
Zápis
z jednání osadního výboru Čekyně dne 26. 5. 2014

Přítomni: Střelec, Gallová, Kosík, Kolský

1. Předseda OV informoval přítomné ohledně postupu prací na přípravě akce Rekonstrukce 
silnice Na podlesí. Ve výběrovém řízení zvítězila společnost Strabag, která nabídla cenu 
676.509 Kč (bez DPH), tj. cena 818.576 Kč (vč. DPH). Jelikož z roku 2013 byla na tuto 
stavbu převedena částka 800.000 Kč, požaduje OV Čekyně, aby částka 181.424 Kč, která 
bude ušetřena z prostředků pro místní část Čekyně, byla poukázána k čerpání pro místní 
část v roce 2014. Tato částka bude určena na rekonstrukci chodníků v místní části

2. Předseda OV seznámil přítomné s opakovaným požadavkem magistrátu k vyjádření na 
odprodej parcely č. 265 pro manžele B. Přítomní jednoznačně konstatovali, že nesouhlasí 
s odprodejem tohoto pozemku manželům B.a to z důvodu, že tento pozemek je vedle 
zámeckého parku, který by chtěl OV v budoucnosti otevřít pro potřeby občanů místní 
části (tento park je nyní ve vlastnictví státu, který se o něj nestará a OV požaduje, aby 
město Přerov požádalo o bezplatný převod tohoto pozemku do majetku města). Tento 
pozemek by proto sloužil jako přístupová cesta k tomuto parku a je to jediná cesta 
k tomuto parku.

3. OV projednal žádost p. Z.P. na pronájem části pozemku č. 10 v k.ú. Čekyně a souhlasil 
s možností pronájmu tohoto pozemku. Předpokladem je pronájem na max. 1 rok 
s možností opakovaného prodloužení o 1 rok za předpokladu, že se nájemce bude starat o 
údržbu pozemku a nebude vstupovat na sousední parcelu, kde je umístěna budova bývalé 
školy.

4. OV projednal možnosti používání místností v bývalé škole – bytu, pro potřeby OV a 
zájmových organizací. OV požaduje, aby mohly tyto prostory mimo OV bezplatně užívat 
následující organizace:

- Klub seniorů 
- Český zahrádkářský svaz
- Svaz chovatelů
- Případně další organizace – bude sděleno

5. OV požaduje, aby byla vyřešena problematika zaplavování komunikací Na červenici, 
Slunečná a místní komunikace kolmá na ulici Jabloňová, které jsou zaplavovány vodami 
z přilehlých luk a polí v případě přívalových dešťů. Na toto téma proběhlo dne 23.5.2014 
místní šetření bez konkrétních výsledků. Těmito přívalovými vodami jsou zaplavovány i 
pozemky a nemovitosti občanů a bude proto urychleně nutno vyřešit tuto problematiku.

6. OV urguje informaci, jak je řešen požadavek na omezení vjezdu nákladních automobilů 
nad 7,5 t a traktorů na ulice Na červenici a Slunečná, o což požádal OV již dříve.

7. OV žádá o sdělení informace, kdy je uvažováno s dokončením dětského hřiště v Čekyni, 
kde byla v roce 2013 1. etapa výstavby tohoto hřiště. 

8. OV se dohodl na tom, že schůze OV se budou konat vždy 2. pondělí v měsíci a to v 17.30 
hod. Následující schůze bude dne 9. 6. 2014 v budově bývalé školy. Této schůze se 
mohou účastnit občané místní části případně další zájemci, kteří o to požádají.



9. Předseda OV zašle na magistrát města Přerova specifikaci hlavních projektů, které by 
přispěly rozvoji místní části, a to do 28. 5. 2014.

V Čekyni dne 26. 5. 2014

Zapsal: Bohumír Střelec – předseda OV Čekyně


