
Zápis č. 2
z jednání místního výboru Čekyně dne 12. 3. 2015

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

1. MV projednal žádost Aloise a Vladimíry Kosíkových na odkup části 
pozemku č. 677 v KÚ Čekyně. MV nemá námitek k prodeji části tohoto 
pozemku, ovšem nikoliv takové části. Dle členů MV by se zbytek tohoto 
pozemku Městu Přerovu špatně prodával, proto MV pověřil předsedu p. 
Střelce k projednání změny žádosti s manželi Kosíkovými a následně zašle 
své stanovisko.

2. MV odsouhlasil návrh na změnu sečení v místní části Čekyně. Změnu zaslal 
předseda MV na pí. Doupalovou a na pí. Spurnou z TSMPr.

3. MV odsouhlasil nákup koberce v celkové částce 670,- Kč. Tento koberec 
bude umístěn v místnosti bývalé místní školy a to v části před knihovnou pro 
potřeby dětí z místní části.

4. Předseda MV informoval členy o jednání pracovní komise mezi PRID a 
Výborem pro místní části. Z jednání vyplynula nutnost zpracovat nový návrh 
na investice a rekonstrukce pro místní části. Termín zpracování bude 
upřesněn.

5. MV požaduje, aby bylo dále pokračováno v přistavování VOK na BRKO 
v místní části a to od počátku dubna 2015, minimálně 1x týdně. Umístění 
kontejneru požadujeme střídavě na návsi a střídavě na spojnici ulici Borošín 
a Zámecká. Tyto kontejnery požadujeme přistavovat minimálně v dubnu a 
v květnu, na podzim v září a říjnu. V ostatních měsících je možno přistavovat 
VOK na BRKO s menší intenzitou (1x za 14 dnů) – žádáme o projednání 
s MV.

6. MV projednal možnost vydláždění plochy na VOK BRKO na návsi u místní 
restaurace. MV by si zajistil materiál a tuto plochu realizoval s tím, že 
předseda MV zajistí souhlas s vybudováním této plochy.

7. Předseda MV informoval o stavu investičních akcí pro rok 2015 a to 
rekonstrukce chodníku na ulici Jabloňová a rekonstrukci místní komunikace 
na ulici K Rybníčku. MV požaduje, aby tyto akce byly zahájeny ještě v 1.pol. 
2015.

8. Pan Kolský z MV bude jednat s předsedou TJ Sokol Čekyně a s ostatními 
organizacemi ohledně uspořádání dne dětí. Následně poskytne informaci 
MV.

V Čekyni dne 5. 2. 2015

Zapsal: Bohumír Střelec – předseda MV Čekyně


