
Zápis č. 36/1/2014

z jednání osadního výboru Přerov - Vinary dne 29. 1. 2014

Přítomni: Kočí Dagmar, Christen Zdenek, Dočkalík Milan
okrskář MP Pazdera Bronislav, 

Omluveni: Machura Vladimír, Běhal Vladimír, Zatloukal Václav

Program jednání: 
1. Přečtení zápisu z minulého jednání.
2. OV žádá o dořešení problému kolem novostavby rodinného domu 

ve Vinařské ulici.
3. Dle informace pana Zatloukala je schválena investiční akce v ceně 

700 000,-Kč na projektovou dokumentaci a opravu chodníku ve 
Vinařské ulici od autobusové zastávky k obchodu na rok 2014.

4. Průzkum mezi občany (nespokojenost, stížnosti, problémy) na VAK 
a STAVEBNÍ FIRMU . Svoje problémy, které chtějí vyřešit, aby 
písemně vhodili do schránky na Kulturním domě do 25. února 2014

5. Místostarosta z Vinar od Nového Bydžova pan Pavel Špinka 
pozval Vinaráky na sraz Vinaráků ve Vinarech, který se bude konat 
v sobotu 21.června 2014. Předběžné přihlášky účastníků zájezdu 
nahlásit do 25.2.2014, aby OV mohl zvážit rozpočtové možnosti. 
Definitivně potvrdit účast do 30.dubna 2014.

6. Paní Jemelíková žádá členy OV-důchodce, nezaměstnané o 
spojení telefonické nebo osobní do 31.1.2014, aby správně mohla 
nastavit daňové záležitosti.

7. Muzejní úterky věnované rozvoji školství v přerovských místních 
částech se konají v Korvínském domě na Horním náměstí č.31.
Informace je ve vývěsní skříňce.

8. Půjčky z fondu oprav- podání žádostí 13.1.2014 do 19.2.2014 
vývěsní skříňka.

9. Pan Kašpárek nám zaslal stanovisko k požadavkům ze zápisu OV.
K bodu 4 – nová výsadba zeleně před kulturním domem – jsme se 
asi nepochopili. Osadnímu výboru se jedná o vzhled a úpravu před 
KD. Byl sem přemístěn památník, aby měl důstojné místo, ale 
pomalu není vidět  ani památník ani kulturní dům přes přerostlou 
zeleň. Proto žádáme o novou úpravu zeleně před KD.

10.HZS – Nebezpečí užívání topidel – vyvěšeno ve škříňce.
11.Zasedání zastupitelstva města Přerova – vyvěšeno ve skříňce.
12.Plán zasedání OV Vinary – poslední středa v měsíci  29.1; 26.2;
     26.3; 30.4; 28.5; 25.6; 30.7; 27.8; 24.9; 29.10; 26.11; 17.12;



Další schůze komise osadního výboru bude 26.2. 2014.

Předseda osadního výboru: Dagmar Kočí, v. r.
Datum: 29.1.2014

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


