
Zápis
z jednání osadního výboru Čekyně dne 17. 9. 2014

Přítomni: Střelec, Kosík, Kolský, Gallová

1. Předseda OV informoval přítomné, že zastupitelstvo na své schůzi dne 15. 9. 2014 
odsouhlasilo odvolání předsedů a členů osadních výborů a zrušilo osadní výbory ke dni 
11. 10. 2014.

2. OV odsouhlasil doplnění rozdělení zůstatku na účtu pro kulturní a společenské akce pro 
rok 2014 a to následně:
- 2.000 Kč – rozsvícení vánočního stromu
- zbytek na účtu požaduje OV převézt do roku 2015, kdy tyto finance budou použity na 

kulturní, společenské a sportovní akce pro rok 2015

3. Předseda OV informoval přítomné o situaci při výstavbě chodníku na ulici Jabloňová, 
který měl být realizován z prostředků pro místní část v roce 2014. Z důvodu požadavku 
Správy silnic Olomouckého kraje nebude možno tuto akci realizovat a proto bude muset 
být její realizace odsunuta do roku 2015. Předseda OV navrhl, aby v letošním roce byly 
z prostředků OV realizovány ještě následující akce:
- Výstavba příčného odvodňovacího žlabu na ulici Na červenici za cenu 36.252,- Kč 

(vč. DPH)
- Výstavba příčného odvodňovacího žlabu na ulici Vinohrádky za cenu 44.794,- Kč (vč. 

DPH)
- Osazení značek omezující vjezd nákladních vozidel na ulici Na červenici a Selská –

cena 21.199,- Kč (vč. DPH)
      

Zůstatek nevyčerpaných prostředků pro místní část Čekyně požaduje OV převézt 
do roku 2015 a tyto použít dle návrhu OV.

4. Osadní výbor projednal návrh na rozdělení prostředků pro místní část na rok 2015 a 
požaduje rozdělit tyto prostředky následně

a) Kulturní a společenské akce – 20.000 Kč
   
     Částka na kulturní a společenské akce bude rozdělena:

- 5.000 Kč – příspěvek na hodové slavnosti
- 2.000 Kč – příspěvek TJ Sokol Čekyně – dětské šibřinky 
- 2.000 Kč – příspěvek klubu seniorů
- 2.000 Kč – pálení čarodějnic
- 2.000 Kč – rozsvícení vánočního stromu
- 2.000 Kč – vaření guláše
- 2.000 Kč – dětský den
- 3.000 Kč - rezerva

b) Údržba a úklid ploch v místní části – 10.000 Kč



c) Investiční akce a opravy v místní části – prostředky převedené z roku 2014 a 
prostředky pro rok 2015

- Rekonstrukce chodníku na ulici Jabloňová – část dle projektu a požadavku OV
- Rekonstrukce místní komunikace K rybníčku
- Dostavba chodníku na ulici Jabloňová

d) Osadní výbor požaduje dokončit v roce 2015 výstavbu dětského hřiště, které bylo 
z části realizované v roce 2013, a to osazením zbývajících herních prvků – OV 
požaduje, aby tato dostavba byla realizována z prostředků, které bude město 
Přerov přerozdělovat z výtěžku hazardních her za rok 2015. Předpokládaná 
částka cca 200.000 Kč

e) Osadní výbor Čekyně dále navrhuje, aby prostředky pro místní části, které může 
rozdělit OV, byly pro rok 2015 navýšeny na částku 1.000 Kč/obyvatele

5. Osadní výbor žádá, aby Město Přerov zařadilo do dlouhodobých investic, které budou 
realizovány z prostředků pro Olomoucký kraj, pro města Olomouc, Prostějov a Přerov, na 
roky 2015 – 2020, realizaci cyklostezky Předmostí – Čekyně – Penčice. Tato cyklostezka
bude přínosem nejen pro obyvatele místních částí, ale hlavně pro příznivce cyklistiky, kteří 
využívají cestu z Přerova do Penčic k návštěvě plaveckého bazénu a k cyklistickým 
vyjížďkám. 

6. OV opakovaně 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 řešena se zástupci Povodí Moravy a následně bylo přijato opatření k realizaci oprav 
tohoto svahu.

V Čekyni dne 17. 9. 2014

Zapsal: Bohumír Střelec – předseda OV Čekyně


