
Zápis  1/02/2015

z jednání místního výboru Vinary

Dne 11.2.2015

Za MV přítomni: Šárka Vodáková, Dita Kraváková, Tomáš Grapl, Tomáš Přikryl,     

Vladimír Machura

Hosté: předseda mysliveckého sdružení (MS)– p. Polák, předseda zahrádkářského 

Sdružení Vinary (ZSV)– p. Duda, starosta  sboru dobrovolných hasičů (SDH)-  

p. Vrána

Program jednání :

1. Uvítání hostů, nastínění možné spolupráce mezi organizacemi, žádost o koordinovanou 

přípravu hodů ve Vinarech. 

2. Projednání organizačního zabezpečení hodů, které proběhnou ve dnech 17. – 19.7.2015

a) 17.7.  – SDH pořadatelsky zajišťují hodovou zábavu

b) 18.7. – dopoledne – pí. Kraváková + SDH sportovní aktivity pro děti

c) 18.7. – od 13.00 asi do 17. – 18.00 hod. fotbalový turnaj ulic

d) 18.7. –  od  18.00 hod. snaha o zajištění reprodukované hudební produkce pro občany

e) 19.7. – SZV pořadatelky zajišťují  hodové nedělní odpoledne s hudbou

V roce 2016 zajišťuje nedělní program MS

3. Informace o dalších akcích pořádaných pro veřejnost:

a) Zahrádkářské sdružení Vinary zjišťuje dne 14.3. „Zahrádkářský ples“ v KD ve Vinarech.

Předseda ZSV pan Duda vyslovil pochybnosti o technickém a provozním stavu KD ve 

Vinarech.  

ÚKOL:  Do 28.2. informovat  o stavu sálu 

pana Dudu.

ZODPOVÍDÁ:  p. Grapl

b) Myslivci -  v letních měsících  - „Myslivecké odpoledne „ na myslivecké chatě.

c) Hasiči – „Pálení čarodějnic“ ,“ Dětský den“,  90. let založení  SDH.

K požadavku pana Christena k poskytnutí finanční dotace na výročí založení SDH bylo 

sděleno, že dotace na tyto příležitosti poskytuje kancelář primátora – paní ing. Novotná. 

Lze případně poskytnout i grant – viz podmínky vydané MMPr – nástěnka.



4. Stanovisko MV k zaslané informaci Technických služeb  „mapa sečení“   - pozemky města 

doposud určené k sečení, včetně vyznačení četnosti sečení.

Dne 9.2.2015 zaslány na MV informace s mapovým podkladem k vyjádření MV k veřejným 

plochám určeným k sečení a k četnosti sečení. Bude řešeno do 15.3.2015.

ZODPOVÍDÁ:  p. Vodáková

5. Projednání  opakujících se nevyřešených bodů ze zápisů z roku 2014

a) Chybějící provozní řád hřiště Skalka v dokladech MV.

ÚKOL:  dodat   do příštího jednání 

ZODPOVÍDÁ: p. Vrána

POZN.: stačí odeslat e-mailovou 

poštou

b) Vyřešit reklamaci zpevněné plochy za KD.

ÚKOL:           znovu zaslat MMPr

TERMÍN:       do 31.3.2015

ZODPOVÍDÁ: p. Grapl

c) Vyřešit problém obecního pozemku ve Vinařské ulici parc.č.273/17 ve vlastnictví 

Statutárního města Přerova osazeného jehličnany (tůje) . Místo je nebezpečné – chodci 

vstupují na pozemní komunikaci  bez možnosti bezpečného přecházení  křižovatky.

Jelikož se jedná o pozemek Města Přerova, řešení musí zajistit vlastník pozemku.

ÚKOL:               zaslat MMPr

TERMÍN:         do 30.4.2015

ZODPOVÍDÁ:  p. Grapl

d) Projednání k plánovanému dětskému hřišti MŠ ve Vinarech.

Jedná se o školské zařízení. Nové oplocení školské zahrady po zmenšení o předávanou část by 

nemělo být hrazeno z prostředků místní části.

ÚKOL:              znovu požádat o 

jednání

TERMÍN:         do 30.4.2015

ZODPOVÍDÁ:  p. Grapl

6. Projednání revitalizace zeleně před kulturním domem  i na ostatních veřejných plochách

- MV má zájem o realizaci nové výsadby zeleně před kulturním domem za svépomoci

občanů, prostřednictvím místních spolků.

- V investičním plánu je s koncepcí zeleně před KD  počítáno, MV  se pokusí zajistit plán 

výsadby - projekt, z fin. Prostředků se   uhradí materiál - zeleň , MV zajistí  osazení zeleně 

dle příslušného projektu.

- Bude se jednat i o možnosti získání dotace.

ÚKOL:              zahájit jednání

TERMÍN:         průběžně do 30.6.2015

ZODPOVÍDÁ:  výbor



- MV se pokusí projednat úpravu zeleně – starých hrušní v ulici Vinařská s možností  

vybudování parkovacích míst a výsadby nové zeleně v tomto prostoru. Nutno konzultovat 

na ŽP a občany Vinar. Zajistit inventarizaci předmětné zeleně ke stanovení stavu 

jednotlivých stromů.

ÚKOL:              zahájit jednání

TERMÍN:         průběžně do 30.6.2015

ZODPOVÍDÁ:  výbor

7. Upřesnění rozdělení finančních prostředků MČ pro rok 2015

-         40.000,- Kč Příspěvek na kulturní akce 

- 100.000,- Kč Revitalizace zeleně před KD

-    60.000,- Kč Dokončení  - dodláždění  plochy před provozovnou v areálu Skalka

-   20.000,- Kč Herní prvky na hřišti v areálu  Skalka

- 590.000,- Kč ( cca ) Oprava chodníků

Poznámka k opravě chodníků : Konkrétní stanovení části chodníků určené k opravě 

bude provedeno po konzultaci se zástupci MMPr. Bude řešena případná projektová 

připravenost opravy a vlastnické vztahy  k dotčeným pozemkům.

8. Projednání řešení dopravní situace v obci – pokusit se  projednat zrušení zastaralého

dopravní značení na vjezdu do obce „20“.

ÚKOL:  projednat na policie + MMPr + občané na veř. schůzi

ZODPOVÍDÁ: p. Grapl + MV

9. Úvaha o znovuoživení tradice Masopustu, bude zajišťováno pro příští rok.

10. Kulturní akce pro veřejnost v roce 2015:  

Název akce: Termín konání: Pořadatel:

Myslivecký ples leden Mysliv.sdružení  (MS)

Zahrádkářský ples 14.3. Záhrad.sdružení Vinary (ZSV)

Dětské šibřinky březen pí. Kraváková

Pálení čarodějnic duben Sbor dobr.hasičů (SDH)

Mezinárodní den dětí červen Sbor dobr.hasičů (SDH)

Šachový turnaj pro děti – Vinarský princ červen ŠK Vinary

Vinarské hody červenec SDH + ZSV

90.let založení Sboru dobrovolných hasičů ? Sbor dobr.hasičů (SDH)

Myslivecké odpoledne srpen Mysliv.sdružení

Hurá do školy srpen/září pí. Kraváková

Tvořivé hry pro děti ? knihovnice, pí. Sedláková

Mikulášská nadílka prosinec pí. Kraváková, pí. Vodáková

Sousedský punč, vyhodnocení roku prosinec MV Vinary



11. Různé.

11.1 MV opětovně žádá o zvážení dovybavení úřadoven o jeden počítač a tiskárnu – možno i 

starší, vyřazované a repasované. Softwarové vybavení - pouze textový editor a možnost 

připojení k internetu.

11.2 MV  žádá o co nejrychlejší vyřešení  nájemního  vztahu v kulturním domě  (eliminace 

problémů s odběrem  vody ,plynu apod.,  vyřešení revizí , úklidu, drobných oprav a  

krátkodobých nájmů na akce pořádané občany a sdruženími Vinar).

Předseda Místního výboru: Ing. Tomáš Grapl, v.r.

Zapsala: pí. Vodáková Datum:  11.2.2015

Rozdělovník:  e-mail MV,  2 x  Magistrát města Přerova

           Dále : SDH Vinary, ZSV Vinary, MS Vinary  - starosta, předsedové


