
Zápis č. 19./6./2012
z jednání  osadního výboru Přerov -  Vinary dne 27.6.2012

Přítomni: Kočí Dagmar,  Machura Vladimír, Zatloukal Václav,
                  Okrskář MP- Pazdera Bronislav
Omluveni: Zdenek Christen - lázně

Program jednání: 

1. Přečtení zápisu z minulého jednání
2. Sečení trávy proběhlo podle plánu a odpovídá skutečnosti. 
3. Ve dnech 13-15.7 2012 se uskuteční ve Vinarech hody

13.7.2012 hodová zábava občerstvení zajistí hasiči
     14.7.2012 fotbalový turnaj ulic
     15.7.2012.k tanci i poslech zahraje Záhoranka- občerstvení zajistí    
     zahrádkáři.
4. Paní Věra Špilerová nám zaslala návrh informačního letáku k ceduli 

označující místo pytlového sběru. Osadní výbor Vinary souhlasí 
s navrženým textem letáku.

5. Paní Eva Řezáčová nám zaslala příjmy a výdaje místních částí.
6. Pan Ing.Tomáš Přikryl nám zaslal výpis z účetnictví vztahující se 

k výdajům místní části a přehlad investičních akcí.
7. Paní Martina Abšnajdrová zaslala informaci na vědomí o digitální 

bezdrátový obecní rozhlas – OV nepožaduje.
8. Paní Doupalová nám poslala tabulku s počty sečí a výměrami ploch.

- Je třeba vyřešit situaci v nepřehledné zatáčce u nové ulice 
    V Trnečkách – tráva je zde vysoká, vyrostlá – požádat o zesečení   

     soukromníky, aby to bylo přehledné nebo životní prostředí, kdo má 
     tento úsek na starosti.
- Zaužívaný chodník od autobusové zastávky ke školce. Zjistit počet 

lidí užívajících tento chodník- anketou ve školce- zda je chodník 
potřeba ,pak vyzvat majitele pozemku k vyčištění nebo zařadit do 
plánu a vykoupit pozemek a dát do plánu sečení.

-
9. Areál Skalka –SDH Vinary čekají zda jim bude prodloužena smlouva,

Osadní výbor žádá o schůzku odpovědné osoby z majetku města 
koho určí pan Vojtášek.

10. OV a SDH Vinary si vyžádají kopii revizní zprávy o provedené 
revizi dětského hřiště v areálu Skalka. Od paní Spurné

11. Připomínky k připravovaným jízdním řádům – občané se mohli 
vyjádřit do 10.7.2012 ale nikdo se neozval. Tudíž připomínky nejsou.

12. Pan Petr Laga  nás pozval do Henčlova na vaření kotlíkových 
gulášů – vyhlášeno místním rozhlasem.



13. Studna před Kulturním domem. Dle vyjádření starších občanů byla 
vždy obecní, nikdy nebyla soukromníka.

14. Pan L.H.  upozorňuje na klepající , uvolněnou, kanálovou mřížku 
ve Vinařské ulice  u rybníčka.

15. Pan H. a K. se ptají, kdy se zbaví veliké louže před domem. Silnice 
je zde špatně vyspádovaná, kanál je vprostřed silnice na kopečku a 
pod lipou je prohlubeň kde se  pořád drží voda. Jedná se o ulici Ve 
Dvoře.

16. Pan R.R. upozorňuje, že v Růžové ulici nesvítí světlo nebo bliká.

17. Investiční akce 2013

- Parkoviště za Kulturním domem
- Zadní dveře vyměnit za plastové, jsou zde velké úniky tepla
- Generální oprava požární nádrže
- Kanálová vpusť
- Víceúčelové hřiště
- Areál Skalka – oprava tanečního parketu

- Kulturní akce:
-
- Šibřinky 3.000,-
- Čarodejnice 3.000,-
- MDD 3.000,-
- Hody 10.000,-
- Ochutnávka vín 3.000,-
- Setkání s důchodci 3.000,-
- Vodění medvěda 3.000,-
-

18. Další schůze komise osadního výboru bude 22.8.2012. 

Předseda osadního výboru: Dagmar Kočí, v.r.
Datum: 30.6.2012
Rozdělovník: 2x MMPr, 1x Dagmar Kočí, 1x Zdenek Christen




