
Zápis č. 14/2012 
z jednání  osadního výboru P řerov -  Vinary dne 25.1.2012 

 
Přítomni:  Kočí Dagmar, Christen Zdenek, Machura Vladimír 
                  Dočkalík Milan, Václav Zatloukal 

Okrskář MP- Bronislav Pazdera,   
  Omluven: Běhal Vladimír 
 
Program jednání:  
 
1. Přečtení zápisu z minulého jednání 

 
2. Přerušení dodávky pitné vody v ulicích Ve Dvoře a Vinařská, bylo 

vyhlášeno rozhlasem a napsáno do vývěsní skříňky. 
 

3. Technické služby města Přerova hledali případné zájemce o 
spolupráci při zimní údržbě cest a chodníků. Bylo vyhlášeno 
rozhlasem a napsáno do vývěsní skříňky. Nikdo z občanů se 
nepřihlásil. 

 
4. KIS paní Vrbovská žádá o projednání a zaslání připomínek či 

podnětů k provozování Kulturního domu v Přerově – Vinarech, jehož 
nájemcem je Taneční sdružení Přerov zastoupené panem O.. 
Osadní výbor žádá: 
-  aby smlouva byla vždy na dobu určitou, tzn. do 12měsíců. 
- Do smlouvy prosíme zahrnout a konkretizovat pravidelnou údržbu 

(úklid) schodů, mezaninu i přístupových prostor a WC. 
 

5. Paní Iva Kohoutova nám zaslala pozvánku na 10. Zasedání 
Zastupitelstva města Přerova na 6.2.2012 v Teple Přerov 
 

6. MMPr. poslal plán zasedání osadních výborů v místních částech. 
 

7. Podmínky výběrového řízení pro poskytnutí půjček z Fondu oprav 
poslala paní Bukvaldová – bylo vyhlášeno a vyvěšeno ve vývěsní 
skříňce. 

 
8. Ceny jízdného pro MHD na další období – vyvěšeno a vyhlášeno. 

 
9. Byly předány informace ze schůzky na odboru majetku 10.1.2012 

s předsedy OV- přečten zápis  z této schůzky. 
- Akce Z – 5000,-Kč na barvy, štětce k nátěru podlahy v hasičárně. 



- Z majetku sociálních služeb požadujeme 2 kusy vitriny k umístění 
na stěnu do chodby v Kulturním domě. 

- Ke stávajícímu systému nemáme připomínky, ale požadujeme 
realizovat naplánovanou a schválenou investici 2012 a přidat 
prostředky nevyužité z roku 2011. 

- Parkoviště u Kulturního domu a požární nádrž. 
 

10. Prosíme o mapu k.u. Vinar pro potřeby osadního výboru. GIS– 
   pasport zimní údržby a pasport sečí, abychom věděli čí je který  
   pozemek. 
 

11. Přizvat na jednání zástupce životního prostředí a investiční odbor: 
- k řešení problémů kolem dálnice, která má vést u Vinar. Jak bude  
   řešena hluková bariéra při stavbě dálnice  
- řešení příjezdové cesty Popovice – Vinary. Navrhujeme dát potok 

do roury a tím možnost rozšíření a zpevnění silnice. 
-  vysvětlit občanům i na   veřejné schůzi. 

 
 
 

Předseda osadního výboru: Dagmar Kočí, v.r. 
Zapsal: Zdenek Christen, v.r. 
Datum: 30.1.2012 
Rozdělovník: 2x MMPr, 1x Dagmar Kočí, 1x Zdenek Christen 


