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Zápis z 18. jednání Místního výboru místní části Vinary                                                                                                   

ze dne 29.6. 2016

Místo konání: Vinary

Přítomni: Ing.Tomáš Grapl  – předseda

Ing. Tomáš Přikryl

pí.Dita Kraváková

p.Vladimír Machura

pí.Šárka Vodáková

Omluveni:

Hosté: p. Sekanina

Program jednání:

1. Úvod

2. Jednání místního výboru

2.a Kontrola zápisu č. 5

2.b Nové body k projednání

3. Různé

4. Úkoly pro členy Místního výboru

5. Žádosti a podněty směrované k MMPr

6. Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu

7. Závěr

2.a  Kontrola zápisu č. 5

Bod 2.3. Ul. Doubí – manipulační plocha Úkol : trvá
Bod 2.7. Revitalizace zeleně před KD Úkol : trvá
Byla předána projektová dokumentace sadových úprav před KD – zpracovatel ing. Hana 
Bělařová. Dle sdělení paní Doupalové se pokusí zajistit dotaci na příští rok. 
Bod 2.12. Basketbalový koš v areálu Skalka Úkol : trvá
Bod 2.13. Technické posouzení systému vytápění  objektu 

           pohostinství  Skalka – není plně vyřešeno Úkol  : podzim 2016
Bod 2.16. Nástěnky před KD  + plakátovací plocha Úkol  : trvá
Bod 2.26/12/2015  Zřízení veřejných web. Stránek MČ Vinary Úkol  : trvá

Bod 2.27/12/2015  Zajištění podmínek pro stavební úpravy chodníku

v ulici U Zahradnictví                      Úkol  : trvá – za rok obnovit

Bod 2.37/02/2016  Opětovně - požadavek k vyjádření ( bod č. 4.5.7. ze zápisu č. 6/2015)

v jednání

Bod 2.41/03/2016  Kontejner na kovový odpad (plechovky apod.) Úkol  : probíhá

Bod 2.43/03/2016  Obnova informativní směrové tabule  „hřiště Skalka“. Úkol  : v řešení

Bod 2.45/04/2016   Rozhlas v ul. Mezilesí  Úkol  : v řešení
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Bod 2.46/04/2016   Polní cesta „školka – zastávka“ Úkol  : v e-mailu

Bod 2.47/04/2016   Odstavný pruh – vyřešení dopravy ul. Doubí v závislosti na realizované

nové zástavbě Úkol  : splněno 

Odpověď MMPr : Doporučují řešit dopravním opatřením – např. zjednosměrněním  části 

ulice – na jihozápadní straně.

Bod 2.49/04/2016 Stání  před školkou Úkol  : v řešení

Bod 2.50/04/2016 Propustek = mostek přes potok Úkol  : v řešení

Bod 2.51/04/2016 Výjezd  z polní/lesní ceny do ul. Mezilesí II Úkol  : v řešení

Bod 2.52/05/2016 Oprava rozpadajícího se povrchu hřiště v areálu Skalka

Úkol  : zadáno 

stavební firmě, bude provedeno na podzim 2016.

Bod 2.53/05/2016 Ulice Vinařská – Nový chodník v dl. 11 m a oprava stáv. chodníku 

v dl. 70 m. Projektová dokumentace. Úkol  : v současné 

době probíhá vydávání SP akce.

Bod 2.55/05/2016 Požadované opravy v KD Vinary. Úkol  :zadáváno 

v rámci zadávacího řízení.

2.b  Nové body k projednání

Bod 2.57/06/2016 Ul. Růžová – chodník , dokumentace Úkol  : na MMPr

Požadavek na vyřešení majetkových poměrů pozemků a zadání vypracování PD.

Bod 2.58/06/2016  (řešeno na zákl. e-mailů) Kontejnerová stání v ul.  Za Humny – u 

bytovky naproti školce.

Požadavek občana na vyřešení situace s nepořádkem po přistavení velkoobjemového 

kontejneru. Nesouhlas s přistavováním – jedná se soukromý pozemek.

Návrh na úpravu stání kontejnerů  pro tříděný odpad. Nabídka bezplatného převedení 

pozemku za podmínky úpravy stání.

Úkol  : na MMPr

3. Různé

3.1. T.Přikryl informoval o projednávaných bodech na schůzi zástupců MV.

3.2. Občané mohou podat návrh na dotaci pro stavby RD -  dotace pouze pro fyzické osoby
a drobné stavebníky, ne podnikatele a developery.

3.3. Předložen k projednání předpis o posuzování kácení stromů.

3.4. Možnost dotace různým zájmovým aktivitám pořádaným pro občany jak v KD tak 
v prostorách školky.

3.5. Úprava - změna rozpočtu kulturních akcí - navýšení dotace 
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MV schválil :
- Indiánské léto (dětský den), SDK   nově výše příspěvku  5300,-Kč
- Myslivecké odpoledne,  nově výše příspěvku  4000,-Kč

4. Úkoly pro členy Místního výboru

Pořadí/číslo 
jednání 
MV/rok

Zadání úkolu (požadavku) Zodpovědnost 
Termín
Plnění 

Průběžně trvající – viz výše. MV

2.26/12/2015  Zřízení web. Str. MČ Vinary Grapl

2.49/04/2016 Stání  před školkou MV

5. Žádosti a podněty směrované k MMPr 

Číslo žádosti Obsah žádosti Směřováno

2.57/06/2016 Ul. Růžová – chodník , dokumentace

Požadavek na vyřešení majetkových poměrů 

pozemků a zadání vypracování PD.

Z: MMPr

T: podzim a dále 
2016

2.58/06/2016  Kontejnerové stání v ulici Za Humny

Výbor MČ bere na vědomí nesouhlas spolumajitele

pozemku p.č. 199/20, k.ú. Vinary u Přerova 

s umísťováním velkokapacitního kontejneru. 

Navrhuje novou polohu u štítu bytovky na p.č. 

199/6 k.ú. Vinary u Přerova.

Výbor MČ doporučuje přistoupit na návrh 

bezplatného převedení části pozemku p.č. 199/20, 

k.ú. Vinary u Přerova pro kontejnery tříděného 

odpadu. Pokud se týká úpravy, plochu a případnou 

svislou dělící stěnu požaduje navrhnout  univerzálně 

pro budoucí použití v celé MČ. Výbor žádá zahájit 

jednání s vlastníky.

Výbor upozorňuje na více vlastníků předmětného 

pozemku.

Z: MMPr

T: ihned

2.59/06/2016  Oprava přídlažby komunikace Za Humny

Výbor MČ bere na vědomí sdělení, že opravu 

provedly TSmP. Žádá o sdělení, proč nebyla 

Z: MMPr

T: ihned
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provedena oprava v plné délce. Výbor souhlasí 

s opravou z prostředků MČ, k ceně se vyjádří po 

předložení kalkulace – délka, jednotková cena, cena 

celkem. 

6. Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu prostřednictvím VMČ

- bez požadavků

7.  Závěr

Příští výbor MČ v pátek 29.07. 2016 od 18.00 hod.. Sraz před KD, obchůzka po obci, jednání 
v areálu Skalka.

Používané zkratky: - viz  zápis č. 1/2016 

Zapsala : Šárka Vodáková Datum: 30.6. 2016

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

Podpis

Přílohy: 

Obdrží:
- primátor
- Kancelář primátora


