
Zápis č. 18./5./2012
z jednání  osadního výboru Přerov -  Vinary dne 30.5.2012

Přítomni: Kočí Dagmar, Christen Zdenek, Machura Vladimír, 
                  Dočkalík Milan,  Zatloukal Václav,Běhal Vladimír
Omluven Okrskář MP- Pazdera Bronislav

Program jednání: 

1. Přečtení zápisu z minulého jednání

2. Sečení trávy proběhlo podle plánu a odpovídá skutečnosti. 
Zaměstnanci opomenuli zesíct protipovodňovou nádrž –po 
upozornění bude dosečeno tj. parcela č.242 podle mapy z 23.8.2011 
nebo 196 z mapy z 3.5.2012. Nevíme která čísla máme používat.
Dále paní M. se chce starat o trávník kolem svého domu sama, proto 
žádáme o zrušení sečení na parcele č.219 podle mapy z 23.8.2011 
nebo č.173 podle mapy z 3.5.2012.

3. Areál Skalka –SDH Vinary čekají zda jim bude prodloužena smlouva,
aby mohli vyhlásit výběrové řízení za pomoci MMPr na smluvního 
nájemce provozovatele pohostinství v areálu Skalka.- už mají 4 
zájemce.
Osadní výbor Vinary vzal na vědomí informaci SDH s tím, že bude 
vytvořeno nové zabezpečení a povinnosti pro správce areálu.

4. Stížnost pana B. – přesunutí kontejnerů dále od jeho domu situaci 
nevyřeší, protože si bude stěžovat někdo další.Jsme rádi, že jsou 
vyměněny kontejnery za plastové, jiné stanoviště není a souhlasíme 
se stanovisky z vašeho dopisu.  Možná by bylo částečným řešením 
přesunout kovový kontejner na drobné elektrozařízení do ulice 
Vinařská nebo  U zahradnictví – zde jsou stanoviště kontejnerů u 
plotů zahrad.

5. Stížnost paní K. – nahrnutý asfalt před domem (točna pro autobus), 
řidiči hrbolu vyhýbají a najíždí paní Králové až před dveře. Praskají ji 
stěny nad okny, vraty i podhledy. Paní K. prosí o opravu silnice –
točny před domem a poučení zvláště nových řidičů, kde mají 
zastavovat s autobusem.OV se k žádosti paní K. připojuje a žádá 
obnovit vodorovné žluté značení pro zastavování autobusů a 
upozornit zvláště nové řidiče kde je zastávka autobusu.



6. Paní Kočí seznámila členy OV s emailem od pana Kašpárka –
stanovisko k požadavkům z jednání OV.
Trváme na investiční akci vybudování „Víceúčelové zpevněné plochy“
( parkoviště za KD) a požadujeme navýšení rozpočtu vzhledem 
k počtu obyvatel místní části Vinary o cca 498tis.Kč., aby investiční 
akce mohla být realizována.
Dlouhodobý požadavek na opravu silnice a chodníku v ulici K zahrad-
nictví už není prioritou, chodník je opraven svépomocí provizorně 
v akci Z.

7. Za akce Pálení čarodějnic a Dětský karneval bylo předáno 
organizátorce akce  2.499,-Kč
Hodová zábava 8 – 10.000,-Kč
Dětský den 1.500,-Kč
Zahrádkáři košt vín 1.000,-Kč
Mikulášská ?

8. Poskytování půjček z fondu bydlení od 21.5.2012 do 9.7.2012.
vyvěšeno ve vývěsní skříňce

9. Paní Vrbovská nás informovala o generálním úklidu v KD Vinary, 
který se uskutečnil 27.4.2012 – všechno je v pořádku.

10. OV žádá o umístění cedulí u pytlových sběrů, aby lidé věděli co 
tam mají dávat a jakým způsobem odpad zabalit.

11. OV a SDH Vinary žádají kopii revizní zprávy o provedené revizi 
dětského hřiště v areálu Skalka.

12. Další schůze komise osadního výboru bude 27.6.2012. 

Předseda osadního výboru: Dagmar Kočí, v.r.
Zapsal: Zdenek Christen, v.r.
Datum: 31.5.2012
Rozdělovník: 2x MMPr, 1x Dagmar Kočí, 1x Zdenek Christen




