
Zápis č. 37/2/2014

z jednání osadního výboru Přerov - Vinary dne 26.2. 2014

Přítomni: Kočí Dagmar, Christen Zdenek, Dočkalík Milan
                Machura Vladimír, Běhal Vladimír

okrskář MP Pazdera Bronislav, 
Omluveni: Zatloukal Václav

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

ve Vinařské ulici č.273/17.
3. Podmínky užívání nebytových prostor – krátkodobý pronájem 

jednací místnosti. Osadní výbor s výborem SDH Vinary se dohodli, 
že správcem, který bude pronajímat jednací místnost, inkasovat 
příjem na stvrzenku, předávat a přebírat pronajaté prostory a 
měsíčně odvádět příjem do pokladny města, bude pan V.B.
Kontrolu bude provádět starosta SDH Vinary pan P.V.

4. VAK Přerov pan Jeřábek oznámil, že odkalování vodovodního řádu 
proběhne 12 a 13 března v nočních hodinách – bude vyhlášeno a 
vyvěšeno v informační skříňce.

5. Paní Koryčanová žádá o stanovisko k výměně autobusového 
přístřešku v naší místní části. Osadní výbor Přerov – Vinary 
souhlasí s návrhem na výměnu.

6. Paní Kousalová žádá o informaci zájmu sběru biologicky 
rozložitelného odpadu. Pro obec máme zájem o kompostér 800l, 
který může být umístěn v ulici Doubí u garáží. Dotazníky pro nutný 
průzkum zájmu občanů o kompostovací  zařízení je možno 
vhazovat do  schránky na kulturním domě ve Vinarech.

7. Podněty a připomínky občanů k odstranění závad při výměně 
vodovodního řádu, které předali pan P., pan Z., pan M., pan H., 
paní J. a paní S.. Připomínky byly předány strážníkovi MP, který je 
ve spojení s paní Polívkovou z TS a budou postupně řešeny ve 
spolupráci Vak a TS.

8. Občané si stěžují na živý plot kolem zahrady paní M., který 
zasahuje do chodníku, lidé si o něj ničí a špiní oděv při cestě 
k autobusu. Paní M. jsme na stížnosti občanů upozornili a slíbila 
nám, že bude keře častěji stříhat.

9. Místní okrskář pan Pazdera upozornil, že opět se po dědině 
pohybují zaměstnanci různých společností a vnucují důvěřivým 
lidem smlouvy. Nutno připomenou rozhlasem nařízení města 



Přerova č.2/2012 TRŽNÍ ŘÁD kdy podomní a pochůzkový prodej je 
zakázán.

10.Na zájezd do Vinar u Nového Bydžova se přihlásilo zatím 30 lidí 
Místostarosta pan Pavel Špinka nám poslal „Zpravodaj“ obecního 
úřadu Vinary za rok 2013. OV musí zvážit rozpočtové možnosti, 
kolik bude stát autobus , kolik jsme schopni sami ušetřit a jak je 
potřeba dál postupovat při organizaci této akce. 

11.Osadní výbor schvaluje výměnu oplocení v areálu „Skalka“ 
z bezpečnostních důvodů a nebezpečí úrazu. Jedná se o nákup 
materiálu asi za 20.000,-Kč zbytek si udělají hasiči a fotbalisti 
brigádou.

Další schůze komise osadního výboru bude 26.3. 2014.

Předseda osadního výboru: Dagmar Kočí, v. r.
Datum: 2.3.2014

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


