
Zápis č. 23./10./2012
z jednání  osadního výboru Přerov -  Vinary dne 21.11.2012

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

Program jednání: 

1. Přečtení zápisu z minulého jednání.
2. Požadavek na pravidelné přistavování kontejnerů na BIO odpad.

VOK budou přistaveny nad rámec 23.11. a 30.11.2012
3. Paní Poláková nám poslala zápis z mimořádné schůzky 13.11.2012 

ve věci umístění zídky a tůjí na parcele města. Dále zaslala žádost o 
vyjádření k převodu části pozemku p.č.433/1 v k.ú. Vinary u Přerova. 
Osadní výbor souhlasí s odkupem části p.č.433/1 s červeným 
šrafováním a posunutím tůjí o 1,3m pro vydláždění chodníku.
Nesouhlasíme s odprodejem žlutého šrafování u vjezdu do domu. 
Jedná se o veřejnou plochu magistrátu města a nebylo ani součástí 
jednání na mimořádné schůzce dne 13.11.2012.

4. paní Schonová nám zaslala harmonogram Rady města Přerova a 
Zastupitelstva města Přerova na rok 2013

5. Pan Vojtášek nám zaslal návrh rozdělení rozpočtu -OV Vinary 
souhlasí s navržením čerpání finančních prostředků, ale zdá se nám  
vysoká částka na nákup židlí do KD. Požadujeme obyčejné úzké 
dřevěné židle.

6. Paní Schonová nám zaslala program 15 zasedání Zastupitelstva 
města Přerova, které se bude konat 10.12.2012 ve 13.00hodin.

7. Paní Považanová nám zaslala návrh nových jízdních řádů 
optimalizace městské autobusové dopravy. OV Vinary – žádáme o 
lepší – vhodnější informovanost občanů o změnách v označení linek a 
časových intervalů v jednotlivých místních částech.

8. Paní Doupalová nás informovala o rozšíření dětského hřiště v areálu 
Skalka,které se uskuteční ještě do konce roku 2012.

9. Hasiči informují o nebezpečí požárů od svíček apod. otevřených 
ohňů. Leták bude vyvěšen ve skříňce.

10.Informace paní Krutilové z Velkého Týnce k odprodeji kuřic na 
     snášení ve stáří 20 týdnů – vyvěšeno v informační skříňce.
11.Další schůze komise osadního výboru bude 19.12.2012. 

Předseda osadního výboru: Dagmar Kočí, v.r.
Datum: 21.11.2012
Rozdělovník: 2x MMPr, 1x Dagmar Kočí, 1x Zdenek Christen




