
Zápis č. 22./9./2012
z jednání  osadního výboru Přerov -  Vinary dne 31.10.2012

Přítomni: Kočí Dagmar,  Machura Vladimír, Běhal Vladimír,
                  Zdenek Christen,  Dočkalík Milan,
Omluveni: Václav Zatloukal, okrskář MP Pazdera Bronislav

Program jednání: 

1. Přečtení zápisu z minulého jednání.
2. Areál Skalka – V měsíci září proběhlo konkurzní řízení na nového 

podnájemce. Zúčastnili se 4 zájemci a konkurz vyhrála paní P.V.
Smlouva je uzavřena na dobu 5 let a od 1.11.2012 bude znovu 
uveden celý Areál Skalka do provozu.

3. Paní Novotná nás informovala 6.9.2012 o šetření novostavby 
rodinného domu v ulici Vinařská .
OV Vinary žádá o pomoc s dořešením problému kolem tohoto domu 
v zatáčce. Požadujeme stavební úpravy chodníku a odstranění části 
zídky. Chodník vedl kolem zatáčky po vjezd do původního domu. 
Chodník byl zrušen a stavebník si zde na parcele města vysadil tůje. 
Rovněž si zvětšil nájezdovou plochu, kterou ohraničil dalším živým 
plotem na parcele města.

4. paní Kočí seznámila přítomné  se zápisem z jednání konaného dne 
1.10.2012 na Magistrátu města Přerova, Odboru správy majetku a 
komunálních služeb s předsedy  Osadních výborů.
Dále seznámila přítomné s odpovědí na návrh rozpočtu na rok 2013

5. OV Vinary požádáme nového ředitele KIS pana Mgr. Jaroslava 
Macíčka o mimořádnou schůzku k potřebám Kulturního domu ve 
Vinarech.

6. Víceúčelové hřiště pro děti by bylo nejvhodnější umístit mezi 
mateřskou školu a vojenskou bytovku.  Je zde lepší dostupnost a 
prostor je majetkem města. Mateřská škola by souhlasila se 
zmenšením školní zahrady. Za vojenskou bytovkou je už volejbalové 
hřiště.

7. OV žádá a připomíná likvidaci keřů u silnice v ulici Doubí (kolem plotu 
býval chodník, dnes vzrostlé keře brání výhledu do křižovatky).

8. 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.Akce „Z“ finanční prostředky budou použity na barvu. SDH Vinary si 
     natřou podlahy v garáži ve zbrojnici – zajistí starosta SDH Vinary.
12.Žádáme o majetkoprávní dořešení pozemku 9/1KU Vinary, aby se
     stalo majetkem města, aby se město o něj do budoucna 



     staralo.(zatravnit plochu, aby se zamezilo černým skládkám.)
13.Nařízení Státní veterinární správy – vyvěšeno v informační skříňce.
14.VAK revize redukčních ventilů- krátkodobé přerušení dodávky pitné 
     vody – vyhlášeno.
15.Dotaz občanů na podmínky pronájmu místnosti v KD ve Vinarech pro 
     veřejnost. Za pronájem místnosti zodpovídá starosta SDH Vinary. 
     Místnost se zapůjčuje na 1 den = 24 hodin (akce + úklid) za 300,-Kč. 
     Částka se hradí starostovi SDH Vinary.
16.V ulici Mezilesí II je zlomená velká haluz  na kroucené vrbě. Prosíme 
     o odstranění.
17.Manželé S.   chtějí odkoupit od Magistrátu pozemek vedle své 
     zahrady k silnici, že se o něj budou starat. Komise souhlasí a 
     doporučuje.

18.Další schůze komise osadního výboru bude 21.11.2012. 

Předseda osadního výboru: Dagmar Kočí, v.r.
Datum: 1.11.2012
Rozdělovník: 2x MMPr, 1x Dagmar Kočí, 1x Zdenek Christen




