
Zápis č. 17./4./2012
z jednání  osadního výboru Přerov -  Vinary dne 18.4.2012

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

Okrskář MP- Pazdera Bronislav
Omluven:  Běhal Vladimír

Program jednání: 

1. Přečtení zápisu z minulého jednání

2. Areál Skalka – proběhla výborová i členská schůze SDH Vinary, kde 
se hasiči dohodli, že se i nadále budou starat o areál Skalka.
Osadní výbor Vinary vzal na vědomí informaci SDH s tím, že se bude 
vytvářet nové zabezpečení. Na další schůzi SDH Vinary, která se 
bude konat 27.4.2012, budou stanoveny nové podmínky, na 
výběrovém řízení bude zvolený nový správce Areálu Skalka z řad 
SDH Vinary, kterého pozveme na další schůzku OV. 
Osadní výbor doporučuje uzavřít smlouvu na dobu neurčitou 
s výpovědní lhůtou 2 měsíce.

3. Technické služby předali pro OV Vinary – lopatu, hrábě, metlu a 
motyku. Věci budou umístěny v KD Vinary pro úpravu okolí a pro 
potřeby tanečního sdružení pana O.

4. Paní Kočí – předala informace z porady předsedů 11.4.2012 na 
MMPr, 
- Všechny problémy, které se vyskytnou v obci směřovat na pana 

Vladimíra Čajku MMPr.
- Dělníci TS nesmí komunikovat s občany, pouze se svým vedoucím 

tj. pan Koněvalík, pan Čajka. Nafotit problém co se nám nelíbí a 
poslat panu Čajkovi

- Informace o veřejné službě  v rámci Přerova – přečtena 
organizační směrnice i o údržbě hřbitovů.

- Osadní výbor trvá na požadavku investice, která je už v plánu –
ulice K Zahradnictví, ale hlavně požadujeme vybudování parkovací 
plochy, na které je vydané stavební rozhodnutí a toto požadujeme 
realizovat v letošním roce 2012

5. Pan P.  informoval o problémech s parkováním v ulici Pod Zahradami 
– řešeno domluvou.



6. Paní Vrbovská s KIS Přerov nám zaslala doplnění nájemní smlouvy 
s panem O.  k pronájmu Kulturního domu a prodloužení smlouvy do 
31.3.2013.

7. Různé:
- Požadujeme navýšení rozpočtu vzhledem k počtu obyvatel- výše 

financí: rozpočet pro Vinary 215.000,-
                      Žeravice 416.800,-

       Újezdec 960.700,-
       Kozlovice 482.000,-

- OV Vinary žádá demontovat dopravní značky z Vinar „Zákaz 
zastavení průběžná a konec“ a připojujeme se k požadavku OV 
Popovice k umístění zrcadla v zatáčce v Kovářské ulici u kapličky

- OV Vinary žádá o přidání rozhlasových amplionů do nových ulic 
„Krátká“ a navrhujeme název nové ulice „V Trnečkách“

- Paní Z.  nám oznámila, že topoly v zatáčce u kříže mají spoustu 
suchých větví, které při větru padají a mohou někoho zranit. OV –
žádá o zhodnocení stavu topolů a alespoň ořezání suchých větví –
nebo pokácení stromů.
                         

8. Dětská a sportovní hřiště – 1x ročně kontrola, revize zařízení – OV a 
SDH Vinary žádají kopii revizní zprávy.

9. Další schůze komise osadního výboru bude 30.5.2012. 

Předseda osadního výboru: Dagmar Kočí, v.r.
Zapsal: Zdenek Christen, v.r.
Datum: 28.4.2012
Rozdělovník: 2x MMPr, 1x Dagmar Kočí, 1x Zdenek Christen




