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Zápis z 17.  jednání Místního výboru místní části Vinary                                                                                                    

ze dne 24.5.2016 

Místo konání: Vinary 

Přítomni: Ing.Tomáš Grapl  – předseda 

 Ing. Tomáš Přikryl 

 pí.Dita Kraváková 

 p.Vladimír Machura 

  

Omluveni: pí.Šárka Vodáková 

Hosté: p. Sekanina 
  

 
Program jednání:  

1. Úvod 

2. Jednání místního výboru 

2.a Kontrola zápisu č. 4 

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. 16 

Bod 2.3. Ul. Doubí – manipulační plocha      Úkol : trvá 
Bod 2.7.  Revitalizace zeleně před KD      Úkol : trvá 
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 2.17. Údržbu parku před KD       Úkol  : splněn 
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 

Bod 2.31/02/2016   Návrhy na zlepšení stavu KD   Úkol  : splněn 

Bod 2.32/02/2016    Návrhy na investice k diskuzi   Úkol  : splněn  

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

            v jednání 

Bod 2.38/02/2016  Dopravní značky   Úkol  : splněn  
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Dořešeno telefonicky T. Graplem s paní Bc. Študentovou z MMPr. 

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

Bod 2.42/03/2016  Oprava kanalizační vpusti v ul. Vinařská   Úkol  : probíhá 

Bod 2.43/03/2016    Obnova informativní směrové tabule  „hřiště Skalka“. 

Bod 2.44/04/2016 Značení uzavírky      Úkol  : trvá/splněn 

První část trvá, druhá přednesena na KD D1 – DZ sejmuta.  

Bod 2.45/04/2016 Rozhlas v ul. Mezilesí       Úkol  : v řešení 

Bod 2.46/04/2016 Polní cesta „školka – zastávka“    Úkol  : v řešení 

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

realizované nové zástavbě    Úkol  : v řešení 

K záležitosti se telef. informoval ing. Gala z MMPr. 
Bod 2.48/04/2016 Kontejner na Bio odpad (ul Za Humny)  Úkol  : vyřešeno  

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

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

K tomuto bodu se telef. Informoval stavbyvedoucí D1 – bylo sděleno, že není v jejich  

kompetenci. Na odpověď z MMPr se čeká. 

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

Bod 2.52/04/2016 Oprava rozpadajícího se povrchu hřiště v areálu Skalka 

            Úkol  : v řešení 

Byl konzultován způsob opravy povrchu a zajištěna cenová nabídka na opravu. 

 

2.b  Nové body k projednání 

2.52.1/05/2016 Oprava rozpadajícího se povrchu hřiště v areálu Skalka 

MV souhlasí s rozsahem opravy, bere na vědomí cenovou nabídku a žádá o zadání zhotoviteli 

v souladu s platnými předpisy pro zadávání zakázek. 

Požadavek na MMPr 

2.53/05/2016 Ulice Vinařská – Nový chodník v dl. 11 m a oprava stáv. chodníku v dl. 70 

m. Projektová dokumentace. 

MV bere na vědomí předložený rozpočet stavby a  žádá o zajištění provedení akce. 

Požadavek na MMPr 

2.54/05/2016 Výměna vadného topidla v KD Vinary. 

MV bere na vědomí předloženou cenovou kalkulaci na výměnu, souhlasí s výměnou a žádá 

její provedení. 

Požadavek na MMPr 

2.55/05/2016 Požadované opravy v KD Vinary. 

MV bere na vědomí předložené rozpočty a žádá : 

1.  Opravu  -   Doplnění 1 ks dveří  - na mezipodestě – byly v požadavku. 

- Demontáž mříže u vstupu do spol. místnosti - doplnění požadavku. 

2. Zajištění prací  - žádáme o zadání prací v souladu s platnými předpisy pro zadávání 

zakázek. 

Požadavek na MMPr 
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2.56/05/2016 Požadavek MMPr o vydání stanoviska. 

MV po projednání sděluje, že souhlasí s uzavřením smlouvy o právu provést stavbu – 

provedení plotu na pozemku p.č. 48/21 pro pana M.D. Jako podmínku stanoví  povinnost 

uvést pozemek do původního stavu po ukončení pachtovní smlouvy. 

Sdělení  na MMPr 

3. Různé 

3.1. Sdělení  - D1 

T. Grapl upozorňuje na výzvu o dodržování zákazu vstupu na staveniště na MOK Vinary – 

Popovice – výstavba dálnice D1. Výzva je ve vývěsce a byla vyhlášena rozhlasem.  

           Sdělení bez požadavku 

3.2. Sdělení  

T. Grapl sděluje, že byla provedena kopaná sonda u tůjí v křižovatce Vinařská a U 

Zahradnictví. Oproti předpokladu nelze tyto přesadit, budou tudíž brigádně odstraněny. 

Telefonicky bylo sděleno na MMPr. 

           Sdělení bez požadavku 

 

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 

2.52.1/05/2016 Oprava rozpadajícího se povrchu hřiště v areálu 

Skalka. MV souhlasí s rozsahem opravy, bere na 

vědomí cenovou nabídku a žádá o zadání zhotoviteli 

v souladu s platnými předpisy pro zadávání zakázek. 

Z: MMPr 

T: srpen 2016 

 

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

stáv. chodníku v dl. 70 m. Projektová dokumentace. 

MV bere na vědomí předložený rozpočet stavby a  

žádá o zajištění provedení akce. 

Z: MMPr 

T: podzim 2016 

2.54/05/2016 Výměna vadného topidla v KD Vinary. 

MV bere na vědomí předloženou cenovou kalkulaci 

Z: MMPr 

T: do začátku 
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na výměnu, souhlasí s výměnou a žádá její 

provedení. 

top. sezóny 

2.55/05/2016  Požadované opravy v KD Vinary. 

MV bere na vědomí předložené rozpočty a žádá : 

1. Opravu  -   Doplnění 1 ks dveří  - na 

mezipodestě – byly v požadavku. 

- Demontáž mříže u vstupu do spol. 

místnosti - doplnění požadavku. 

2.Zajištění prací  - žádáme o zadání prací 

v souladu s platnými předpisy pro zadávání 

zakázek. 

Z: MMPr 

T: podzim 2016 

Sdělit termín 
správci KD 

2.56/05/2016  Požadavek MMPr o vydání stanoviska. 

MV po projednání sděluje, že souhlasí s uzavřením 

smlouvy o právu provést stavbu – provedení plotu na 

pozemku p.č. 48/21 pro pana M.D. Jako podmínku 

stanoví  povinnost uvést pozemek do původního 

stavu po ukončení pachtovní smlouvy. 

Z: MMPr 

T: 

 

6. Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu prostřednictvím VMČ 

- bez požadavků 

7.  Závěr 

 
Příští výbor MČ ve středu  29.06. 2016 od 19.00 hod. 

Používané zkratky:  - viz  zápis č. 1/2016  
 

Zapsal : Tomáš Grapl        Datum: 24.5. 2016 
 
Předseda Místního výboru: Ing. Tomáš Grapl, v.r.      
       
Podpis 

 

Přílohy:    

Obdrží: 
- primátor 
- Kancelář primátora 


