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Zápis z 39. jednání Místního výboru místní části Vinary/2018                                                                                                   

ze dne 29.08.2018 

Místo konání: Vinary 

Přítomni: Ing. Tomáš Grapl  – předseda 

 Ing. Tomáš Přikryl 

 p.Vladimír Machura, 

 pí.Šárka Vodáková 

Omluveni: p. Stanislav Sekanina, pí. Dita Kraváková 

Hosté:  

 

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 

 

Bod 2.a  Kontrola předchozích zápisů - NEPROBĚHLA 

Jednání MV v měsíci srpnu kontrolu předchozích zápisů neuskutečnilo. 

 
Bod 2.b  Nové body k projednání 
 

Bod  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 
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 
 
Bod  2.11./08/2018  Přeložka kabelu „Parkoviště“ v ul. Vinařská 
MV trvá na realizaci akce i za cenu navýšení ceny za přeložku kabelu za cenu nabídnutou ČEZ 
Distribuce a.s..  
Bod  2.12./08/2018  Sraz Vinaráků 2019 
Žádost na MMPr o dotaci na tuto společensko-kulturní akci.  Úkol : Požadavek na  MMPr 
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Bod 2.13/08/2018 Stav Vinarského potoka  
T. Grapl seznámil přítomné se studií řešení křížení Vinarského potoka s dálnicí D1. Ve studii 
je uvedeno, že Vinarský potok je v této části silně zanesen a v určité části trasy se 
v protispádu.  MV  souhlasí se studií a žádá MMPr k přijetí opatření k vyčištění Vinarského 
potoka .          Úkol : Požadavek na  MMPr 
 

Bod 3. Různé 

 
Bod 3.01/08/2018 Hluk z železniční trati 
Dle sdělení příslušných dotčených orgánů se hluk bude  měřit až po realizované rekonstrukci  
železniční trati. 
 
Bod 3.02/08/2018 Propustek v ul. Za Vrbím 
MV vzal na vědomí, že při rekonstrukci propustku v ul. Za Vrbím není navržen chodník. 
MV o této rekonstrukci nebyl dopředu informován a nemohl se tak k tomuto vyjádřit. 
                      
4.  Úkoly pro členy Místního výboru  

 

Pořadí/číslo jednání 
MV/rok 
 

Zadání úkolu (požadavku) 
 

Zodpovědnost  
Termín 
Plnění  

 Průběžně trvající – viz předchozí zápisy. MV 

 

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 

 

2.11./08/2018   Přeložka kabelu „Parkoviště“ v ul. Vinařská 
MV trvá na realizaci akce i za cenu navýšení ceny za 
přeložku kabelu za cenu nabídnutou ČEZ Distribuce a.s..  
 

Z:   MMPr 
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2.12/08/2018 Sraz Vinaráků 2019 
Žádost na MMPr o dotaci na tuto společensko-kulturní akci. 
 

 

2.13/08/2018 Stav Vinarského potoka  
T. Grapl seznámil přítomné se studií řešení křížení 
Vinarského potoka s dálnicí D1. Ve studii je uvedeno, že 
Vinarský potok je v této části silně zanesen a v určité části 
trasy se v protispádu.  MV  souhlasí se studií a žádá MMPr 
k přijetí opatření k vyčištění Vinarského potoka 

 

 

Bod 6. Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu prostřednictvím VMČ 

 
Bod 7.  Závěr 

Příští výbor MČ   ve středu 19.09.2018 od 19.00 hod. v KD Vinary 

Používané zkratky:  - viz  zápis č. 1/2016  
 
Zapsala : Šárka Vodáková        Datum:  15.09. 2018 
 
Předseda Místního výboru: Ing. Tomáš Grapl, v.r.   
Podpis 
 
 
 
 
Obdrží: 

- primátor 
- Kancelář primátora 

 
 
 
 
 


