
Zápis č. 4
z jednání místního výboru Čekyně dne 14. 5. 2015

Přítomni: Střelec, Hanáková, Kolský, Rousek, Švestka, 
Hosté: Tihelka Milan, Tihelková Ivana, Novotný Petr, Obzina Adam

1. Předseda MV informoval přítomné o pořádání akce Dětský den, který se 
bude konat dne 30. 5. 2015 od 10.00 hod na fotbalovém hřišti. Na pořádání 
akce se bude podílet MV, TJ Sokol Čekyně, HZS Čekyně a oddíl kopané. 
Bylo odsouhlaseno sdružení finančních prostředků (MV podpoří akci 
částkou 2.500 Kč) a byla domluveno organizační zabezpečení této akce. 

2. Předseda MV informoval o možnosti odběru další 240 l nádoby na BRKO 
pro občany místní části a možnosti dodatečného odběru kompostovacího sila 
pro občany, které o ně nepožádali. 

3. Paní Hanáková požaduje opravu pumpy na místním hřbitově – předseda MV 
projedná na technických službách. 

4. MV požaduje předání definitivních map sečení zelených ploch, které do 
dnešního dne neobdržel od Odboru majetku – paní Doupalové.

5. MV odsouhlasil priority obce v oblasti investic a oprav a to:

 Financování z rozpočtu města Přerova

- vybudování kanalizace v místní části
- dobudování chodníku na ulici Jabloňová
- vybudování přechodu pro chodce na ulici Pod Lipami (u autobusové  
   zastávky)
- dokončení dětského hřiště – osazení herních prvků
- oprava budovy bývalé školy
- revitalizace návsi

 Financování z prostředků pro místní část

- oprava místních komunikací
- oprava chodníků
- zastřešení autobusové zastávky



6. MV odsouhlasil návrh na výsadbu vzrostlých stromů v místní části a to na 
pozemku č. 628, který je v majetku města Přerova a je dlouhodobě 
neudržovaný. Dále by bylo možno osázet stromy okolo parcely 901 (polní 
cesta)

7. MV opakovaně požaduje posouzení možnosti odstraňování psích exkrementů 
technikou TSMPr a to alespoň 1x měsíčně.

8. MV požaduje, aby obdržel vyjádření od odboru majetku, zda bude sečena 
tráva okolo  silnice 2. třídy na uvnitř místní části. Dle původního vyjádření by 
toto mělo zajišťovat město. 

V Čekyni dne 14. 5. 2015

Zapsal: Bohumír Střelec – předseda MV Čekyně


