
Zápis 
ze schůze osadního výboru místní části Čekyně, konané dne 6.6.2011 

 
 

Přítomni : pp. Střelec, Kosík, Kolský, Cita, paní Gallová 
 
1) Předseda OV p. Střelec informoval přítomné o předběžném rozpočtovém opatření, které 

by mělo schválit zastupitelstvo na své červnové schůzi s tím, že by místní část Čekyně 
obdržela z rozpočtu města částku cca 1,150.000 Kč, která by byla použita pro rekonstrukci 
1 cesty v Čekyni, a to buď na Červenici nebo Na podlesí. Hlasováním bylo rozhodnuto, že 
bude požadováno zrekonstruovat cestu Na červenici (4 hlasy pro, 1 se zdržel) s tím, že 
v následujícím roce by přišla na rekonstrukci cesta Na podlesí. Dále bylo odhlasováno, že 
předseda OV navrhne odboru majetku, aby byla následně zrekonstruována částečně 
komunikace Zámecká (tvoří náves obce ) a to v úseku od ulice Jabloňové po odvodňovací 
žlab u místní restaurace. Na tuto rekonstrukci by byly použity prostředky a to 150.000 Kč 
vybudování odvod. žlabu na ulici Slunečná a 150.000 Kč na vybudování zastřešení 
zastávky na konci vesnice. Tyto akce by se realizovaly v následujících letech. Předseda 
OV toto stanovisko zašle na odbor majetku. 

 
2) Osadní výbor projednal opravu místní komunikace Borošín s tím, že považuje opravu této 

nově zbudované komunikace za nedostatečnou a to hlavně v oblasti cca 50 m od ulice 
Jabloňová, kde stále dochází k destrukci svodu vody do stoky, dochází neustále 
k vyplavování kamenů z tohoto svodu. OV požaduje na městu Přerov, aby opětně 
reklamovalo toto dílo a požadovalo kvalitní opravu tohoto díla a to co nejrychleji. 

 
3) OV projednal informaci paní Gallové, která sdělila, že projekt na dětské hřiště bude 

zpracován do konce srpna s tím, že následně bude požádán odbor majetku o zajištění 
veškerých vyjádření dotčených orgánů a poté bude vyhlášeno výběrové řízení. Kontrola – 
paní Gallová, termín – konec srpna 2011  

 
4) OV projednal stížnost pana Koníře na prašný provoz na místní rokli s tím, že tato 

připomínka bude řešena na veřejné schůzi dne 15. 6. 2011. Dále projednal stížnosti na 
časté uzavírky cesty z Předmostí do Čekyně z důvodu konání častých závodů v motokrosu 
a autokrosu. I tato záležitost bude na pořadu jednání této schůze. 

 
5) Předseda OV informoval o tom, že obdržel od odboru majetku mapu rozsahu sečení 

travnatých ploch v majetku města s tím, že tento rozsah bude dopřesněn se zástupci TS a 
odboru majetku na jednání dne 14.6. OV požaduje, aby zástupce OV p. Cita byl oprávněn 
provádět kontrolu kvality a rozsahu sečení s tím, že pokud toto nebude odpovídat 
smluvenému zadání, bude toto řešeno pracovníky odboru majetku a následně bude 
sjednána náprava. 

 
6) OV dále požaduje, aby byl přesně stanoven rozsah údržby místního hřbitova, protože 

v současné době je tento stav tristní, mezi hroby je neposekaná tráva, OV neví, kdo je za 
toto zodpovědný. Dále požadujeme opravu střechy místní márnice, která byla přislíbena 
k realizaci v letošním roce – byla dle sdělení odboru majetku vyčleněna částka 80.000 Kč 
- OV nemá žádné informace o tom, že by se tato oprava měla realizovat. 

 



7) OV projednal požadavek na osazení značek omezujících rychlost na ulici Na červenici 
s tím, že tyto značky by byly osazeny až po případné rekonstrukci této komunikace. 
Kontrola – p. Kosík 

 
8) OV požaduje zajistit nový černý smuteční prapor na vyvěšení na budově města – starý 

prapor je již nevyhovující. 
 
9) Dle sdělení zástupce TSmPř p. Galy je na opravu dalších cest vyčleněna částka cca 

150.000 Kč. Tato bude přednostně použita na opravu komunikace Na podlesí. Dále OV 
požaduje zahájit opravy nejvíce zdevastovaných částí chodníků, na které byla přislíbena 
částka cca 100.000 Kč (jednání s primátorem dne 7.3.2011). 

 
10) Na jednání dne 7.3.2011 byla projednána otázka propadajících se šoupátkových uzávěrů 

na místním vodovodu s tím, že toto bude projednáno se zástupci VaK. OV konstatuje, že 
do dnešního dne se v této záležitosti nic neudělalo – požadujeme sjednání nápravy. 

 
 
 
V Čekyni dne 6. 6. 2011  
 
 
Zapsal : Bohumír Střelec – předseda OV 


