
Zápis č. 29/5/2013
z jednání osadního výboru Přerov - Vinary dne 29. 5. 2013

Přítomni: Kočí Dagmar, Machura Vladimír, okrskář MP Pazdera  
                            Bronislav

         

Omluveni:          , Václav Zatloukal , Zdenek Christen
      

Program jednání: 

1. Přečtení zápisu z minulého jednání.
2. OV Vinary žádá o pomoc s dořešením problému kolem novostavby 

rodinného domu v ulici Vinařská .. Stavebník neposunul tůje o 1,3m 
jak mu bylo uloženo. Proto nesouhlasíme s odprodejem městských 
pozemků, ale budeme žádat o navrácení chodníku v zatáčce do 
původního stavu.

3. Osadní výbor Přerov – Vinary žádá o opravu vývěsní skříňky. Zadní 
stěna je promočená a vypadává.

4. Občané Vinar si stěžují na špatný stav chodníku od autobusové 
zastávky po rozcestí na Můstku v ulici Vinařská. Osadní výbor prosí o 
opravu tohoto chodníku.

5. V sobotu 27.4.2013 zorganizovala paní Kraváková pro děti a rodiče 
PÁLENÍ ČARODEJNIC.Osadní výbor souhlasí s proplacením částky 
2960,-Kč na odměny a občerstvení dětí

6 .Šachový klub Vinary žádá o příspěvek na občerstvení pro účastníky  
    lesního závodu „CHA CHA VRAŤ SE“, který se bude konat v pátek 
    31.5.2013. Osadní výbor Vinary souhlasí s proplacením tohoto 
    příspěvku.
7. SDH Vinary žádají o přistaveni VOK nad rámec harmonogramu pro 
    úklid v areálu Skalka. Pan Vladimír Antl nám to přislíbil, ale potřebuje 
    souhlas od pí Ing.Kousalové z odboru majetku města. OV Vinary 
    prosí o souhlas MMPr k přistavení VOK pro areál Skalka.
8. Za Kulturním domem  nejsou kompletní svody z ryny do kanalizační 
    sítě.Při vydatných deštích voda zničí nový chodník i parkoviště. 
    Prosíme  o dořešení této situace.
9. Paní Gillová se na nás obrátila s žádostí o vyjádření k pomístním a  
    místním názvům. Dle znalostí OV Vinary názvy souhlasí.
10.Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje informuje o nebezpečí 
     proměnlivosti počasí – bude vyvěšeno ve vývěsní skříňce.
11.Nařízení Státní veterinární správy – varroáza včel – bude vyvěšeno 
     ve skříňce.



12.Další schůze komise osadního výboru bude 26.6. 2013.

Předseda osadního výboru: Dagmar Kočí, v. r.

Datum: 30. 5. 2013

Rozdělovník: 2x MMPr, 1x Dagmar Kočí, 1x Zdenek Christen


