
Zápis z 32.  jednání Místního výboru místní části Předmostí 

ze dne 11. 9. 2018 

Místo konání: Zasedací místnost VMČ Předmostí 

Přítomni:  Viz prezenční listina 

  

Omluveni : Bc. Petra Trlidová 

  

Hosté: Radek Pospíšilík, J. Janáček, M. Zámečníková 

  

 

Program jednání:  

1. Kontrola úkolů z minulého jednání 

2. Požadavky na vyjádření VMČ 

3. Diskuse/různé 

4. Úkoly pro členy místního výboru 

5. Žádosti a podněty směrované k MMPr 

6. Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu 

7.  Závěr 

 

Stručný zápis z průběhu jednání: 

Přivítání na posledním oficiálním jednání OV - končící volební období. Další setkání 
do nových voleb bude dne 13. 10. 2018 při akci "Pochod Lovců mamutů", kde bude 
odhalen strom Jiřího Drašky k uctění památky. Závěrečné jednání proběhne  6. 12. 
2018 spojené s vánočním posezením.  
 
- Ve věci dalšího působení Městské policie v Předmostí bylo ze strany MM Přerova 
sděleno: Městská policie Přerov  nebyla zrušena a má na starosti celý Přerov i se 
všemi místními částmi. Co se týká konkrétně jmenovaných částí: Předmostí, 
Popovice - upraven výkon okrskáře, který do těchto místních částí dochází několikrát 
týdně a jinak vykonává další činnost v jiných oblastech. Není tam tedy každý den 
jako v minulosti. 
 
- Autobusová zastávka není zkolaudována pro nedostatky. 
- Veřejné osvětlení zkolaudováno. 
- V ZŠ JAK Přerov – Předmostí proběhla další kontrola ČŠI na podnět zřizovatele. 
Členové školské rady zaslali Radě města i zastupitelům usnesení, ve kterém 
vyjadřují podporu učitelům i vedení školy. 
 
- Volby 2018  - oznámení termínu konání, účast členů výboru 5.- 6. 10. 2018 
 
Bod 1:  Kontrola splněných úkolů z 31. jednání  
- výpusť vyčištěná TS, 
- zábor lampy u pečovatelského domu - trvá, 
- restaurování sochy a zjištění majitele - trvá,  
- zastřešení aut. zast. u hřbitova se řeší zadáním projektu, 
- osvětlení na hřbitově - v řešení, 
- schody u KO-MINa - trvá 
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informace z MM Přerova: 
vyvěšeno ve vývěsce - nařízení o záměru zadat zpracování LHO (lesní hospodářské 
osnovy), přechodná ustanovení úpravy provozu pozemních komunikací v rámci 
výstavby dálnice, dotační programy pro rok 2018, úprava parkovacích ploch v rámci 
potřeb osob na invalidním vozíku. 
 

  

Bod 2: Požadavky na vyjádření VMČ: 

 
 

Bod 3: Diskuse/různé: 
 
 

Bod 4: Úkoly pro členy místního výboru  

Pořadí/číslo 
jednání MV/rok 
 

Zadání úkolu (požadavku) 
 

Zodpovědnost  
Termín 
Plnění  

 Fr. Bureš - info z komise pro místní části na 
každém sezení výboru MČ 
 

Z: 
T: průběžně 

 
 

Bod 5: Žádosti a podněty směrované k MMPr 

Pořadí/číslo 
jednání MV/rok 
 

Zadání úkolu (požadavku) 
 

Zodpovědnost  
Termín 
Plnění  
V uvedeném termínu 
(do 30 dnů po obdržení 
zápisu) se vyjádří:  
 

 

 
1/9/2018 

Dokončení opravy schodů k objektu Kom-in Z: A. Salaba 
T: trvá 

 

 
2/9/2018 
 

Zřízení osvětlení na hřbitově v Předmostí Z: S. Doupalová 
T: trvá 

 

3/9/2018  Zřízení parkovacích míst v okolí ulice Pod 
Skalkou 

Z:  
T: trvá 

 

4/9/2018 Restaurování sochy P. Marie a zjištění 
vlastnictví 

Z: S. Doupalová 
T:  

 

 
5/9/2018 

 
účast členů výboru na předání dokončených 
prací v rámci investičních akcí za rok 2017 

Z:  
T: průběžně 

 

6/9/2018 
 

 

Zábor lampy veřejného osvětlení u Domu s 
peč. službou 

Z: p. Poláková 
T: trvá 
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Bod 6: Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu prostřednictvím Výboru 
pro místní části (předseda R. Pospíšilík) 

Pořadí/číslo 
jednání MV/rok 

Zadání úkolu (požadavku  

 
1/9/2018 

 
Projekt: Realizace zastřešení autobusové 
zastávky u hřbitova v Předmostí 

Z:  
T: 2018 
 

 

Bod 7: Závěr 

Zapsala:   Bc. Petra Trlidová, DiS.                                                         Dne: 24. 9. 2018  

Schválila: Bc. Bronislava Mahslonová 

 

Podpis 

 


