
Zápis ze 5. jednání místního výboru místní části Vinary ze dne 25.9.2019 

Místo jednání: Vinary 

Přítomni: p. Vladimír Machura – předseda 

 Mgr. Zdeněk Navrátil 

 Mgr. Petra Kamelandrová 

 Mgr. Veronika Nohavicová 

 Šárka Vodáková 

Omluven:  

Hosté: SDH Vinary – ing. Steiger, Zahrádkáři  – J. M., p. T. , Hospoda Skalka - 
manželé G., správkyně KD - pí. Kraváková, občanka p. U 

 

Program jednání:  

1. Úvod 

2. „Vinaráci, bavme se!“ - zhodnocení 

3. „Rozšíření podpory kulturních a sportovních akcí“ 

4. „Priority pro investiční akce na rok 2020“ 

5. „Rekonstrukce propustku Vinarského potoka na komunikaci v ulici Za 
Vrbím“ 

6. „Kontrola stavu studní v MČ“ 

7. „Kácení stromů“ 

8. „Různé - Podněty občanů„ 

9. „Úkoly pro členy místního výboru„ 

10. „Žádosti a podněty směrované na MMPr„ 

11. „Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu„ 

12. Závěr 

 
Stručný zápis z jednání 

Bod 1  Úvod – přivítání všech přítomných, program schůze 

Bod 2  „Vinaráci, bavme se!“ 

Předseda p. Machura poděkoval všem zástupcům jednotlivých spolků a členům výboru, kteří 
se podíleli na organizaci akce. Náklady na akci hrazené z rozpočtu m.v. určené na kulturu 
činily  32.788,- Kč.  

Bod 3  „Podpora kulturních akcí pořádaných do konce r. 2019“ 

Podpora akce zahrádkářů s názvem „Košt vína“  ve formě úhrady platby za pronájem KD 
Všichni členové MV souhlasí. 
Podpora akcí pořádaných manželi G.:  Drakiáda, Hellowin, Mikulášská  - úhrada nákladů  cca 
3 tis. Kč. 
Všichni členové MV souhlasí . 
Podpora vánoční akce „Sousedský punč“, který organizuje MV. 
Všichni členové MV souhlasí . 
 



 
Předpokládané akce pořádané místními spolky v roce 2020: 
Viz příloha č. 1 zápisu 
 MV má možnost využít finanční podporu na sportovní vybavení ve výši asi  33 tis. Kč. Do 
příštího jednání předložit návrhy. 
 
Bod 4  „Priority pro investiční akce na rok 2020“ – viz příloha č. 1 

1. Chodník v ul. Růžová ( priorita č. 1) 
2. Odstavné stání Za Humny/Za Vrbím  ( priorita č. 1) 
3. Systémově vyřešit vlhkost v celém KD( priorita č. 2) 
4. Rozšíření hřiště na Skalce – odtěžení svahu ( priorita č. 2) 
5. Zateplení stropu na Skalce ( priorita č. 2) 
6. Pergola za KD( priorita č. 3) 
7. PD – Vinařská do konce ( priorita č. 3) 

 
Manželé G. předložili požadavky na opravy v areálu Skalka, které byly předány odboru MAJ.  
Návrhy pro další roky: 
Kuchyňka na pódiu v KD 
Rozšířit dětské prvky na Skalce 
Basketbalový koš 
Hřiště za bytovkami 
PD – U Zahradnictví 
PD - Cesta  „Doubí“    (G., V.) 
PD – Cesta Doubí (kolem K.) 
PD - Parkování na Mezilesí I. 
Doubí – rozšíření cesty, která je 3m 
Doubí – za mostkem odstavná plocha 

 
Bod 5  „Rekonstrukce propustku Vinarského potoka na komunikaci v ulici Za Vrbím“ 

MV žádá o prověření, zda je rekonstrukce propustku zpracovaná dle projektové 
dokumentace a zábradlí, které není rovnoběžně s komunikací je  v souladu s bezpečnostními 
pravidly. 

Bod 6  „Kontrola stavu studní v MČ“ 

MV má na žádost MMPr zkontrolovat stav studní v MČ. 

Bod 7  „Kácení stromů“  

Na příští jednání zajistit seznam stromů určených ke kácení 

Bod 8  „Různé - Podněty občanů„    

8.1. Pí.Kraváková – jako správce KD požaduje zrealizovat v co nejkratší době: 
- Výmalba zdí za pódiem  
- Nákup průmyslového vysavače 
- Další požadavky dodá 

8.2. Oprava vlhké zdi v knihovně – souvisí s prioritami investic na r. 2020 
8.3. Zřídit chodník a bezpečný přechod Popovice – Vinary včetně bezpečného výjezdu. 
 
 



Bod  9   Úkoly pro členy místního výboru 

Pořadí/číslo 
jednání 
MV/rok 

Zadání úkolu, (požadavku) Zodpovědnost, 
Termín plnění 
 

3/5/2019 Do příštího výboru přednést návrhy na dokoupení 
sportovního vybavení 

 

6/5/2019 „Kontrola stavu studní v MČ“ MV 09 2019 

 

Bod 10   Žádosti a podněty směrované na MMPr:  

Pořadí/číslo 
jednání 
MV/rok 

Zadání úkolu, (požadavku) Zodpovědnost, 
Termín plnění 
 

5/5/2019 Rekonstrukce propustku ul. Za Vrbím – prověřit PD a 
bezpečnost zábradlí 

MAJ – p. 
Štajnar 

8.1/5/2019 Drobné opravy v KD MAJ – ing. 
Ministrová 

8.2/5/2019 Oprava vlhké zdi knihovny  v KD MAJ – ing. 
Ministrová 
podzim 2019 

8.3/5/2019 Zřídit chodník a bezpečný přechod Popovice – Vinary 
včetně bezpečného výjezdu.  
 

MAJ – p. 
Salaba 
V roce 2020 

 

Bod 11   Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu 

Pořadí/číslo 
jednání 
MV/rok 

Zadání úkolu, (požadavku) Zodpovědnost, 
Termín plnění 
 

 
Bod 12   Závěr  
Příští výbor MČ  30.10.2019 v 18.00 hod. v místnosti KD 
Používané zkratky:  - viz  zápis č. 3/2016  
 
Zapsal: Šárka Vodáková     Datum:  30.9.2019 

Ověřil: předseda Místního výboru p. Vladimír Machura, v.r.  
Podpis: 
Obdrží: Kancelář primátora 
Přílohy:  


