
Zápis
z jednání osadního výboru Čekyně dne 4.11.2013 

Přítomni: Střelec, Kosík, Kolský, Cita, Gallová

1. OV odsouhlasil rozdělení zůstatku na účtu pro kulturní a společenské akce pro rok 2013 a 
to následně:
- 2.000 Kč – vánoční posezení klubu seniorů
- 1.000 Kč – Mikulášská nadílka
- zbytek na účtu bude převeden na kulturní, společenské a sportovní akce pro rok 2014

2. OV odsouhlasil rozdělení prostředků pro místní část Čekyně na rok 2014 – 381.700 Kč, a 
to následně:
- 20.000 Kč – kulturní a společenské akce
- 200.000 Kč – oprava silnice Na podlesí
- 10.000 Kč – údržba ploch v místní části, úklid ploch
- 151.700 Kč – oprava chodníků

Částka na kulturní a společenské akce bude rozdělena:
- 5.000 Kč – příspěvek na hodové slavnosti
- 5.000 Kč – příspěvek TJ Sokol Čekyně – dětské šibřinky a dětský den
- 5.000 Kč – fotbalový oddíl – úprava prostoru a zastřešení na fotbalovém hřišti
- 2.000 Kč – příspěvek klubu seniorů
- 1.000 Kč – pálení čarodějnic
- 1.000 Kč – Mikulášská besídka
- 1.000 Kč - rezerva

OV dále odsouhlasil návrh předsedy OV p. Střelce, aby byl pro rok 2014 navýšen finanční 
limit pro místní části, které mohou rozdělovat osadní výbory, a to na částku 1.000 
Kč/obyvatele. Tento limit je dle názoru OV nutný pro minimální údržbu a chod obce 
v případě, že tyto nedostanou pro rok 2014 žádné příspěvky na investice. Žádáme o zařazení 
tohoto bodu na jednání zastupitelstva v prosinci 2013 a to do bodu rozpočet pro rok 
2014

3. OV žádá o zařazení akce Dokončení dětského hřiště a to z prostředků, které město obdrží 
z poplatků z hazardních her v roce 2014.

4. OV odsouhlasil konání veřejné schůze v místní části Čekyně za účasti zástupců magistrátu 
a zastupitelů, a to dne 27.11.2013. Schůze se bude konat v budově bývalé školy s tímto 
programem:
- rekonstrukce komunikací a chodníků v místní části – zařazení těchto akcí do rozpočtu 

města
- vybudování kanalizace v místní části – předpokládaný termín
- navazující oprava krajské komunikace přes obec, vedení objízdných tras přes obec
- rozvoj obce v následujícím období
- cyklostezka Přerov – Čekyně
- ostatní připomínky občanů

5. Předseda OV informoval o tom, že v místní části bude osazeno vánoční osvětlení okolo 
návsi



6. OV žádá odbor majetku, aby zajistil prodloužení platnosti stavebního povolení na 
zastřešení zastávky autobusu na Borošíně. Tato nebyla dosud realizována z důvodu 
nedostatku finančních zdrojů určených pro místní část, OV ale předpokládá realizaci této 
akce v následujících letech.

7. OV upozorňuje odbor majetku na to, že se sesouvá svah okolo potůčku, který protéká 
místní části, a to na pozemcích, které patří městu. Žádáme, aby tato problematika byla 
projednána na jaře r. 2014 se zástupci Povodí Moravy.

8. OV opakovaně upozorňuje na to, že požaduje ostříhání keřů před konečným sečením a to 
keřů na ulici Na červenici a ulici Jabloňová, které zabraňují ve výhledu při výjezdu na 
krajskou komunikaci.

V Čekyni dne 4.11.2013

Zapsal: Bohumír Střelec – předseda OV Čekyně

V Čekyni dne 2.9.2013

Zapsal: Bohumír Střelec – předseda OV Čekyně


