
Zápis č. 42/7/2014

Z mimořádného jednání osadního výboru Přerov - Vinary dne
25. 6. 2014

Přítomni: Kočí Dagmar, Christen Zdenek, Machura Vladimír, 
   Zatloukal Václav, Běhal Vladimír, Dočkalík Milan
Omluveni: okrskář MP Pazdera Bronislav
Hosté: Vrána Pavel, Střelec Bohumír

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. Informace o setkání Vinaráků ČR ve Vinarech u Nového Bydžova
4. Projednání nabídky Odboru správy majetku a komunálních služeb o 

navýšení četnosti přistavování VOK v místních částech. OV Vinary 
požaduje přistavení VOK do areálu Skalka 2x a ke garážím 4x .

5. OV Vinary zaslal žádost pí. Kameníčkové na uvolnění částky 
20.000,- Kč z našeho rozpočtu na nákup pletiva pro areál Skalka.

6. OV schválil uvolnění zbylých finančních prostředků pro rekonstrukci 
areálu Skalka. Ta by zahrnovala:
- WC pro personál (dle nařízení hygieny)
- Oprava zámkové dlažby
- Zateplení budovy, včetně nátěru
- Oprava rozpadajícího se přístřešku nad venkovním posezením. 

(SDH Vinary požaduje pouze zakoupení materiálu, opravné 
práce provedou sami).

7. Na výzvu MMPr o změnách v drážní osobní dopravě byli občané 
Vinar vyzváni prostřednictví rozhlasu a vývěsné skříňky 
k připomínkování a návrhům k plánovaným změnám v jízdním řádu.

8. Paní Doupalová se omluvila z neúčasti na OV ze dne 25. 6. 2014.
Bude znovu pozvána na další OV, který se bude konat dne 27. 8.
2014.

9. Hostem OV Vinary byl předseda OV Čekyně Ing. B. Střelec, který 
nás informoval o svých představách ohledně vztahů MČ a MMPr.

10.OV Vinary žádá o opravu informační skříňky, která je umístěna na 
kulturním domě ve Vinarech. Skříňka se rozpadá.

11.Hlásič požáru na KD – sklíčko je poničené, vandalové spouští 
sirénu v nočních hodinách.

12.Protipovodňová nádrž je opět plná bláta, mříže na odtok vody jsou 
zanesené. Žádáme o vyčištění. Svod vody nedávno opravený je 



nefunkční, voda teče pod něj a blátem zanáší mříž. Žádáme o 
reklamaci provedené opravy.

13.OV odsouhlasil odeslání žádosti na pokácení lípy na ulici Mezilesí 
II.(vedle domu pí. S.), neboť strom je suchý a při větrném počasí 
z něj opadávají větve, a proto hrozí nebezpečí úrazu pro 
kolemjdoucí.

Další schůze komise osadního výboru bude 27. 8. 2014.

Předseda osadního výboru: Dagmar Kočí, v. r.

Datum: 29. 6. 2014

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

Dodatek k zápisu č.42/7/2014 z jednání osadního výboru Přerov –
Vinary dne 25.6.2014

14.  Osadní výbor odsouhlasil uvolnění částky 5.000,-Kč. na opravu 
        tanečního parketu (kola) v areálu Skalka.
       A dále s  opravou  vzduchotechniky v restauraci areálu Skalka.
Datum 10.7.2014
Předseda osadního výboru : Dagmar Kočí


