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Zápis z 23. jednání Místního výboru místní části Vinary                                                                                                    

ze dne 30. 11. 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, pan N., pan Š. 
  

 
Program jednání:  

1. Úvod 

2. Jednání místního výboru  

2.a Kontrola zápisu č. 10 

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. 10 

Bod 2.3. Ul. Doubí – manipulační plocha      Úkol: trvá 
Bod 2.12.  Basketbalový koš v areálu Skalka     Úkol: ukončeno 
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, p. K.  (ze zápisu č. 6/2015)   Úkol  : ukončeno 

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. 

Bod 2.49/04/2016 Stání  před školkou      Úkol: nesplněno 

    Bude ověřováno u MMPr v lednu 2017 ! 

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

Bod 2.58/06/2016  Kontejnerová stání v ul.  Za Humny  
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                                           – u bytovky naproti školce                                       Úkol : trvá 

 

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

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

Bod 2.61/07/2016  Kácení stromů – udržovací řezy              Úkol: trvá 

Bod 2.63/08/2016   Podněty občanů – propadlá komunikace  Úkol: splněno 

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

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

        v soukromém vl.      Úkol: provádí se 

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

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

Bod 2.70./10/2016  Údržba veřejné zeleně 
    Přesunuto do prosince.     Úkol:  MV 
Bod 2.71./10/2016  Připomínky občana – Vpusť u poldru  
            Úkol: trvá 
Bod 2.72./10/2016   URGENCE - Požadované opravy v KD Vinary.(2.55/05/2016)  

                                                                                                      Úkol: splněno  
Bod 2.73./10/2016   Ústředna místního rozhlasu    Úkol:  trvá 
Bod 2.74./10/2016   Nedostatečný úklid  v místnosti pro společenské akce, jednání a 
veřejnost v přízemí KD         Úkol  :  v jednání 
Bod 2.75./10/2016   Požadavek MV na reklamaci chodníku v ul. Vinařská – od aut. zastávky  
                                                                                                                Úkol: trvá 
                                                                                                                         Spolupráce: pí Vodáková 
                                                                                                              -bude informovat následující výbor 
 
Bod 2.76./10/2016   Požadavek na posečení poldru  
                                                                                                              Úkol  :  bylo posečeno, dále                                                                                                                                             
 pí Vodáková -bude informovat následující výbor 
 
 

2.b Nové body k projednání 
 

Bod 2.77./11/2016  Ceník pronájmů zařízení  ( KD ) 

K obdrženému dokumentu – „Podmínky užívání nebytových prostor (úřadoven, KD a 
dělnického domu v MČ Přerova a části Přerov I – Město, příloha č. 2, který schválila rada 
Statutárního města Přerova, žádáme doplnit určení hodinového nájmu pro akce malého 
rozsahu, např. nepravidelná cvičení zájemců a zájemkyň z MČ, využití pro hraní ping-pongu 
opět zájemců z Vinar, dále přednášky apod. Registrujeme několik takových aktivit a nájem na 
celý den je nevhodný, tudíž nezajímavý. Doporučujeme omezit na max. hodinový čas  
(např. max 3 hod).   
Podpoří se tím volnočasové aktivity v MČ.  

Požadavek na  MMPr 
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Bod 2.78./11/2016  Kulturní akce MČ v roce 2017 

Výbor MČ předloží tabulku v požadovaném rozsahu a termínu. Žádá příslušné orgány o 
projednání v co nejkratším termínu z důvodu smluvních a termínových vztahů s účinkujícími. 

Požadavek na  MMPr 

 

Bod 2.79./11/2016  Uzavření  smluv o zřízení věcného břemene a právu provést stavbu 

Výbor MČ projednal a souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene na základě 
požadavku paní K.Z.  a smlouvy o právu provést stavbu pana P.B.  
Bližší údaje jsou uloženy v dokladové části MV. 

Sdělení  na  MMPr 

 
Bod 2.80./11/2016  Odstavné plochy v ulici Vinařská  -  studie 

Výbor MČ se seznámil se studií a odsouhlasil provedení dle varianty 1. Žádá o zajištění 
dalších stupňů projektové dokumentace a vlastní realizaci akce. Výbor MČ připomíná, že tuto 
investiční akci požadoval provést mimo rozpočet MČ – z rozpočtu MMPr ( viz meil 4.10.2016 
ing. Lesákové na její dotaz). 

Požadavek  na  MMPr 

 

3. Různé 
         
3.1./11/2016     Tabulky s výstrahou na stezku do Trneček 
Na základě dohody se zhotovitelem stavby D1 bude osazena MV tabulka s výstrahou o 
pohybu na stezce pro pěší – v zimním období.  

Sdělení:  osadí  pan Sekanina 

 
3.2./11/2016     Pořádání akce „Sousedský punč„ 
Z.N.  seznámil výbor s termínem konání uvedené kulturní akce. Výbor MČ přislíbil uvolnění 
finančních prostředků na občerstvení a pomoc s přípravou – T. Grapl.  
 

Sdělení  

3.3./11/2016     Diskusní příspěvky L.Š. 
- Řešení parkování osobních vozidel v MČ – požadavek na koncepční řešení. Výborem byla 
konzultována dosavadní praxe včetně činnosti městského policisty. 
- Pomoc organizační na akcích pořádaných SDH Vinary. Výbor deklaroval ochotu zapojit se – 
respektive připomněl činnost členů při brigádě, dětském dni. Vyzval SDH k důslednější práci 
s občany k zajištění zvýšení počtu členů a příznivců SDH.  
-  Požadavek na předání klíčů od vstupu do KD – Výbor odmítl vzhledem k řešení bodu 
2.74./10/2016 z výborové schůze v měsíci říjnu. Předseda MV požádal SDH k předložení 
diskutovaných dokladů a je připraven k diskusi na výroční schůzi SDH, kam byl výbor MČ 
pozván. 
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4.  Úkoly pro členy Místního  výboru  

Pořadí/číslo 
jednání 
MV/rok 
 

Zadání úkolu (požadavku) 
 

Zodpovědnost  
Termín 
Plnění  

 Průběžně trvající – viz výše. MV 

2.49/04/2016 Stání před školkou  MV 

2.61/07/2016   Kácení stromů před Kulturním domem 

Kácení bříz na Skalce.  

Trvá 

 

 
 
                     Obojí  -  Grapl 

 Údržba veřejné zeleně 
Zjistit potřeby rozšíření údržby veřejné 
zeleně. 

 
MV 

  

5. Žádosti a podněty směrované k MMPr  

Číslo žádosti Obsah žádosti Směřováno 

2.77/11/2016 Ceník pronájmů zařízení  ( KD ) 

K obdrženému dokumentu – „Podmínky užívání 
nebytových prostor ( úřadoven, KD  a dělnického 
domu v MČ Přerova a části Přerov I – Město, příloha 
č. 2, který schválila rada Statutárního města Přerova, 
žádáme  doplnit  určení hodinového nájmu pro akce 
malého rozsahu, např. nepravidelná cvičení zájemců 
a zájemkyň  z MČ, využití pro hraní  ping-pongu opět 
zájemců z Vinar, dále  přednášky apod.. Registrujeme 
několik takových aktivit a nájem na celý den je 
nevhodný, tudíž nezajímavý. Doporučujeme omezit 
na max. hodinový čas  
( např. max 3 hod. ).   
Podpoří se tím volnočasové aktivity v MČ.  
 

Z:  MMPr 

T: 

2.78./11/2016   Kulturní akce MČ v roce 2017 

Výbor MČ předloží tabulku v požadovaném rozsahu a 
termínu. Žádá příslušné orgány o projednání v co 
nejkratším termínu z důvodu smluvních a 
termínových vztahů s účinkujicími. 
 

Z:  MMPr 

T: 

2.79./11/2016    Uzavření  smluv o zřízení věcného břemene a právu 

provést stavbu 

Výbor MČ projednal a souhlasí s uzavřením smlouvy 

Z:  MMPr 

T: 
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o zřízení věcného břemene na základě požadavku 
paní K.Z. a smlouvy o právu provést stavbu pana P.B.  
Bližší údaje jsou uloženy v dokladové části MV. 
 

2.80./11/2016    Odstavné plochy v ulici Vinařská  -  studie 

Výbor MČ se seznámil se studií a odsouhlasil 
provedení dle varianty 1. Žádá o zajištění dalších 
stupňů projektové dokumentace a vlastní realizaci 
akce. Výbor MČ připomíná, že tuto investiční akci 
požadoval provést mimo rozpočet MČ – z rozpočtu 
MMPr (viz meil 4.10.2016 ing. Lesákové na její 
dotaz). 
 

Z:  MMPr 

T: 

 

 

6. Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu prostřednictvím VMČ 

 

7.  Závěr 

Příští výbor MČ ve středu 21.12.2016 od 19.00 hod 

 

Používané zkratky:  - viz  zápis č. 1/2016  
 
 
Zapsal: Tomáš Grapl        Datum: 30.11.2016 
 
Předseda Místního výboru: Ing. Tomáš Grapl, v.r.      
       
Podpis 

 

 

Přílohy:    

Obdrží: 
- primátor 
- Kancelář primátora 


