
Zápis č. 43/8/2014

Z jednání osadního výboru Přerov - Vinary dne 27.8.2014

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

Omluveni: Václav Zatloukal, Běhal Vladimír, Dočkalík Milan

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

ve Vinařské ulici č.273/17. Opětovná stížnost na pana O., který 
neodstranil tůje z chodníku.

3. Občané si opětovně stěžují na neprůchodnost chodníku, v zatáčce 
ve Vinařské  ulici,  u plotu M..

4. OV souhlasí a povoluje odprodej pozemků p.č. 63/2 a p.č.63/3 
v k.ú. Vinary u Přerova panu S..

5. Paní Dortová Andrea koordinátorka projektů o.s.KAPPA-HELP 
Boženy Němcové 16, žádá informaci o pronájmu hřiště na malou 
kopanou – žádost je předána panu Pavlu Vránovi starostovi SDH 
Vinary, který podá potřebné informace.
Dále OV upozorňuje, že v areálu Skalka je nutno vyvěsit  
PROVOZNÍ ŘÁD HŘIŠTĚ a odpovědné osoby k pronájmu – zajistí 
Pavel Vrána starosta SDH Vinary.

6. Pan Miroslav Kašpárek nás informoval o dopise o žádosti pana K.  
o přemístění autobusové zastávky.
OV informuje, že autobusová zastávka byla vybudována před 60-ti 
lety, v roce 1953 a od té doby nikomu nevadila. Akorát bylo jednáno 
ohledně hluku a splodin. I to se vyřešilo.

7. Technické služby nám zaslaly harmonogram přistavování 
velkoobjemových kontejnerů – bude vyvěšen v informační skříňce.
Stížnosti občanů na sečení trávy a nerovnosti silnic budou předány 
na TS paní Polívkové.

8. Paní Kameníčková nám zaslala vyjádření revizního technika k věži 
u KD k hromosvodu. Hasiči požadují opravu hromosvodu a OV 
souhlasí.

9. Paní Lenka Tomečková nás žádá o kontrolu informací o Vinarech a 
o aktualizaci webových stránek.

10.Členové OV si přečetli pravidla pro financování místních částí.
Pan Vojtášek  nás žádá o zaslání návrhů rozpočtu místních částí na 
rok 2015: 1. Dětské víceúčelové hřiště
                   2. Oprava chodníku v ulici K zahradnictví



3. Kulturní akce - Dětské šibřinky
- Pálení čarodějnic
- MDD
- Vinarské hody
- Hurá do školy
- Výstava zahrádkářů
- Tvořivé hry pro děti
- Mikulášská nadílka
- Beseda s důchodci
- Přednášky pro důchodce

Další schůze komise osadního výboru bude 24.9. 2014.

Předseda osadního výboru: Dagmar Kočí, v. r.

Datum: 29. 8. 2014

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


