
Zápis
z jednání osadního výboru Čekyně dne 7. 10. 2013 

Přítomni: Střelec, Kosík, Kolský, Cita, Gallová

1) OV znovu projednal realizaci opravy místní komunikace Na podlesí. OV požaduje, aby 
výběrové řízení bylo provedeno začátkem roku (leden – únoru) s tím, že by oprava celé 
této komunikace začala na jaře ihned, jak to počasí dovolí. OV pověřil předsedu OV p. 
Střelce, aby toto projednal se zástupci města.

2) Předseda OV sdělil, že se dne 14.10.2013 zúčastní jednání předsedů OV, kde bude 
prosazovat navýšení částky, kterou mohou rozdělovat OV na investice a opravy, na částku 
1.000 Kč/osobu/rok pro místní části. Jelikož ani v dalších letech dle OV nehrozí, že by 
město investovalo výrazněji do místních částí, je tato částka minimální pro udržení 
majetku města ve stavu, aby se úplně nerozpadl – chodníky, místní komunikace atd.

3) OV opakovaně požaduje, aby na ulici Na červenici a Selská byly na stávajících 
sloupech umístěny značky zákaz vjezdu vozidel nad 7 tun. Tyto cesty jsou 
poškozovány vjezdem nákladních automobilů a zemědělských strojů a hlavně ulici 
Na červenici, která byla před 2 lety zrekonstruována, je nutno chránit před 
poškozením nadměrnými náklady !!!!!!

4) OV požaduje, aby se zástupci města účastnili veřejné schůze s občany místní části a 
to koncem měsíce listopadu. Požaduje, aby se této schůze zúčastnil primátor, 
náměstci primátora (min. p. Zácha), ved. odboru majetku, ved.odd. majetku p. 
Holas, ved. odboru rozvoje, garanti za místní část z řad zastupitelů. Žádáme, aby p. 
Novotná potvrdila, zda se zástupci města této schůze zúčastní a projednala 
s předsedou OV termín této schůze.

5) OV odsouhlasil nákup PVC, světel a žárovek jako vybavení do bývalé místní školy. OV 
přestěhoval své působiště do této budovy. Poté, co bude interiér této budovy upraven, 
bude používán pro kulturní a zájmovou činnost v místní části.

6) OV požaduje urychlenou opravu plynového kotle, který slouží pro vytápění bývalého 
bytu v bývalé škole !!!!

7) OV požaduje, aby při příštím se kaní byly ostříhány také keře na chodníku na ulici 
Jabloňová!!!

V Čekyni dne 14.10.2013

Zapsal: Bohumír Střelec – předseda OV Čekyně


