
Zápis

Z jednání osadního výboru místní části Čekyně dne 26. 11. 2012

Přítomni: Střelec Bohumír, Cita Miroslav, Kolský Miloš, Kosík Otto, Gallová Veronika

Osadní výbor projednal na svém zasedání následující body:

1) Odsouhlasil záměr odprodeje pozemku č. 476 v k.ú. Čekyně pro manžele I.a P.Ž. z majetku 

města Přerova

2) Neodsouhlasil záměr odprodeje pozemku č. 1205 pro paní Š. a to z důvodu, že 

v investičním záměru města Přerova je vybudování ČOV pro budoucí kanalizaci a to v dané 

lokalitě. OV postrádá vyjádření odboru majetku, zda je v této lokalitě pozemek v majetku 

města Přerova, na kterém bude budoucí ČOV vybudována. Pokud ne, měla by být 

vybudována na pozemku v majetku města a tyto pozemky by měly být ponechány pro 

tyto účely. Do předložení požadovaných podkladů OV Čekyně nesouhlasí s odprodejem 

pozemků a to z důvodu, aby v budoucnu nebyly navyšovány náklady na realizaci 

kanalizace odkupem pozemků od soukromých vlastníků, když v blízkosti jsou pozemky 

v majetku města.

3) OV požaduje poskytnutí úklidových prostředků pro potřeby údržby bývalé místní školy, a 

to nejen čistících prostředků, ale i osvěžovače vzduchu na WC a také smetáků, lopatek 

atd. pro tuto údržbu.

4) OV odsouhlasil záměr na využití bytu v bývalé místní škole a to pro tyto účely:

- Zasedací místnost pro potřeby osadního výboru

- Klubovna pro Klub seniorů místní části Čekyně

- Klubovna pro mladé hasiče a mládež místní části

Velká stávající místnost bude používána pro větší kulturní a společenské akce, výstavy, pro 

potřeby voleb, shromáždění občanů atd. Objekt bývalé školy bude celkově využíván jako 

kulturní centrum místní části, protože stávající objekt nad hasičskou zbrojnicí je v době od 

října do dubna nezpůsobilý k užívání z důvodu, že zde není instalováno vytápění a není 

možno ho využívat i z důvodu zvlněné podlahy v obou místnostech.

Pro dovybavení tohoto objektu bychom potřebovali, aby městský úřad poskytnul v případě 

výměny vybavení kanceláří magistrátu stoly, židle případně křesla a nějaké stolní lampy a 

případně skříně. Toto bude projednávat předseda OV p. Střelec.



5) OV žádá odbor majetku o uplatnění reklamace na rekonstruovanou cestu na Borošíně, a 

to hlavně obetonování odvodňovacích žlabů, které se podél celé cesty rozpadá a je nutno 

ho zrekonstruovat. OV žádá, aby v případě projednávání této reklamace byl přítomen 

zástupce OV při jednání s dodavatelem díla.

6) Pan Střelec projednal s pracovníkem odboru majetku panem Holasem zimní údržbu 

místních komunikací a chodníků. OV proto žádá o doplnění map zimní údržby o 

projednané změny a předání těchto aktualizovaných map OV s tím, že zde bude i popis, 

jak často a za jakého počasí je tato zimní údržba prováděna a kdo z úředníků magistrátu 

za n i odpovídá.

7) OV žádá o projednání a následné osazení značek zamezující vjezd vozidel o hmotnosti 

větší jak 3,5t na ulici Na červenici. Toto omezení je z důvodu zamezení devastace této 

komunikace nákladními automobily po provedené rekonstrukci v roce 2011.

V Čekyni dne 26. 11. 2012

Zapsal: Bohumír Střelec – předseda OV Čekyně




