
  STATUTÁRNÍ  

  MĚSTO PROSTĚJOV 
  NÁM. T. G. MASARYKA 130/14, 796 01 PROSTĚJOV 
  tel.: +420 582 329 111, (ústředna) fax: +420 582 342 338, www.prostejov.eu 

 

  

 

P O Z V Á N K A 
na zasedání Finančního výboru Zastupitelstva města Prostějova, které se bude konat  

v pondělí 30. května 2016 ve 14,30 hodin, v zasedací místnosti ve dvoře    

      Magistrátu města Prostějova, nám. T. G. Masaryka 130/14  

 
Program:            

 

3. Odkup akcií společnosti Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s. 

4. Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice – Komunikace a chodník 

Čechovice, propojení Luční-Plumlovská 

5. Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice – EÚO Křížkovského 36/7 a 

Demelova 35/6a 

6. Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice – Křižovatka E. Valenty a ul. 

Olomoucká 

7. Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice – Stavební úpravy ulice 

Veleslavínská 

8. Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice – Vybudování chodníků a 

komunikace v lokalitě Čechovice – Domamyslice (Plumlovská) 

9. Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice – Zimní stadion – chladící věž pro 

strojovnu chlazení 

10. Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice – Městský hřbitov – urnové hroby 

(kolumbária) 

11. Inteligentní systém řízení dopravy pomocí telematických aplikací – rozpočtové opatření 

kapitoly 50 – správa a nakládání s majetkem města výkup technických zařízení pro 

monitorování dopravního proudu 

12. Schválení směny pozemků p.č.  st. 1148 a p.č. 811/9 za pozemek p.č. 813/3, vše v k.ú. 

Vrahovice 

13. Schválení prodeje pozemku p.č. 783/14 v k.ú. Prostějov 

14. Schválení prodeje částí pozemku p.č. 803/22 v k.ú. Vrahovice, výkupu části pozemku 

p.č. 803/21 v k.ú. Vrahovice a rozpočtové opatření kapitoly 50 – správa a nakládání 

s majetkem města 

15. Schválení výkupu pozemku p.č. 6231/69 v k.ú. Prostějov a rozpočtové opatření kapitoly 

50 – správa a nakládání s majetkem města 

16. Schválení prodeje části pozemku p.č. 223/19 v k.ú. Krasice 

17. Schválení bezúplatného převodu bronzové sochy „Pionýr-Mičurinec“ 

18. Schválení výkupu částí pozemků p.č. 284/1 a p.č. 284/2, oba v k.ú. Žešov a rozpočtové 

opatření kapitoly 50 – správa a nakládání s majetkem města 

19. Schválení prodeje pozemku p.č. 773/22 v k.ú. Vrahovice 

20. Schválení prodeje části pozemku p.č. 7901/1 v k.ú. Prostějov 

21. Schválení prodeje pozemků p.č. st.1221 a p.č. st. 1152/2, oba v k.ú. Vrahovice 

22. Schválení výkupu pozemku p.č. 6376/2 v k.ú. Prostějov a rozpočtové opatření kapitoly 

50 – správa a nakládání s majetkem města 

23. Schválení směny pozemků v k.ú. Vrahovice a rozpočtové opatření kapitoly 50- správa a 

nakládání s majetkem města 

24. Revokace části usnesení ZMP č. 15268 ze dne 02. a 03.11.2015, majetkoprávní 
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dořešení pozemků v souvislosti se stavbou: „Prostějov-ulice Dolní, provizorní 

křižovatka“ a rozpočtové opatření kapitoly 50 – správa a nakládání s majetkem města 

25. Revokace usnesení ZMP č. 19141 ze dne 23.6.2009 a schválení bezúplatného převodu 

pozemků v k.ú. Prostějov v souvislosti se stavbou: „Silnice II/366 Prostějov – přeložka 

silnice“ 

26. Schválení vzdání se práva na pohledávky s příslušenstvím Domovní správy Prostějov, 

s.r.o. dle Příloh č.1 a 2 

27. Schválení výkupu pozemků v sektoru A průmyslové zóny na ulici Kralická, rozpočtové 

opatření kapitoly 50 – správa a nakládání s majetkem města a zrušení zákazu zcizení 

nebo zatížení pozemků  

- materiál bude zaslán členům FV ZMP e-mailem do pátku 27.5.2016 

28. Rozpočtové opatření kapitoly 71 Sociální fond – převod zůstatku sociálního fondu 

29. Dotace na rok 2016 – komise životního prostředí – Péče o zraněné a trvale 

handicapované živočichy nalezené na území statutárního města Prostějova 

30. Přehled pohledávek města Prostějova po splatnosti k 20. 5. 2016 

31. Trvalé peněžní fondy města Prostějova a vybrané rezervy k 25. 5. 2016 

32. Saldo čerpání rozpočtových prostředků dotací k 25. 5. 2016 

33. Různé 

 

 

 

 

 

 

V Prostějově 25. května 2016                       

 

 

                                                                                           Ing. Bedřich Grulich v. r. 

                                                             předseda Finančního výboru Zastupitelstva města Prostějova 

 

 

 

 

 

 


