
Zápis č. 23 

z jednání osadního výboru místní části Předmostí  

Jednání se uskutečnilo v úterý  9.4.2013 v zasedací místnosti OV v 17:30. 

Přítomni dle prezenční listiny , Mgr.Netopilová částečně. 

Jednání zahájil a řídil Ing.Jiří Draška 

1./Kontrola úkolů z minulého jednání. 

- Řešení dopravních opatření – úkol stále trvá (nedostatek finančních prostředků na MMPř ) 

- Nedodělky 9.etapa regenerace – budou dořešeny do konce 04/2013 

2./Došlá pošta. 

- Závěrečný účet a výroční zpráva za rok 2012. 

3.Diskuse. 

-     Akce Malý Noe –OV se shodl na tom, že v této etapě se nezapojí do akce, která se uskuteční 

25.4.2013. 

-     Slučování škol v Předmostí. - Na jednání se objednala ředitelka ZŠ a MŠ Mateřidouška 

Pod Skalkou 11 Mgr.Sedláčková, s tím že seznámí členy OV se stanoviskem k slučování škol. 

Mgr. Sedláčková se na jednání nedostavila a ani nevyslala zástupce. V diskusi přítomní zástupci

vedení města ( nám. Zácha a radní Bc.Zatloukal ) znovu potvrdili, že slučování škol je záležitost 

schválená zastupitelstvem, pracuje pracovní skupina, která řeší sloučení vzdělávacích programů obou 

šlol, tak aby nově vzniklý subjekt dále plnil funkce obou předchůdců. 

Mgr. Netopilová poukázala na to, vidí nedostatek v tom, že širší diskuse s rodiči začala pozdě, dále 

poukázala na to, že si ověřovala, že škola jako jeden právní subjekt může mít dva i více vzdělávacích 

programů a ne jen jeden jak je oficielně předkládáno.  

Vzhledem k tomu, že členové OV nemají ( mimo Ladu Crhovou a Pavla Pelíška ) přímou zkušenost 

s činností obou škol  nejsou schopni zaujmout jednoznačné stanovisko k slučování. Na jedné straně 

jsou důvody ekonomické ( dva subjekty – škola na Hranické kapacita 490 žáků, obsazení cca 180, 

Mateřidouška stávající kapacita 180 žáků a prostory jsou obsazeny ), na druhé straně potřeba zachovat 

v Přerově a okolí jedinečný vzdělávací subjekt jako je Mateřidouška.

Pokud ke sloučení dojde a škola se přesune na Hranickou  a v objektech v ul. Pod Skalkou zůstane 

jen MŠ a volnočasové aktivity měly by být uvolněné prostory  dále využívány pro školské účely. 

Nebylo by vhodné je uvolnit pro komerční účely. 



- Dále bylo diskutováno o reálnosti realizace 10. Etapy regenerace v roce 2013 a dalším postupu 

regenerace – bude na programu jednání pracovní komise pro regeneraci. 

V souvislosti s tím se diskutovalo o opravách komunikací po letošní zimě. V Předmostí je 

v nejhorším stavu ul. Prostějovská ( i s ohledem na její vytížení- vjezd do Předmostí od Olomouce 

a Prostějova ). 

- Požadavek na provedení vodorovného dopravního značení parkovacích stání na ul. Hranické.  

- Dále byly diskutovány obecné záležitosti Přerova a Předmostí ( zahájení výstavby dálnice, 

pochod radikálů na 1.máje centrem Přerova ). 

Příští jednání OV se uskuteční 14.5.2013 v 17:30 v zasedací místnosti OV. 

Zapsal Jiří Draška


