
Zápis č. 16./3./2012
z jednání  osadního výboru Přerov -  Vinary dne 21.3.2012

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

Okrskář MP- Pazdera Bronislav  

Program jednání: 

1. Přečtení zápisu z minulého jednání

2. Paní Zapletálková – nařízení Státní veterinární správy – varoaza včel 
vyvěšeno ve vývěsní skříňce.

3. Paní Považanová – úprava jízdního řádu pro spoj Prostějov – Přerov, 
přes Dub nad Moravou. Osadní výbor Přerov – Vinary souhlasí 
s uspíšením o 13minut. Uvedený spoj neovlivní MHD Přerov – Vinary.

4. Paní Poláková žádá vyjádření k prodloužení nájemní smlouvy na 
pronájem „Areálu Skalka“. Pro různorodé názory jednotlivých občanů 
je svolána veřejná schůze hasičů na 14.4.2012 na 9.00hodin.Zde se 
bude hlasovat o situaci v Areálu Skalka. Na další schůzi osadního 
výboru, která se koná 18.4.2012 se vyjádříme k dané situaci a 
s výsledkem seznámíme MMPr.

5. Paní Doupalová žádá o podání informace k zajišťování údržby zeleně 
v místní části. Dne 20.3.2012 jsme dostali mapu – plochy k sečení. 
Členové osadního výboru si prošli vesnici a zjistili že:
- Růžová ulice – konec – betonová plocha, zůstává 1,5m na sečení.
- Za vrbím – č.221 nikdy nesečeno, ale je označeno, úzký pás 

netřeba síct je tam štěrk
- Za Humny – zkontrolovat zda se seče 232 a 235, před bytovkou 

(12 a 14) TSM Pr nesečou a bylo by vhodné síct.
- Vinařská ulice – souhlasí sečení
- Mezilesí II – č. 239 a 250 zkontrolovat  zda se seče
- Mezilesí I – č. 237 a 238 není potřeba síct.
- Doubí – sečeno – souhlasí
- K Zahradnictví – sečeno – souhlasí
- Ve Dvoře – sečeno - souhlasí
Žádáme o termíny sečení abychom si to mohli zkontrolovat.
Jinak to pravděpodobně odpovídá skutečnosti.

       Mapky zkopírujeme a budou vyvěšeny ve skříňce pro občany.



6. Paní Kočí – předala informace z jednání 7.3.2012 na MMPr, Odboru 
správy majetku s předsedy Osadních výborů.

- Předpoklad nákladů na údržbu MK v obcích 2012
- Čištění komunikací 2012
- Údržba hřbitovů
- Oprava veřejného osvětlení v integrovaných obcích
- Sečení trávy
- Živé ploty
- Dětská a sportovní hřiště – celoroční údržba a revize

7. Další schůze komise osadního výboru bude 18.4.2012. 

Předseda osadního výboru: Dagmar Kočí, v.r.
Zapsal: Zdenek Christen, v.r.
Datum: 30.3.2012
Rozdělovník: 2x MMPr, 1x Dagmar Kočí, 1x Zdenek Christen




