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Zápis z 22. jednání Místního výboru místní části Vinary                                                                                                    

ze dne 26.10. 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. 21 

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. 21 

Bod 2.3. Ul. Doubí – manipulační plocha      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  : trvá 

Bod 2.16.  Nástěnky před KD  + plakátovací plocha    Úkol  : trvá 
Bod 2.26/12/2015  Zřízení veřejných web. Stránek MČ Vinary   Úkol  : trvá 

Bod 2.37/02/2016  Opětovně - požadavek k vyjádření ( bod č. 4.5.7.  

Ulice Doubí dům čp.26, p. K.  (ze zápisu č. 6/2015)    

            Úkol  : v jednání 

 

 

Bod 2.43/03/2016 Obnova infor. směr. tabule  (2 ks)  „hřiště Skalka“.  

Úkol  : trvá 

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

Dle sdělení pracovníků MMPr probíhá jednání o rekonstrukci rozhlasu – nová ústředna. 
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Bod 2.49/04/2016 Stání  před školkou      Úkol  : nesplněno 

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

Bod 2.58/06/2016  Kontejnerová stání v ul.  Za Humny  

                                           – u bytovky naproti školce                                       Úkol  : trvá 

 

Bod 2.59/07/2016 Parkoviště u „bytovky“  
– předán požadavek na zajištění PD  Úkol  : v řešení 

Bod 2.60/07/2016  Požadavek na přizvání  zástupce MV do VK  Úkol:   ukončeno   

Bod 2.61/07/2016  Kácení stromů – udržovací řezy. Upomínka starších nesplněných bodů: 
Bylo odpovězeno e-mailovou poštou o postupu. 

Udržovací řez př. kácení  - břízy na Skalce. Při kácení MV požaduje okamžitou následnou 

výsadbu min. 2 m vysokých stromů. 

Vykácení stromů v MČ – finance z rozpočtu MV. MV žádá, aby pokácené kmeny byly 

převezeny na pozemek v areálu Skalka k dalšímu využití.   Úkol  :  na MMPr 

Bod 2.63/08/2016   Podněty občanů – propadlá komunikace  Požadavek   : trvá 

Bod 2.64/08/2016   Podněty občanů – špatný technický stav kříž Požadavek :  trvá 

Dle sdělení přísl. prac. MMPr se nejedná o mov. kultur. památku. Lze jej nahradit za nový. 

Bude projednáno na veřejné schůzi na jaře 2017. 

Bod 2.65/08/2016 Uzavření mezery mezi autobusovou zastávkou a sousedící stěnou 

 v soukromém  vl.     Požadavek : trvá 

Bod 2.67/08/2016  Příčná liniová vpusť ul.Mezilesí I. – opět vadná 

            Požadavek : trvá 
Bod 2.68/09/2016 „Workout“ hřiště       Požadavek : trvá 

 
 

2.b  Nové body k projednání 
 
Bod 2.70./10/2016  Údržba veřejné zeleně 
Dle sdělení MMPr je rozšíření údržby veřejné zeleně možné  za předpokladu, že si MČ bude 
toto hradit z vlastního rozpočtu. Členové MV zjistí a navrhnou do dalšího jednání výboru 
potřeby rozšíření ploch  údržby veřejné zeleně. 

Úkol:  MV 
 

Bod 2.71./10/2016  Připomínky občana – Vpusť u poldru  
MV žádá MMPr o zahrnutí údržby vpusti poldru do pravidelných udržovacích prací tohoto 
charakteru. Jedná se o neustále zanesenou „horskou vpust“ v křížení lesních cest.  Nutno 
přijmout koncepční řešení, vpust bývá po vyčištění ihned po prvním větším dešti opětovně 
zanesena.     
            Úkol: MMPr 
 
Bod 2.72./10/2016   URGENCE - Požadované opravy v KD Vinary.(2.55/05/2016)  

MV požaduje a trvá na dodržení termínu zahájení prací na opravách KD dle již uzavřené 
smlouvy s firmou pana Zdeňka Horáka.  
Firma doposud nenastoupila, telefonicky zaslala omluvu přes paní Kameníčkovou. 
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Telefonicky bylo sděleno, že termín je stanoven v období od 1.10. – 31.12. 2016. MV žádá 
v dalších smlouvách konkretizovat přesněji termín provedení ! 
Zástupce MV bude seznámen s předmětem smlouvy – rozsahem prací. (MV zajímá zejména  
rozpis prací a použitého materiál). Podklady vyzvedne T. Grapl. 
 Úkol:   na MMPr  
                                                                                                                               Spolupráce: T. Grapl 

                                                                                                                              Termín:  IHNED 

 

Bod 2.73./10/2016   Ústředna místního rozhlasu 
Původní ústředna bude ponechána MČ – Požadavek MV.  
V nejbližších měsících bude instalována ústředna nová. MV MČ požaduje hradit tuto výměnu 
z prostředků Statutárního města Přerova.      Úkol:  na MMPr 
 

Bod 2.74./10/2016   Nedostatečný úklid  v místnosti pro společenské akce, jednání a 
veřejnost v přízemí KD 
Dle informace pí. Kravákové, nebyla před říjnovými volbami předmětná místnost řádně 
uklizena. (Úklid byl proveden až po projednání na MMPr na základě objednávky – mimo 
nájemníka – SDH). Při jednání MV dne 26.10. 2016  byla místnost také nedostatečně 
uklizena. ( nesetřené stoly, nebyla provedena avizovaná výmalba místnosti, zbytečné 
množství lednic v místnosti ).  
  MV žádá  MMPr o řešení.  Již před rokem byl vznesen požadavek na úpravu nájemní 
smlouvy, tento požadavek však nebyl do dnešního dne splněn. MV žádá o vyjmutí místnosti 
z nájemní smlouvy mezi SDH (Sbor dobrovolných hasičů) a MMPr a přiřazení pod KD.  
             Úkol :  na MMPr 
 
Bod 2.75./10/2016   Požadavek MV na reklamaci chodníku v ul. Vinařská – od aut.zastávky  
Ve spolupráci s MMPr sepsat  závady na chodníku v ul. Vinařská a uplatnit reklamaci. 
                                                                                                                               Úkol :  na MMPr 
                                                                                                                         Spolupráce:Pí.Vodáková 
 
Bod 2.76./10/2016   Požadavek na posečení poldru  
Na základě bodu č. 3.3./08/2016 byl vznesen dotaz na TS, kdy bude posečen „poldr“. 
Do dne 29.10.2016 nebylo sečení trávy na tomto pozemku realizováno. 
Žádáme v rámci sečení odstranit  černou skládku na svahu poldru. 
                                                                                                                         Úkol :  na MMPr 
                                                                                                                         Spolupráce:Pí.Vodáková 
 

3. Různé 
         
3.1./10/2016    Suché stromy v poldru  
Místní občané požádali o možnost  vykácení  suchých a nevhodných stromů nacházející se 
v oblasti suchého poldru. T. Grapl projednal s paní Doupalovou. V podstatě je možné - Nutno 
kontaktovat pracovnici MMPr  (pí. Doupalovou). 
 
3.2./10/2016    Zakoupení inventáře do KD 
MV se dohodl na  zakoupení  lednice do velkého sálu KD, příp. nových záclon.  
T. Grapl předjednal s paní Brázdovou a Vrbovou na MMPr.  
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 Úkol  : Pí.Kraváková, P. Machura 
 
 

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 

2.61/07/2016   Kácení stromů před Kulturním domem 

Finance z rozpočtu MV. MV žádá, aby 

pokácené kmeny byly převezeny na 

pozemek v areálu Skalka k dalšímu 

využití. 

Kácení bříz na Skalce.  

MV požaduje okamžitou následnou 

výsadbu nových, min. 2 m  vysokých 

stromů. 

 

 
 
                     Obojí  -  Grapl 

 Údržba veřejné zeleně 
Zjistit potřeby rozšíření údržby veřejné 
zeleně. 

 
MV 

  

5. Žádosti a podněty směrované k MMPr  

Číslo  žádosti Obsah žádosti Směřováno 

2.68/09/2016 „Workout“ hřiště  - Odsouhlasení koncepce Z:  MMPr 

T: 

2.71./10/2016   Připomínky občana – Vpusť u poldru 

MV žádá MMPr o zahrnutí údržby vpusti poldru do 
pravidelných udržovacích prací tohoto charakteru. 
Jedná se o neustále zanesenou „horskou vpust“ 
v křížení lesních cest.  Nutno přijmout koncepční 
řešení, vpust bývá  po vyčištění ihned po prvním 
větším opětovně zanesena.     
 

Z:  MMPr 

T: 

2.72./10/2016    URGENCE - Požadované opravy v KD Z:  MMPr 
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Vinary.(2.55/05/2016)  

MV požaduje a trvá na dodržení termínu zahájení prací na 

opravách KD dle již uzavřené smlouvy s firmou pana 

Zdeňka Horáka.  

T: 

2.74./10/2016    Nedostatečný úklid  v místnosti pro společenské 
akce,  jednání a veřejnost v přízemí KD  
Dle informace pí. Kravákové, nebyla před říjnovými 
volbami předmětná místnost řádně uklizena. ( Úklid 
byl proveden až po projednání na MMPr na základě 
objednávky – mimo nájemníka – SDH). Při jednání 
MV dne 26.10.  byla místnost také nedostatečně 
uklizena. ( nesetřené stoly, nebyla provedena 
avizovaná výmalba místnosti, zbytečné množství 
lednic v místnosti ).  
  MV žádá  MMPr o řešení.  Již před rokem byl vznesen 

požadavek na úpravu nájemní smlouvy, tento požadavek 

však nebyl do dnešního dne splněn. MV žádá o vyjmutí 

místnosti  z nájemní smlouvy  mezi SDH (Sbor 

dobrovolných hasičů) a MMPr a přiřazení pod KD.   

Z:  MMPr 

T: 

2.75./10/2016    Požadavek MV na reklamaci chodníku v ul. Vinařská 
– od aut.zastávky  
Ve spolupráci s MMPr sepsat  závady na chodníku 
v ul. Vinařská a uplatnit reklamaci. 
 
 

Z:  MMPr 

T: 

2.76./10/2016    Požadavek na posečení poldru  
Na základě bodu č. 3.3./08/2016  byl vznesen dotaz 
na TS, kdy bude posečen „poldr“. 
Do dne 29.10.2016 nebylo sečení trávy na tomto 
pozemku realizováno. 
Žádáme v rámci sečení odstranit  černou skládku na 
svahu poldru. 
 

Z:  MMPr 

T: 

 

 

6. Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu prostřednictvím VMČ 

 

7.  Závěr 

Příští výbor MČ ve středu 30.11.2016 od 19.00 hod 

 

Používané zkratky:  - viz  zápis č. 1/2016  
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Zapsala : Šárka Vodáková         Datum: 29.10.2016 
 
Předseda Místního výboru: Ing. Tomáš Grapl, v.r.      
       
Podpis 

 

 

Přílohy:    

Obdrží: 
- primátor 
- Kancelář primátor 


