
Zápis č.24 

z jednání osadního výboru místní části Předmostí 

jednání se uskutečnilo v úterý 14.5.2013 v zasedací místnosti OV v 17:30 

Přítomni: Dle prezenční listiny, paní Baďurová a Lužová částečně, Mgr.Netopilová částečně 

Jednání zahájil a řídil Ing.Jiří Draška

1./Kontrola úkolů z minulého jednání.

- dopravní opatření – úkoly trvají 

- Nedodělky 9.etapa – stále nedořešeny.

2./Diskuse. 

- Ing.Draška a po příchodu i Mgr.Netopilová informovali přítomné o jednání pracovní skupiny pro 

přípravu realizace vlakových zastávek Předmostí a Dluhonice, které se uskutečnilo 14.5.2013. Hlavní 

body – studie MCO nedostatečně řeší požadavky Přerova ( vůbec neřeší cyklopodjezd, zastávka 

obsluhuje pouze dvě koleje na trati Přerov – Ostrava. Otázka objednání dopravně inženýrské studie a 

technické studie. 

- Ing.Draška informoval členy OV o jednání se zástupcem majitele objektů bývalého domu služeb 

s ohledem na to, že zejména prostory v patře schodišť využívají bezdomovci – přislíbeno uzavření 

mříží. 

- Na jednání OV se dostavily paní Baďurová a Lužová ( zástupci rodičů žáků ZŠ a MŠ Mateřídouška ) 

Informovaly členy o záměru rodičů zrušit na červnovém jednání zastupitelstva usnesení zastupitelstva 

z 02/2013 o sloučení základních škol v Předmostí a zrušení odvolání Mgr.Sedláčkové z funkce 

ředitelky ZŠ a MŠ Mateřidouška.  Dále poskytly materiál týkající se rozboru využití objektů obou škol 

a návrh jejich využití v nových podmínkách jednoho právního subjektu.

V následné diskusi vysvětlovaly členům OV ( většina nemá detailní zkušenosti s fungováním škol ) 

důvody, které je vedou k výše uvedeným krokům a proč nesouhlasí se sloučením škol – vyplývá to 

zejména z výjimečnosti charakteru školy a z obav, že v rámci nového sloučeného subjektu tento 

charakter zanikne. 

S ohledem na to, že některé návrhy dnes prezentované jsou zajímavé bylo dohodnuto, že předložené 

materiály budou poskytnuty členům OV k podrobnějšímu seznámení a následně bude ze strany OV 

učiněn závěr. 

- Dále bylo diskutováno o běžných záležitostech Předmostí a města. 

Příští jednání OV se uskuteční v úterý 11.6.2013 v 17:30. 

Zapsal: Jiří Draška


