
Zápis č. 1
z jednání místního výboru Čekyně dne 5. 2. 2015

Přítomni: Střelec, Hanáková, Kolský, Rousek, Švestka, 

1. Předseda OV informoval přítomné, že zastupitelstvo města Přerova na své 
schůzi dne 2. 2. 2015 odsouhlasilo složení místních výborů v jednotlivých 
místních částech. Předsedou místního výboru Čekyně byl zvolen Bohumír 
Střelec, který bude zastupovat místní část ve Výboru pro místní části, který 
je poradním orgánem zastupitelstva. 

2. MV odsouhlasil rozdělení prostředků na kulturní a společenské akce pro rok 
2015 ve výši 20.000 Kč a to:

- 5.000 Kč – příspěvek na hodové slavnosti (SDH Čekyně)
- 2.000 Kč – příspěvek na dětské šibřinky (TJ Sokol Čekyně) 
- 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 

3. MV odsouhlasil částku 10.000 Kč na sečení a úklid ploch v místní části pro 
rok 2015

4. MV odsouhlasil plán investic pro rok 2015 a to:

- Projekt a rekonstrukce chodníku na ulici Jabloňová – 2. etapa (ostatní 
etapy. č. 1 a 3 budou realizovány až při rekonstrukci silnice II. třídy II/436, 
kterou bude realizovat kraj)

- Projekt rekonstrukce místní komunikace K rybníčku a Vinohrádky a 
realizace I. etapy – rekonstrukce ulice K rybníčku

Na tyto investice budou použity prostředky pro místní část na rok 2015 a 
zároveň ušetřené prostředky z roku 2014. Předpoklad zahájení prací květen –
červen 2015



5. MV odsouhlasil požadavek AUTO KLUBU Přerov na krátkodobé uzavírky 
silnice II/436 z Předmostí do Čekyně a to:

- Mistrovství Moravy v motokrosu – 19. dubna 2015 od 6.00 do 19.00 
- Mezinárodní mistrovství ČR v autokrosu – 6. a 7. června 2015 od 8.00 do 

19.00 a od 7.00 do 19.00
- Mistrovství Evropy v autokrosu – 22. a 23. srpna 2015 od 8.00 do 19.00 a 

od 7.00 do 19.00

6. MV projednal rozdělení kompetencí v místním výboru a to:

- Bohumír Střelec – komunikace s magistrátem, zastupování MČ ve 
Výboru pro místní části, účast ve výběrových řízeních pro investice a 
rekonstrukce 

- Václava Hanáková – životní jubilea, společenské a kulturní oslavy 
v obci

- Miloslav Kolský – správce budovy bývalé školy, komunikace 
s ostatními spolky v místní části

- Pavel Rousek – zimní údržba, sečení ploch v místní části
- Jindřich Švestka – opravy el.osvětlení 

Kontakty na členy Místního výboru budou vyvěšeny ve skříňce Místního 
výboru.

MV upozorňuje občany, že svoje připomínky mohou písemně podávat do 
schránky MV na budově bývalé školy nebo se účastnit zasedání MV.

7. Zasedání Místního výboru Čekyně se budou konat vždy v 18.15 v zasedací 
místnosti MV v budově bývalé školy a to v těchto termínech:

12. 3.      2. 4.        7. 5.     5. 6.   

Termíny dalších jednání budou upřesněny.

V Čekyni dne 5. 2. 2015

Zapsal: Bohumír Střelec – předseda MV Čekyně


