu o velikosti id. 30/100 k jednotce s panem 

  Jiřím Schejbalem, Olomouc, podílu o velikosti id. 1/8 ze 

  spoluvlastnického podílu o velikosti id. 30/100 k jednotce s paní 

  Kateřinou Velšovou, podílu o velikosti id. 1/8 ze spoluvlastnického 

  podílu o velikosti id. 30/100 k jednotce s paní Lenkou Honkovou, 

  Olomouc a podílu o velikosti id. 1/8 ze spoluvlastnického podílu o 

  velikosti id. 70/100 k jednotce s paní Ing. Klárou Schejbalovou, 

  Olomouc; a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 626/20231 k 

  pozemku parc. č. 812/24 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, 

  obec Olomouc, a to podílu o velikosti id. 5/8 ze spoluvlastnického 

  podílu o velikosti id. 626/20231 k pozemku s panem Jiřím Schejbalem, 

  Olomouc, podílu o velikosti id. 1/8 ze spoluvlastnického podílu o 

  velikosti id. 626/20231 k pozemku s paní Kateřinou Velšovou, podílu o 

  velikosti id. 1/8 ze spoluvlastnického podílu o velikosti id. 

  626/20231 k pozemku s paní Lenkou Honkovou, Olomouc a podílu o 

  velikosti id. 1/8 ze spoluvlastnického podílu o velikosti id. 

  626/20231 k pozemku s paní Ing. Klárou Schejbalovou, Olomouc, to vše 

  za kupní cenu celkem ve výši 150.925,- Kč, přičemž část kupní ceny 

  byla již uhrazena formou akontace ve výši 103.943,- Kč a částka ve 

  výši 46.982,- Kč bude doplatek kupní ceny, dosud ve vlastnictví 

  Družstva Olomouc, Jižní, 

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

  důvodové zprávy a přílohy č. 1 této důvodové zprávy. 

  54. bere na vědomí 

  informaci o trvalém pobytu na území města Olomouce paní Petry 

  Karlachové od 23. 8. 2022 a souhlasí s uzavřením smlouvy ,,Kupní 

  smlouva spolu se smlouvou o budoucí kupní smlouvě“ dle usnesení ZMO ze 

  dne 18. 7. 2022, bod č. 2, část 46, k převodu podílu k jednotce č. 

  422/7, byt, v domě č. p. 422, Topolová 2, na pozemku parc. č. 812/21 

  zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc a další 

  majetkové dispozici, s kupujícími manželi paní Petrou Karlachovou a 

  panem Radimem Karlachem dle důvodové zprávy. 

______________________________________________________________________ 
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  Ing. David Alt                             SPD SPOZ     Pro             

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

  Mgr. Miroslava Ferancová                   ANO 2011     Pro             

  Mgr. Milan Feranec                         ANO 2011     Pro             

  Ing. Stanislav Flek                        spOLečně     Omluven         

  Ing. arch. Michal Giacintov                KDU-ČSL      Pro             

  Ing. arch. Pavel Grasse                    ProOlomouc   Pro             

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

  Ing. Otakar Štěpán Bačák                   spOLečně     Pro             

  Ing. arch. David Helcel                    PirátiSTAN   Pro             

  RNDr. Jan Holpuch, Ph.D.                   ODS          Pro             

  Ing. Martin Jirotka                        SPD SPOZ     Pro             

  Ing. Bc. Rostislav Hainc                   KDU-ČSL      Pro             

  Mgr. Josef Kaštil                          ODS          Pro             

  Mgr. Jakub Knápek                          PirátiSTAN   Pro             

  Eva Kolářová                               ANO 2011     Pro             

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

  Václav Kryl                                ANO 2011     Pro             

  Mgr. Jiří Kubíček                          SPD SPOZ     Pro             

  Mgr. Yvona Kubjátová                       ČSSD         Zdržel se       

  Ing. Jaroslav Kuchař                       ANO 2011     Pro             

  Mgr. Radim Lindner                         ANO 2011     Pro             

  Jaromír Lošťák                             ANO 2011     Pro             

  akad. soch. Martin Lubič                   ProOlomouc   Omluven         

  Petr Macek                                 ProOlomouc   Pro             

  JUDr. Martin Major, MBA                    ODS          Pro             

  MUDr. Ivo Mareš, MBA                       ODS          Nepřítomen      

  Mgr. Hynek Melichar, Ph.D.                 PirátiSTAN   Pro             

  Ing. arch. Tomáš Pejpek                    ProOlomouc   Pro             

  Mgr. Matouš Pelikán                        KDU-ČSL      Pro             

  Ivana Plíhalová                            spOLečně     Pro             

  Vladimír Prášil                            ANO 2011     Pro             

  Mgr. Bc. Martin Přerovský                  ANO 2011     Pro             

  PaedDr. Miroslav Skácel                    KSČM         Omluven         

  Mgr. Petr Fojtík                           PirátiSTAN   Pro             

  MUDr. Marcela Škvařilová, Ph.D.            ProOlomouc   Pro             

  RNDr. Ladislav Šnevajs                     KDU-ČSL      Pro             

  Mgr. Viktor Tichák, Ph.D.                  PirátiSTAN   Omluven         

  Mgr. Miloslav Tichý                        ANO 2011     Pro             

  Magdaléna Vanečková                        ANO 2011     Pro             

  Mgr. Markéta Záleská                       ODS          Pro             

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

  PhDr. Jiří Zima                            KSČM         Zdržel se       

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

  Mgr. Miroslav Žbánek, MPA                  ANO 2011     Pro             

______________________________________________________________________ 

 

Ke schválení bylo potřeba 23 hlasů 

Celkem zastupitelů: 45 

Pro: 35 (78%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 3 (7%)  Nehlasovalo: 0 (0%) 

Omluveno: 5 

Nepřítomno: 2 



Hlasování o usnesení 

  1. bere na vědomí 

  upravenou důvodovou zprávu 

  2. rozhodlo 

  o založení 8 společenství vlastníků jednotek dle upravené důvodové 

  zprávy 

  3. schvaluje 

  stanovy 8 společenství vlastníků jednotek včetně schválení prvních 

  předsedů společenství vlastníků dle upravené důvodové zprávy 

  4. deleguje 

  zástupce statutárního města Olomouc k veškerým právním jednáním 

  souvisejícím se založením 8 společenství vlastníků jednotek dle 

  upravené důvodové zprávy 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

              24. zasedání Zastupitelstva města Olomouce               

                 Předsedá: Mgr. Miroslav Žbánek, MPA                   

                     HLASOVÁNÍ č. 26 - SCHVÁLENO                       

                         05.09.2022 16:26:07                           

                  28.Koncepce veřejných prostranství                   

______________________________________________________________________ 

 

  Ing. David Alt                             SPD SPOZ     Pro             

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

  Mgr. Miroslava Ferancová                   ANO 2011     Pro             

  Mgr. Milan Feranec                         ANO 2011     Pro             

  Ing. Stanislav Flek                        spOLečně     Omluven         

  Ing. arch. Michal Giacintov                KDU-ČSL      Pro             

  Ing. arch. Pavel Grasse                    ProOlomouc   Pro             

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

  Ing. Otakar Štěpán Bačák                   spOLečně     Pro             

  Ing. arch. David Helcel                    PirátiSTAN   Pro             

  RNDr. Jan Holpuch, Ph.D.                   ODS          Pro             

  Ing. Martin Jirotka                        SPD SPOZ     Pro             

  Ing. Bc. Rostislav Hainc                   KDU-ČSL      Pro             

  Mgr. Josef Kaštil                          ODS          Pro             

  Mgr. Jakub Knápek                          PirátiSTAN   Pro             

  Eva Kolářová                               ANO 2011     Pro             

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

  Václav Kryl                                ANO 2011     Pro             

  Mgr. Jiří Kubíček                          SPD SPOZ     Nepřítomen      

  Mgr. Yvona Kubjátová                       ČSSD         Pro             

  Ing. Jaroslav Kuchař                       ANO 2011     Pro             

  Mgr. Radim Lindner                         ANO 2011     Pro             

  Jaromír Lošťák                             ANO 2011     Pro             

  akad. soch. Martin Lubič                   ProOlomouc   Omluven         

  Petr Macek                                 ProOlomouc   Pro             

  JUDr. Martin Major, MBA                    ODS          Pro             

  MUDr. Ivo Mareš, MBA                       ODS          Nepřítomen      

  Mgr. Hynek Melichar, Ph.D.                 PirátiSTAN   Pro             

  Ing. arch. Tomáš Pejpek                    ProOlomouc   Pro             

  Mgr. Matouš Pelikán                        KDU-ČSL      Pro             

  Ivana Plíhalová                            spOLečně     Pro             

  Vladimír Prášil                            ANO 2011     Pro             

  Mgr. Bc. Martin Přerovský                  ANO 2011     Pro             

  PaedDr. Miroslav Skácel                    KSČM         Omluven         

  Mgr. Petr Fojtík                           PirátiSTAN   Pro             



  MUDr. Marcela Škvařilová, Ph.D.            ProOlomouc   Pro             

  RNDr. Ladislav Šnevajs                     KDU-ČSL      Pro             

  Mgr. Viktor Tichák, Ph.D.                  PirátiSTAN   Omluven         

  Mgr. Miloslav Tichý                        ANO 2011     Pro             

  Magdaléna Vanečková                        ANO 2011     Pro             

  Mgr. Markéta Záleská                       ODS          Pro             

  Mgr. Marek Zelenka, LL.M.                  PirátiSTAN   Pro             

  PhDr. Jiří Zima                            KSČM         Pro             

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

  Mgr. Miroslav Žbánek, MPA                  ANO 2011     Pro             

______________________________________________________________________ 

 

Ke schválení bylo potřeba 23 hlasů 

Celkem zastupitelů: 45 

Pro: 38 (84%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 0 (0%) 

Omluveno: 5 

Nepřítomno: 2 

Hlasování o usnesení 

  1. bere na vědomí 

  předloženou důvodovou zprávu 

  2. schvaluje 

  cíle, přístupy, principy a pravidla kvality veřejných prostranství, 

  definované dokumentem Koncepce veřejných prostranství Olomouce, jako 

  základní směřování pro přípravu a realizaci projektů, jejichž 

  předmětem je výstavba nových nebo úprava stávajících veřejných 

  prostranství, a projektů, které se jakýmkoliv způsobem veřejných 

  prostranství dotýkají. 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

              24. zasedání Zastupitelstva města Olomouce               

                 Předsedá: Mgr. Miroslav Žbánek, MPA                   

                     HLASOVÁNÍ č. 27 - SCHVÁLENO                       

                         05.09.2022 16:46:58                           

                           21.Fond mobility                            

______________________________________________________________________ 

 

  Ing. David Alt                             SPD SPOZ     Pro             

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

  Mgr. Miroslava Ferancová                   ANO 2011     Pro             

  Mgr. Milan Feranec                         ANO 2011     Pro             

  Ing. Stanislav Flek                        spOLečně     Omluven         

  Ing. arch. Michal Giacintov                KDU-ČSL      Pro             

  Ing. arch. Pavel Grasse                    ProOlomouc   Pro             

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

  Ing. Otakar Štěpán Bačák                   spOLečně     Pro             

  Ing. arch. David Helcel                    PirátiSTAN   Pro             

  RNDr. Jan Holpuch, Ph.D.                   ODS          Pro             

  Ing. Martin Jirotka                        SPD SPOZ     Pro             

  Ing. Bc. Rostislav Hainc                   KDU-ČSL      Pro             

  Mgr. Josef Kaštil                          ODS          Pro             

  Mgr. Jakub Knápek                          PirátiSTAN   Pro             

  Eva Kolářová                               ANO 2011     Pro             

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

  Václav Kryl                                ANO 2011     Pro             

  Mgr. Jiří Kubíček                          SPD SPOZ     Omluven         

  Mgr. Yvona Kubjátová                       ČSSD         Pro             

  Ing. Jaroslav Kuchař                       ANO 2011     Pro             



  Mgr. Radim Lindner                         ANO 2011     Pro             

  Jaromír Lošťák                             ANO 2011     Pro             

  akad. soch. Martin Lubič                   ProOlomouc   Omluven         

  Petr Macek                                 ProOlomouc   Pro             

  JUDr. Martin Major, MBA                    ODS          Pro             

  MUDr. Ivo Mareš, MBA                       ODS          Pro             

  Mgr. Hynek Melichar, Ph.D.                 PirátiSTAN   Pro             

  Ing. arch. Tomáš Pejpek                    ProOlomouc   Pro             

  Mgr. Matouš Pelikán                        KDU-ČSL      Pro             

  Ivana Plíhalová                            spOLečně     Pro             

  Vladimír Prášil                            ANO 2011     Pro             

  Mgr. Bc. Martin Přerovský                  ANO 2011     Pro             

  PaedDr. Miroslav Skácel                    KSČM         Omluven         

  Mgr. Petr Fojtík                           PirátiSTAN   Pro             

  MUDr. Marcela Škvařilová, Ph.D.            ProOlomouc   Pro             

  RNDr. Ladislav Šnevajs                     KDU-ČSL      Pro             

  Mgr. Viktor Tichák, Ph.D.                  PirátiSTAN   Omluven         

  Mgr. Miloslav Tichý                        ANO 2011     Pro             

  Magdaléna Vanečková                        ANO 2011     Pro             

  Mgr. Markéta Záleská                       ODS          Pro             

  Mgr. Marek Zelenka, LL.M.                  PirátiSTAN   Pro             

  PhDr. Jiří Zima                            KSČM         Pro             

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

  Mgr. Miroslav Žbánek, MPA                  ANO 2011     Pro             

______________________________________________________________________ 

 

Ke schválení bylo potřeba 23 hlasů 

Celkem zastupitelů: 45 

Pro: 38 (84%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 1 (2%) 

Omluveno: 6 

 

Hlasování o usnesení 

  1. bere na vědomí 

  předloženou důvodovou zprávu 

  2. schvaluje 

  upravený statut Fondu mobility dle přílohy č. 1 důvodové zprávy 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

              24. zasedání Zastupitelstva města Olomouce               

                 Předsedá: Mgr. Miroslav Žbánek, MPA                   

                     HLASOVÁNÍ č. 28 - SCHVÁLENO                       

                         05.09.2022 16:48:37                           

         22.OZV, kterou se mění a doplňuje OZV o nočním klidu          

______________________________________________________________________ 

 

  Ing. David Alt                             SPD SPOZ     Pro             

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

  Mgr. Miroslava Ferancová                   ANO 2011     Pro             

  Mgr. Milan Feranec                         ANO 2011     Pro             

  Ing. Stanislav Flek                        spOLečně     Omluven         

  Ing. arch. Michal Giacintov                KDU-ČSL      Pro             

  Ing. arch. Pavel Grasse                    ProOlomouc   Pro             

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

  Ing. Otakar Štěpán Bačák                   spOLečně     Pro             

  Ing. arch. David Helcel                    PirátiSTAN   Pro             

  RNDr. Jan Holpuch, Ph.D.                   ODS          Pro             

  Ing. Martin Jirotka                        SPD SPOZ     Pro             



  Ing. Bc. Rostislav Hainc                   KDU-ČSL      Pro             

  Mgr. Josef Kaštil                          ODS          Pro             

  Mgr. Jakub Knápek                          PirátiSTAN   Pro             

  Eva Kolářová                               ANO 2011     Pro             

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

  Václav Kryl                                ANO 2011     Pro             

  Mgr. Jiří Kubíček                          SPD SPOZ     Omluven         

  Mgr. Yvona Kubjátová                       ČSSD         Pro             

  Ing. Jaroslav Kuchař                       ANO 2011     Pro             

  Mgr. Radim Lindner                         ANO 2011     Pro             

  Jaromír Lošťák                             ANO 2011     Pro             

  akad. soch. Martin Lubič                   ProOlomouc   Omluven         

  Petr Macek                                 ProOlomouc   Pro             

  JUDr. Martin Major, MBA                    ODS          Pro             

  MUDr. Ivo Mareš, MBA                       ODS          Pro             

  Mgr. Hynek Melichar, Ph.D.                 PirátiSTAN   Pro             

  Ing. arch. Tomáš Pejpek                    ProOlomouc   Pro             

  Mgr. Matouš Pelikán                        KDU-ČSL      Pro             

  Ivana Plíhalová                            spOLečně     Pro             

  Vladimír Prášil                            ANO 2011     Pro             

  Mgr. Bc. Martin Přerovský                  ANO 2011     Pro             

  PaedDr. Miroslav Skácel                    KSČM         Omluven         

  Mgr. Petr Fojtík                           PirátiSTAN   Pro             

  MUDr. Marcela Škvařilová, Ph.D.            ProOlomouc   Pro             

  RNDr. Ladislav Šnevajs                     KDU-ČSL      Pro             

  Mgr. Viktor Tichák, Ph.D.                  PirátiSTAN   Omluven         

  Mgr. Miloslav Tichý                        ANO 2011     Pro             

  Magdaléna Vanečková                        ANO 2011     Pro             

  Mgr. Markéta Záleská                       ODS          Pro             

  Mgr. Marek Zelenka, LL.M.                  PirátiSTAN   Pro             

  PhDr. Jiří Zima                            KSČM         Pro             

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

  Mgr. Miroslav Žbánek, MPA                  ANO 2011     Pro             

______________________________________________________________________ 

 

Ke schválení bylo potřeba 23 hlasů 

Celkem zastupitelů: 45 

Pro: 38 (84%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 1 (2%) 

Omluveno: 6 

 

Hlasování o usnesení 

  1. bere na vědomí 

  předloženou důvodovou zprávu včetně návrhu obecně závazné vyhlášky 

  2. vydává 

  obecně závaznou vyhlášku, kterou se mění a doplňuje OZV č. 2/2022, ve 

  znění OZV č. 7/2022, o nočním klidu, dle přílohy č. 1 důvodové zprávy 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

              24. zasedání Zastupitelstva města Olomouce               

                 Předsedá: Mgr. Miroslav Žbánek, MPA                   

                     HLASOVÁNÍ č. 29 - SCHVÁLENO                       

                         05.09.2022 16:49:31                           

 23.Zoologická zahrada Olomouc - změna Přílohy č. 1 Zřizovací listiny  

______________________________________________________________________ 

 

  Ing. David Alt                             SPD SPOZ     Pro             

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



  Mgr. Miroslava Ferancová                   ANO 2011     Pro             

  Mgr. Milan Feranec                         ANO 2011     Pro             

  Ing. Stanislav Flek                        spOLečně     Omluven         

  Ing. arch. Michal Giacintov                KDU-ČSL      Pro             

  Ing. arch. Pavel Grasse                    ProOlomouc   Pro             

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

  Ing. Otakar Štěpán Bačák                   spOLečně     Pro             

  Ing. arch. David Helcel                    PirátiSTAN   Pro             

  RNDr. Jan Holpuch, Ph.D.                   ODS          Pro             

  Ing. Martin Jirotka                        SPD SPOZ     Pro             

  Ing. Bc. Rostislav Hainc                   KDU-ČSL      Pro             

  Mgr. Josef Kaštil                          ODS          Pro             

  Mgr. Jakub Knápek                          PirátiSTAN   Pro             

  Eva Kolářová                               ANO 2011     Pro             

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

  Václav Kryl                                ANO 2011     Pro             

  Mgr. Jiří Kubíček                          SPD SPOZ     Omluven         

  Mgr. Yvona Kubjátová                       ČSSD         Pro             

  Ing. Jaroslav Kuchař                       ANO 2011     Pro             

  Mgr. Radim Lindner                         ANO 2011     Pro             

  Jaromír Lošťák                             ANO 2011     Pro             

  akad. soch. Martin Lubič                   ProOlomouc   Omluven         

  Petr Macek                                 ProOlomouc   Pro             

  JUDr. Martin Major, MBA                    ODS          Pro             

  MUDr. Ivo Mareš, MBA                       ODS          Pro             

  Mgr. Hynek Melichar, Ph.D.                 PirátiSTAN   Pro             

  Ing. arch. Tomáš Pejpek                    ProOlomouc   Pro             

  Mgr. Matouš Pelikán                        KDU-ČSL      Pro             

  Ivana Plíhalová                            spOLečně     Pro             

  Vladimír Prášil                            ANO 2011     Pro             

  Mgr. Bc. Martin Přerovský                  ANO 2011     Pro             

  PaedDr. Miroslav Skácel                    KSČM         Omluven         

  Mgr. Petr Fojtík                           PirátiSTAN   Pro             

  MUDr. Marcela Škvařilová, Ph.D.            ProOlomouc   Pro             

  RNDr. Ladislav Šnevajs                     KDU-ČSL      Pro             

  Mgr. Viktor Tichák, Ph.D.                  PirátiSTAN   Omluven         

  Mgr. Miloslav Tichý                        ANO 2011     Pro             

  Magdaléna Vanečková                        ANO 2011     Pro             

  Mgr. Markéta Záleská                       ODS          Pro             

  Mgr. Marek Zelenka, LL.M.                  PirátiSTAN   Pro             

  PhDr. Jiří Zima                            KSČM         Pro             

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

  Mgr. Miroslav Žbánek, MPA                  ANO 2011     Pro             

______________________________________________________________________ 

 

Ke schválení bylo potřeba 23 hlasů 

Celkem zastupitelů: 45 

Pro: 38 (84%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 1 (2%) 

Omluveno: 6 

 

Hlasování o usnesení 

  1. bere na vědomí 

  předloženou důvodovou zprávu 

  2. schvaluje 

  změnu Přílohy č. 1 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Zoologická 

  zahrada Olomouc dle přílohy č. 1 důvodové zprávy 

  3. ukládá 

  odboru strategie a řízení (oddělení řízení a kontrolingu městských 



  firem) informovat o přijatém usnesení ředitele příspěvkové organizace 

  Zoologická zahrada Olomouc 

  T: září 2022 

  O: vedoucí odboru strategie a řízení 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

              24. zasedání Zastupitelstva města Olomouce               

                 Předsedá: Mgr. Miroslav Žbánek, MPA                   

                     HLASOVÁNÍ č. 30 - SCHVÁLENO                       

                         05.09.2022 16:52:57                           

              24.Individuální dotace v sociální oblasti                

______________________________________________________________________ 

 

  Ing. David Alt                             SPD SPOZ     Pro             

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

  Mgr. Miroslava Ferancová                   ANO 2011     Pro             

  Mgr. Milan Feranec                         ANO 2011     Pro             

  Ing. Stanislav Flek                        spOLečně     Omluven         

  Ing. arch. Michal Giacintov                KDU-ČSL      Pro             

  Ing. arch. Pavel Grasse                    ProOlomouc   Pro             

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

  Ing. Otakar Štěpán Bačák                   spOLečně     Pro             

  Ing. arch. David Helcel                    PirátiSTAN   Pro             

  RNDr. Jan Holpuch, Ph.D.                   ODS          Pro             

  Ing. Martin Jirotka                        SPD SPOZ     Pro             

  Ing. Bc. Rostislav Hainc                   KDU-ČSL      Pro             

  Mgr. Josef Kaštil                          ODS          Pro             

  Mgr. Jakub Knápek                          PirátiSTAN   Pro             

  Eva Kolářová                               ANO 2011     Pro             

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

  Václav Kryl                                ANO 2011     Pro             

  Mgr. Jiří Kubíček                          SPD SPOZ     Omluven         

  Mgr. Yvona Kubjátová                       ČSSD         Pro             

  Ing. Jaroslav Kuchař                       ANO 2011     Pro             

  Mgr. Radim Lindner                         ANO 2011     Pro             

  Jaromír Lošťák                             ANO 2011     Pro             

  akad. soch. Martin Lubič                   ProOlomouc   Omluven         

  Petr Macek                                 ProOlomouc   Pro             

  JUDr. Martin Major, MBA                    ODS          Pro             

  MUDr. Ivo Mareš, MBA                       ODS          Pro             

  Mgr. Hynek Melichar, Ph.D.                 PirátiSTAN   Pro             

  Ing. arch. Tomáš Pejpek                    ProOlomouc   Pro             

  Mgr. Matouš Pelikán                        KDU-ČSL      Pro             

  Ivana Plíhalová                            spOLečně     Pro             

  Vladimír Prášil                            ANO 2011     Pro             

  Mgr. Bc. Martin Přerovský                  ANO 2011     Pro             

  PaedDr. Miroslav Skácel                    KSČM         Omluven         

  Mgr. Petr Fojtík                           PirátiSTAN   Pro             

  MUDr. Marcela Škvařilová, Ph.D.            ProOlomouc   Pro             

  RNDr. Ladislav Šnevajs                     KDU-ČSL      Pro             

  Mgr. Viktor Tichák, Ph.D.                  PirátiSTAN   Omluven         

  Mgr. Miloslav Tichý                        ANO 2011     Pro             

  Magdaléna Vanečková                        ANO 2011     Pro             

  Mgr. Markéta Záleská                       ODS          Pro             

  Mgr. Marek Zelenka, LL.M.                  PirátiSTAN   Pro             

  PhDr. Jiří Zima                            KSČM         Pro             

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



  Mgr. Miroslav Žbánek, MPA                  ANO 2011     Pro             

______________________________________________________________________ 

 

Ke schválení bylo potřeba 23 hlasů 

Celkem zastupitelů: 45 

Pro: 39 (87%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 0 (0%) 

Omluveno: 6 

 

Hlasování o usnesení 

  1. bere na vědomí 

  důvodovou zprávu včetně příloh 

  2. schvaluje 

  poskytnutí dotací z rozpočtu SMOl na rok 2022, dle důvodové zprávy a 

  jejích příloh 

  3. schvaluje 

  uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací u žádostí nad 50 

  tis. Kč z rozpočtu SMOl, ve znění vzorové a upravené smlouvy, dle 

  důvodové zprávy a jejích příloh 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
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     25.Závěrečná zpráva - nouzový stav migrační vlna z Ukrajiny       

______________________________________________________________________ 

 

  Ing. David Alt                             SPD SPOZ     Pro             

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

  Mgr. Miroslava Ferancová                   ANO 2011     Pro             

  Mgr. Milan Feranec                         ANO 2011     Pro             

  Ing. Stanislav Flek                        spOLečně     Omluven         

  Ing. arch. Michal Giacintov                KDU-ČSL      Pro             

  Ing. arch. Pavel Grasse                    ProOlomouc   Pro             

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

  Ing. Otakar Štěpán Bačák                   spOLečně     Pro             

  Ing. arch. David Helcel                    PirátiSTAN   Pro             

  RNDr. Jan Holpuch, Ph.D.                   ODS          Pro             

  Ing. Martin Jirotka                        SPD SPOZ     Pro             

  Ing. Bc. Rostislav Hainc                   KDU-ČSL      Pro             

  Mgr. Josef Kaštil                          ODS          Pro             

  Mgr. Jakub Knápek                          PirátiSTAN   Pro             

  Eva Kolářová                               ANO 2011     Pro             

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

  Václav Kryl                                ANO 2011     Pro             

  Mgr. Jiří Kubíček                          SPD SPOZ     Omluven         

  Mgr. Yvona Kubjátová                       ČSSD         Pro             

  Ing. Jaroslav Kuchař                       ANO 2011     Pro             

  Mgr. Radim Lindner                         ANO 2011     Pro             

  Jaromír Lošťák                             ANO 2011     Pro             

  akad. soch. Martin Lubič                   ProOlomouc   Omluven         

  Petr Macek                                 ProOlomouc   Pro             

  JUDr. Martin Major, MBA                    ODS          Pro             

  MUDr. Ivo Mareš, MBA                       ODS          Pro             

  Mgr. Hynek Melichar, Ph.D.                 PirátiSTAN   Pro             

  Ing. arch. Tomáš Pejpek                    ProOlomouc   Pro             

  Mgr. Matouš Pelikán                        KDU-ČSL      Pro             



  Ivana Plíhalová                            spOLečně     Pro             

  Vladimír Prášil                            ANO 2011     Pro             

  Mgr. Bc. Martin Přerovský                  ANO 2011     Pro             

  PaedDr. Miroslav Skácel                    KSČM         Omluven         

  Mgr. Petr Fojtík                           PirátiSTAN   Pro             

  MUDr. Marcela Škvařilová, Ph.D.            ProOlomouc   Pro             

  RNDr. Ladislav Šnevajs                     KDU-ČSL      Pro             

  Mgr. Viktor Tichák, Ph.D.                  PirátiSTAN   Omluven         

  Mgr. Miloslav Tichý                        ANO 2011     Pro             

  Magdaléna Vanečková                        ANO 2011     Pro             

  Mgr. Markéta Záleská                       ODS          Pro             

  Mgr. Marek Zelenka, LL.M.                  PirátiSTAN   Pro             

  PhDr. Jiří Zima                            KSČM         Pro             

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

  Mgr. Miroslav Žbánek, MPA                  ANO 2011     Pro             

______________________________________________________________________ 

 

Ke schválení bylo potřeba 23 hlasů 

Celkem zastupitelů: 45 

Pro: 39 (87%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 0 (0%) 

Omluveno: 6 

 

Hlasování o usnesení 

  1. bere na vědomí 

  předloženou důvodovou zprávu 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

              24. zasedání Zastupitelstva města Olomouce               

                 Předsedá: Mgr. Miroslav Žbánek, MPA                   

                     HLASOVÁNÍ č. 32 - SCHVÁLENO                       

                         05.09.2022 17:01:49                           

              26.Informace o činnosti kontrolního výboru               

______________________________________________________________________ 

 

  Ing. David Alt                             SPD SPOZ     Pro             

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

  Mgr. Miroslava Ferancová                   ANO 2011     Pro             

  Mgr. Milan Feranec                         ANO 2011     Pro             

  Ing. Stanislav Flek                        spOLečně     Omluven         

  Ing. arch. Michal Giacintov                KDU-ČSL      Pro             

  Ing. arch. Pavel Grasse                    ProOlomouc   Pro             

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

  Ing. Otakar Štěpán Bačák                   spOLečně     Pro             

  Ing. arch. David Helcel                    PirátiSTAN   Pro             

  RNDr. Jan Holpuch, Ph.D.                   ODS          Pro             

  Ing. Martin Jirotka                        SPD SPOZ     Pro             

  Ing. Bc. Rostislav Hainc                   KDU-ČSL      Pro             

  Mgr. Josef Kaštil                          ODS          Pro             

  Mgr. Jakub Knápek                          PirátiSTAN   Pro             

  Eva Kolářová                               ANO 2011     Pro             

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

  Václav Kryl                                ANO 2011     Pro             

  Mgr. Jiří Kubíček                          SPD SPOZ     Omluven         

  Mgr. Yvona Kubjátová                       ČSSD         Pro             

  Ing. Jaroslav Kuchař                       ANO 2011     Pro             

  Mgr. Radim Lindner                         ANO 2011     Pro             

  Jaromír Lošťák                             ANO 2011     Pro             



  akad. soch. Martin Lubič                   ProOlomouc   Omluven         

  Petr Macek                                 ProOlomouc   Pro             

  JUDr. Martin Major, MBA                    ODS          Pro             

  MUDr. Ivo Mareš, MBA                       ODS          Pro             

  Mgr. Hynek Melichar, Ph.D.                 PirátiSTAN   Pro             

  Ing. arch. Tomáš Pejpek                    ProOlomouc   Pro             

  Mgr. Matouš Pelikán                        KDU-ČSL      Zdržel se       

  Ivana Plíhalová                            spOLečně     Pro             

  Vladimír Prášil                            ANO 2011     Pro             

  Mgr. Bc. Martin Přerovský                  ANO 2011     Pro             

  PaedDr. Miroslav Skácel                    KSČM         Omluven         

  Mgr. Petr Fojtík                           PirátiSTAN   Pro             

  MUDr. Marcela Škvařilová, Ph.D.            ProOlomouc   Pro             

  RNDr. Ladislav Šnevajs                     KDU-ČSL      Pro             

  Mgr. Viktor Tichák, Ph.D.                  PirátiSTAN   Omluven         

  Mgr. Miloslav Tichý                        ANO 2011     Pro             

  Magdaléna Vanečková                        ANO 2011     Pro             

  Mgr. Markéta Záleská                       ODS          Pro             

  Mgr. Marek Zelenka, LL.M.                  PirátiSTAN   Pro             

  PhDr. Jiří Zima                            KSČM         Pro             

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

  Mgr. Miroslav Žbánek, MPA                  ANO 2011     Nehlasoval      

______________________________________________________________________ 

 

Ke schválení bylo potřeba 23 hlasů 

Celkem zastupitelů: 45 

Pro: 37 (82%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 1 (2%)  Nehlasovalo: 1 (2%) 

Omluveno: 6 

 

Hlasování o usnesení 

  1. bere na vědomí 

  předloženou důvodovou zprávu 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

              24. zasedání Zastupitelstva města Olomouce               

                 Předsedá: Mgr. Miroslav Žbánek, MPA                   

                     HLASOVÁNÍ č. 33 - SCHVÁLENO                       

                         05.09.2022 19:08:23                           

27.Multifunkční hala Olomouc – nabídka na spolupráci společnosti Nová 

Velkomoravská a.s. 

______________________________________________________________________ 

 

  Ing. David Alt                             SPD SPOZ     Pro             

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

  Mgr. Miroslava Ferancová                   ANO 2011     Pro             

  Mgr. Milan Feranec                         ANO 2011     Pro             

  Ing. Stanislav Flek                        spOLečně     Omluven         

  Ing. arch. Michal Giacintov                KDU-ČSL      Pro             

  Ing. arch. Pavel Grasse                    ProOlomouc   Zdržel se       

  doc. Mgr. A. Hanáčková, Ph.D.              PirátiSTAN   Zdržel se       

  Ing. Otakar Štěpán Bačák                   spOLečně     Pro             

  Ing. arch. David Helcel                    PirátiSTAN   Zdržel se       

  RNDr. Jan Holpuch, Ph.D.                   ODS          Pro             

  Ing. Martin Jirotka                        SPD SPOZ     Omluven         

  Ing. Bc. Rostislav Hainc                   KDU-ČSL      Pro             

  Mgr. Josef Kaštil                          ODS          Pro             

  Mgr. Jakub Knápek                          PirátiSTAN   Pro             



  Eva Kolářová                               ANO 2011     Pro             

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

  Václav Kryl                                ANO 2011     Pro             

  Mgr. Jiří Kubíček                          SPD SPOZ     Omluven         

  Mgr. Yvona Kubjátová                       ČSSD         Pro             

  Ing. Jaroslav Kuchař                       ANO 2011     Pro             

  Mgr. Radim Lindner                         ANO 2011     Pro             

  Jaromír Lošťák                             ANO 2011     Pro             

  akad. soch. Martin Lubič                   ProOlomouc   Omluven         

  Petr Macek                                 ProOlomouc   Zdržel se       

  JUDr. Martin Major, MBA                    ODS          Pro             

  MUDr. Ivo Mareš, MBA                       ODS          Pro             

  Mgr. Hynek Melichar, Ph.D.                 PirátiSTAN   Omluven         

  Ing. arch. Tomáš Pejpek                    ProOlomouc   Zdržel se       

  Mgr. Matouš Pelikán                        KDU-ČSL      Pro             

  Ivana Plíhalová                            spOLečně     Pro             

  Vladimír Prášil                            ANO 2011     Pro             

  Mgr. Bc. Martin Přerovský                  ANO 2011     Pro             

  PaedDr. Miroslav Skácel                    KSČM         Omluven         

  Mgr. Petr Fojtík                           PirátiSTAN   Zdržel se       

  MUDr. Marcela Škvařilová, Ph.D.            ProOlomouc   Zdržel se       

  RNDr. Ladislav Šnevajs                     KDU-ČSL      Pro             

  Mgr. Viktor Tichák, Ph.D.                  PirátiSTAN   Omluven         

  Mgr. Miloslav Tichý                        ANO 2011     Pro             

  Magdaléna Vanečková                        ANO 2011     Pro             

  Mgr. Markéta Záleská                       ODS          Pro             

  Mgr. Marek Zelenka, LL.M.                  PirátiSTAN   Pro             

  PhDr. Jiří Zima                            KSČM         Pro             

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

  Mgr. Miroslav Žbánek, MPA                  ANO 2011     Pro             

______________________________________________________________________ 

 

Ke schválení bylo potřeba 23 hlasů 

Celkem zastupitelů: 45 

Pro: 30 (67%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 7 (16%)  Nehlasovalo: 0 (0%) 

Omluveno: 8 

 

Hlasování o usnesení 

  1. bere na vědomí 

  předloženou důvodovou zprávu 

  2. ukládá 

  připravit podklady pro jednání RMO a ZMO, které projekt připravený 

  společností Nová Velkomoravská a.s. umožní posoudit a rozhodnout o 

  další spolupráci s investorem 

  O: OSTR, OI, OŠ, OCKS 

  T: 1. zasedání ZMO v roce 2023 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 


