
vı Zápis ze 24. jednání Místního výboru casti Přerov II - Předmostí 

Ze dne 10. 5. 2022 
Místo konání: Zasedací místnost VMČ Předmostí, budova staré školy 
Přítomní: lng. Tomáš Dostal 

Bc. Petra Trlidová 
Svatava Doupalová 
Mgr. Miroslava Švástová 
Lada Crhová 

Omluveni: 
Hosté: 

Program jednání:
g _ Kontrola úkolů Z minulého jednání 
!\> Požadavky na vyjádření VMČ 
F0 Diskuse/různé 

:'> Úkoly pro členy místního výboru 
SI' Žádosti a podněty Směrované k MMPr 
FP Žádosti a podněty Směrované k Zastupitelstvu (prostřednictvím VMČ) 
F1 Závěr 

Úvod: 
Stručný zápis Z průběhu jednání: 
Předseda přivítal členy VMČ na jednání. Konstatoval, že jednání bylo řádně a včas svoláno. 
Zastupitelé města Přerova a občané Předmostí byli informováni prostřednictvím vývěsky, resp. na 
stránkách města. 
Předseda dal hlasovat O programu, který byl schválen. 

Bod 1 Kontrola úkolů Z předchozího jednání 

Bod 2. Požadavky na vyjádření VMČ: 
2.1 - vyjádření kzáměru užívání části pozemku - veřejné Zeleně. Jedná se O žádost společnosti 
GASTRO ROZVOZ s.r.o., provozovatele restaurace Pivnice Skalka (nonstop), Tyršova 479/1 
v Předmostí o povolení umístění předzahrádky na části veřejné zeleně, pozemku p. č. 30/71 v k. ú. 
Předmostí, který je ve vlastnictví statutárního města Přerova. Na trávníku by bylo umístěné pódium O 
rozměru 10 X 20 m v období od května do října 2021 s provozní dobou do 22 hod. Hlasování: VMČ 
souhlasí S celoročním pronájmem uvedeného pozemku + pronájem chodníku podél objektu. 
(pozn. podium a stoly podél objektu jsou na místě po celý rok) 
2.2 - žádost vyjádření k vybudování urnových šachet na místním hřbitově (5 ks). VMČ souhlasí. 
2.3. - žádost Společnosti HORIMEX CARS s.r.o. O Souhlas se stavbou a uzavření Smlouvy O budoucí 
smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemcích v majetku města - p. č. 131/7, 
526/1, 526/2 a 600 V k. ú. Předmostí. VMC souhlasí.
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Bod 3. Diskuse/různé: 
3.1. - Diskuze nad body odpovědí MMPr 
3.2. - běžná a enda 

Bod 4 Úkoly pro členy místního výboru 
ıv Pořadılcíslo Zadání úkolu (požadavku) 

jednání MVlrok 
Zodpovědnost 
termín plnění 

1/24/2022 Vyvěšení do nástěnky: 
- doručené materiály vyvěšeny 

Z: Dostal 
T: vyveseno 

Bod 5 Žádosti a podněty směrované k MMPr 
Pořadí/číslo Zadání úkolu (požadavku) 
jednání MV/rok 

Zodpovědnost, 
termín plnění 

1/24/2022 

Bod 6 Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu (prostřednictvím Výboru pro místnı cast/ - 
předseda p. Střelec) 
Pořadí/číslo Zadání úkolu (požadavku) Zodpovědnost 
jednání MV/ľ0k termín plnění 

1/24/2022 

Bod 7 Závěr 
Předseda pozval členy na dalšíjednání dne 14. 6. 2022 V 18,00 hod. 
Předseda poděkoval za spolupráci a rozloučil se s přítomnými. 
Zapsal: lng. Tomáš Dostal 

Obdrží kancelář primátora
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Dne: 10.5.2022


