
Zápis č. 21./8./2012
z jednání  osadního výboru Přerov -  Vinary dne 19.9.2012

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

Program jednání: 

1. Přečtení zápisu z minulého jednání
2. Areál Skalka – k bodu 2, zápis č.20/7/2012 OV Vinary, ze dne 

22.8.2012.
Z průběhu jednání o provozu areálu Skalka k dnešnímu dni vyplynulo, 
že informace starosty SDH Vinary byly nepravdivé, neboť smlouva o 
prodloužení podnájemci byla samotným starostou SDH Vinary 
prodloužena do 30.9.2012 již 1.8.2012.
Dle informace místostarosty a jednatele SDH Vinary bude tato 
problematika řešena na členské schůzi SDH Vinary 21.9.2012.
Bude projednán provozní řád a zvolen nový správce celého areálu 
Skalka.
Na příští zasedání OV bude pozván správce areálu Skalka, aby 
seznámil OV s provozním řádem.

3. Paní Novotná nás informovala o prošetření novostavby rodinného 
domu v ulici Vinařská (nepřehlednost křižovatky, zrušený chodník), 
kontrolu provedla paní Doupalová a zápis zašle na stavební úřad.

4. Paní Brázdová- podklady k sestavení rozpočtu na rok 2013
OV žádá o :
- nové paravany na jeviště pro rozdělení prostoru podium a bar.
- 50 kusů úzkých dřevěných židlí bez polstrování
- Metlu, čisticí prostředky, kyble
Na jaře jsme upozorňovali na vadné topidlo na sále KD. Prosíme o 
informaci zda bylo vyřešeno.

5. Spolupráce s Přerovskými listy – od 1.9.2012 je novou redaktorkou 
paní Ingrid Lounová.

6. Paní Doupalová – rozšíření dětského hřiště (koutku) v areálu Skalka. 
OV navrhuje zřízení – 2 lavečky,

  pérové houpačky, 
 kolotoč, 
 kyvadlová houpačka, 
 lozící stěna –

- dle prostoru a finančních prostředků.
7. Je domluven kontakt na správce Kapličky z důvodu revize .



8. OV žádá o ořezání nebo likvidaci keřů u silnice v ulici Doubí (kolem 
plotu býval chodník, dnes vzrostlé keře brání výhledu do křižovatky).

9. OV upozorňoval v červnu na vadnou kanálovou mříž v ulici Vinařská u 
požární nádrže. Prosíme o informaci zda bylo řešeno.

10.OV  žádá o přistavení VOK nad rámec harmonogramu

11.Další schůze komise osadního výboru bude 31.10.2012. 

Předseda osadního výboru: Dagmar Kočí, v.r.
Datum: 20.9.2012
Rozdělovník: 2x MMPr, 1x Dagmar Kočí, 1x Zdenek Christen




