
Zápis č. 20./7./2012
z jednání  osadního výboru Přerov -  Vinary dne 22.8.2012

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

Program jednání: 

1. Přečtení zápisu z minulého jednání
2. Areál Skalka – Smlouva bude prodloužena SDH Vinary. Hasiči vyhlásí 

výběrové řízení na podnájem nebytových prostor v Areálu Skalka.
- S nynějším podnájemcem areálu Skalka je ukončena smlouva 

k 31.8.2012 z důvodu nedodržení smluvních podmínek v bodě IV/3
- Podnájemce nezaplatil 9x nájem podle smlouvy a dle sdělení 

starosty SDH Vinary dlužná částka činí 27.000,-Kč k dnešnímu dni.
- Provozovna bude uzavřena od 1.9.2012 až do vyřešení 

výběrového řízení
- Hasiči dají inzerát do Přerovska na podnájem nebytových prostor

3. Osadní výbor Vinary podává stížnost na stavební úřad ke stavbě 
domu na rozcestí na Můstku – adresa Vinary, Vinařská 17. Stavebník 
rozebral chodník a vysadil tam tůje. Tím se zatáčka i křižovatka stává 
nepřehlednou. Žádáme o pomoc s vyřešením tohoto případu.

4. Paní Poláková žádá o vyjádření k žádosti odprodeje pozemku    
manželů M.  OV Vinary souhlasí s odprodejem pozemku protože o 
okrasnou zeleň v Růžové ulici se starají( je na pozemku obce- chtějí 
do svého vlastnictví). Vjezd do garáží chtějí z ulice Za Vrbím – OV 
souhlasí s tím to požadavkem.
- Paní A.  nabízí pozemek, který by propojil chodník Vinařské a 

Růžové ulice. OV souhlasí s tímto propojením.
5. Spolupráce s deníkem „Přerovské listy“ – od července 2012 nechodí 
     do všech domácností
6. Informace TS o přistavování VOK pro podzimní úklid – nabídka o 

přistavení kontejnerů navíc nad rámec harmonogramu. OV Vinary  
máme zájem – protože VOK jsou ihned přeplněné

7. Paní Doupalová nám dala na vědomí povolení kácení 3ks topolů u 
kříže v době vegetačního klidu po zajištění finančních prostředků.

8. Požádat povodí Morava a pročistit a odbahnit vinarský potok.
9. Investice na rok2013 dle priorit

- Parkoviště za Kulturním domem
- KD Vinary Zadní dveře vyměnit za plastové, jsou zde velké úniky 

tepla



- Generální oprava požární nádrže
- Kanálová vpusť v ulici Ve Dvoře – špatně vyspádovaná 

silnice(kanál je na kopečku)
- Dokoupit klasické židle do kulturního domu
- Oprava místního rozhlasu a rozšíření o nové ulice, v Mezilesí I 

(opravit – hádá se řeč, je to nesrozumitelné)
- Víceúčelové hřiště pro děti
- Areál Skalka – oprava tanečního parketu
- Rozšíření silnice v Trnečkách (Vinary – Popovice)

- 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,-
-

10. Další schůze komise osadního výboru bude 19.9.2012. 

Předseda osadního výboru: Dagmar Kočí, v.r.
Datum: 24.8.2012
Rozdělovník: 2x MMPr, 1x Dagmar Kočí, 1x Zdenek Christen




