
Zápis 

z jednání osadního výboru Čekyně dne 8.4. 2013 

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

Za MěÚ: Ing.Jiří Lajtoch, p. Holas

1. OV projednal zahájení realizace výstavby 1.etapy dětského hřiště, kterou má provádět 

firma ZJS. Osadní výbor požaduje:

- předání nabídkové specifikace na prováděné práce – předá odbor majetku

- účast při předání staveniště, kde OV předloží své požadavky na provádění prací a 

využití okolních ploch

2. OV projednal se zástupci magistrátu požadavky na opravu místních komunikací, které 

jsou většinou po letošní zimě v havarijním stavu. Bylo konstatováno, že silnice Na 

podlesí, kde by se mělo pokračovat v rekonstrukci, ale v letošním roce na ni nebyly 

uvolněny prostředky, je v rámci místní části v nejhorším stavu a OV požaduje její co 

možná nejrychlejší opravu, neboť tato komunikace se již rozpadá a její budoucí oprava 

bude daleko náročnější. Bylo dohodnuto následující:

- primátor Ing. Lajtoch předloží na jednání rady města návrh na  možnost dodatečné 

investice do této komunikace s tím, že OV by na tuto opravu použil 300.000 Kč, které 

jsou pro letošní rok vyčleněny na opravu chodníků a další prostředky z kapitoly na 

opravu cest a chodníků pro letošní rok a tyto prostředky by měly pokrýt celou 

rekonstrukci této komunikace

- v případě, že nebudou z magistrátu uvolněny dodatečné prostředky, OV a odbor 

majetku projednají se zástupci TS objem prostředků na nezbytně nutné opravy 

výtluků a zbývající prostředky na opravy výtluků a chodníků určené pro místní část + 

300.000 Kč na opravu chodníkům byly použity na opravu komunikace Na podlesí

3. OV požaduje informace o termínu, kdy začnou opravy reklamované komunikace 

Boroším. Pan Holas sdělil, že tato oprava by měla začít v měsíci květnu a dle sdělení 

firmy Eurovia by oprava měla být dokončena do 31.5.2013. OV požaduje, aby se mohl 

zúčastnit předání oprav, které by měly být provedeny lépe než předcházející opravy na 

této komunikaci.

4. Byla projednána možnost opravy rozpadlého schodiště do bývalé školy, kde sídlí místní 

knihovna. Pro letošní rok není uvažováno s žádnou finanční částkou na opravy majetku 

v místní části Čekyně. Pan Holas prověří možnost této opravy.



5. OV požaduje, aby TSmPr provedly zametení chodníku na ulici Pod lipami a Jabloňová od 

posypového písku. Pan Holas projedná s TSmPr.

6. OV požaduje, aby jarní čištění chodníků a cest, které 2x ročně provádí v místní části 

TSmPr, bylo provedeno v 25. týdnu, nejpozději do 21.6.2013 a zároveň sečení bylo 

provedeno v tomtéž termínu, protože dne 22. – 23. června budou v místní části Hodové 

slavnosti.

7. OV odsouhlasil, aby z prostředků určených pro místní část byla vyčleněna částka 20.000 

Kč, která bude určena pro úhradu mzdových nákladů na pracovníka, který bude 

provádět sečení trávy v místní části na místech, které nesečou TSmPr a na úklid v rámci 

obce. Pracovníka zajistí předseda OV a ten také bude potvrzovat odpracované hodiny 

tohoto pracovníka. Je předpoklad, že tento pracovník by byl hrazen z prostředku TSmPr, 

které by z odboru majetku dostaly tyto prostředky.

Zapsal: Bohumír Střelec – předseda OV Čekyně


