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Zápis z 38.jednání Místního výboru místní části Vinary                                                                                                   

ze dne 27.06. 2018 

Místo konání: Vinary 

Přítomni: Ing.Tomáš Grapl  – předseda 

 Ing. Tomáš Přikryl 

 pí.Dita Kraváková 

 p.Vladimír Machura, 

 pí.Šárka Vodáková 

   

Omluveni: p. Stanislav Sekanina 

Hosté: p. M.D.  – ZSV, manželé G.– pohostinství Skalka 

 

Program jednání:  

1. Úvod 

2. Jednání místního výboru  

2.a Kontrola předchozích zápisů 

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 předchozích zápisů 

Informace k předešlým zápisům: Jednání v květnu  - 30.5.2018, proběhlo bez zásadních 
požadavků, zápis nebyl pořízen. 

2.16.  Nástěnky před KD  + plakátovací plocha     Úkol  : trvá 
Bude řešeno v rámci revitalizace ploch  před KD. Bylo jednáno osobně na MMPr – T. Grapl o 
případném financování z fin. Prostředku SmPr. 
Dle osobního sdělení paní Doupalové bude zajištěno z prostředků MMPr. 
2.58/06/2016  Kontejnerová stání v ul.  Za Humny  

V písemné odpovědi bylo sděleno, že zajištění předmětného pozemku je problematické. Více 

vlastníků, nevhodná poloha – odpověděla p. Poláková. Bude se hledat jiná poloha. T. Grapl 

vstoupí do jednání s MMPr osobně. 

V řešení nedošlo k posunu.                                                                              Úkol  : řeší MMPr 
2.64/08/2016   Podněty občanů – špatný technický stav kříž  Úkol :    probíhá 

Byl stanoven zhotovitel díla a termín  - do 30.11.2018. Vysvěcení navrhuje MV na jarní 

měsíce 2019. 

2.68/09/2016 „Workout“ hřiště        Úkol  :    probíhá 
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Bylo konzultováno  na MMPr, navržena realizace v druhé polovině prázdnin, a to z důvodu 

konání Vinařských hodů v měsíci červenci. 

2.81./12/2016  Osazení čistící zóny obuvi do chodby KD Vinary           Úkol  :  trvá 
2.04./01/2017 KD – oprava střechy                                                             Úkol  :  splněno  
2.18./03/2017  Posouzení kácení smrků  v ul. U Zahradnictví ( křižovatka s ul. Vinařskou a 
Doubí – parcel. č. 34/2) 
MV nemá informaci z MMPr.        Úkol  :  probíhá 

 2.21./04/2017 Alej ve Vinařské ulici 

Anketa občanů provedla dle zadání Š. Vodáková a tato  byla ukončena s následujícím 
výsledkem : 

- Účast občanů : celkem 27/ v ulici 7 
- Občany bylo vybráno: kultivar lípy, Mirobalán – všichni účastníci/ okrasný strom, 

sakura 
Informace bude podána na MMPr, odb. ŽP     Úkol  :  trvá 

2.27./05/2017  Požadavek občana MČ                                       Úkol  :  trvá 
- dořešení majetkového vztahu 

2.28./05/2017  Oprava přístřešku výletiště Skalka.                       Úkol  :  trvá 
Byl vybrán zhotovitel. T. Grapl požádal o provedení po 15.7.2018 z důvodu konání hodových 
akcí. 
2.39./10/2017  Viz bod 2.64/08/2016 
2.40./10/2017  Stav Vinarského potoka       Úkol  :  probíhá 
Proběhlo jednání na MMPr za účasti T. Grapla.  ŘSD nechá prověřit výškové úrovně 
sousedících propustků a výsledky sdělí na budoucím KD D1 – po prázdninách. 
2.46./12/2017 Doplnit odpadkový koš za bytovkou ( u lavičky)   Úkol  :  splněno 
2.47./12/2017 (návazně  na bod 2.77./11/2016) Úklid a nájem KD - urgence  

Úkol  :  trvá 
2.02./01/2018  Kompletace DZ křižovatky komunikací U Zahradnictví /Doubí 
            Úkol  :  splněno 
2.03./01/2018  Urgence dořešení bodu „2.27./05/2017  Požadavek občana MČ                                        
dořešení majetkového vztahu“ 
Dle sdělení p. Polákové budou uvolněny prostředky k odkupu.   Úkol  :  probíhá 
2.04./01/2018  Oprava komunikací v MČ                                        
Splněno částečně. Některé vpusti a kom III. Tř. ( SSOK ) nejsou opraveny. Viz nový 
požadavek.           Úkol  :  probíhá 
2.06./02/2018  Vadný střešní žlab na KD 
MV žádá o zajištění opravy střešního žlabu  u ploché střechy přístavby KD – WC –  žlab teče.  
            Úkol : probíhá 
2.08./02/2018  Workout hřiště – Skalka - Viz bod 2.68/09/2016     
 
 
2.b  Nové body k projednání 
 

2.09./06/2018  Sraz Vinaráků 2019 
MV vyzývá občany a spolky v působnosti MČ k aktivnímu přístupu při přípravě uvedené akce. 
Navrhuje ustanovit přípravnou skupinu pro zajištění akce. Žádá spolky o sdělení člena spolku 
do přípravné skupiny a to na schůzi MV MČ v měsíci září. Bude přizván i příslušný pracovník 
MMPr.           Úkol : Požadavek na  MMPr 
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Bod  2.10./06/2018  Půjčka MČ Popovice k výstavbě přístřešku 
MV po diskuzi odsouhlasil převedení potřebných fin. Prostředků ( cca 60,000,- Kč ) jako 
půjčku MČ Popovice. Žádá MMPr o provedení.    Úkol : Požadavek na  MMPr 
 

 

 

3. Různé 

 
3.6/02/2018   
Informace: 
MV MČ bere na vědomí rozhodnutí provozovatelů pohostinství  Skalka o pořádání „Srpnové 
noci“ na konci srpna 2018. Manželé G. sdělili, že toto rozhodnutí je v souladu s platnou 
nájemní smlouvou. 
 
3.6/03/2018   
Informace: 
Předseda MV MČ prověřil stav a průběh investičních akcí rozpracovaných v MČ 
s následujícím  výsledkem : 
Parkoviště u bytovky v ulici Za Vrbím 
Opětovný problém s přeložkou sítí ČEZ  Distribuce a.s.. T. Grapl vyzval pracovníky MMPr 
k účinnému jednání s ČEZ Distribuce a vyhnutí se přeložení z důvodů výšky IN. Dle posouzení 
stavu bylo konstatováno, že k investici v letošním roce nedojde. 
 
Oprava chodníku v ulici Růžové. 
Dle sdělení MMPr termín pro PD ( společné územní a stavební řízení ) byl smluvně stanoven 
na 30.6.2018. Pak bude probíhat cca 3 měsíce řízení a následně zpracování konečného 
stupně PD.  Dle posouzení stavu bylo konstatováno, že k investici v letošním roce nedojde. 
 
Výměna kříže před kapličkou. 
Dle sdělení MMPr termín pro provedení je 30.11.2018. Ostatní viz předchozí část zápisu. 
 
Odstavná stání v ulici Vinařské.  
Investice je povolena. MV jedná s pracovníky MMPr k zajištění fin. Prostředků mimo fin. 
Prostředky MČ.  
 
3.6/04/2018   
Souhlas  
MV MČ bere na vědomí  zapůjčení nezbytných klíčů  od KD taneční skupině, která v KD 
nacvičuje. Sděluje, že je plně v pravomoci správkyně KD.  
                      
 
4.  Úkoly pro členy Místního  výboru  

Pořadí/číslo jednání 
MV/rok 
 

Zadání úkolu (požadavku) 
 

Zodpovědnost  
Termín 
Plnění  

 Průběžně trvající – viz předchozí zápisy. MV 
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2.09./06/2018  Sraz Vinaráků 2019 
MV vyzývá občany a spolky v působnosti MČ k aktivnímu přístupu při přípravě uvedené akce. 
Navrhuje ustanovit přípravnou skupinu pro zajištění akce. Žádá spolky o sdělení člena spolku 
do přípravné skupiny a to na schůzi MV MČ v měsíci září. Bude přizván i příslušný pracovník 
MMPr.           Úkol : Požadavek na  MMPr 
2.10./06/2018  Půjčka MČ Popovice k výstavbě přístřešku 
MV po diskuzi odsouhlasil převedení potřebných fin. Prostředků ( cca 60,000,- Kč ) jako 
půjčku MČ Popovice. Žádá MMPr o provedení.    Úkol : Požadavek na  MMPr 
 

5. Žádosti a podněty směrované k MMPr  

Číslo  žádosti Obsah žádosti Směřováno 

2.09./06/2018   Sraz Vinaráků 2019 
MV vyzývá občany a spolky v působnosti MČ k aktivnímu 
přístupu při přípravě uvedené akce. Navrhuje ustanovit 
přípravnou skupinu pro zajištění akce. Žádá spolky o sdělení 
člena spolku do přípravné skupiny a to na schůzi MV MČ 
v měsíci září. Bude přizván i příslušný pracovník MMPr.  
 

Z:   MMPr 

 

2.10./06/2018   Půjčka MČ Popovice k výstavbě přístřešku 
MV po diskuzi odsouhlasil převedení potřebných fin. 
Prostředků ( cca 60,000,- Kč ) jako půjčku MČ Popovice. 
Žádá MMPr o provedení.  
 

Z:   MMPr 

 

 

6. Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu prostřednictvím VMČ 

7.  Závěr 

Příští výbor MČ   ve středu 29.08.2018 od 19.00 hod. v KD Vinary 

Používané zkratky:  - viz  zápis č. 1/2016  
 
Zapsal : Tomáš Grapl        Datum:  14.07. 2018 
 
Předseda Místního výboru: Ing. Tomáš Grapl, v.r.   
Podpis 
Obdrží: 

- primátor 
- Kancelář primátora 


