
Místní výbor Čekyně
751 24 Přerov VII.

Zápis z 8. jednání místního výboru Čekyně
dne 4.11.2015

Místo konání:

Přítomni: Ing. Bohumír Střelec

Miloslav Kolský

Jindřich Švestka

MVDr. Pavel Rousek

Václava Hanáková

Omluveni:

Hosté:

Program jednání:

1. Zastřešení zastávky Borošín

2. Oprava komunikace „K rybníčku“

3. Investiční akce pro rok 2016

4. Nákup

5. Informace ohledně návrhu na navýšení finančních prostředků pro MČ

6. Osazení světel  VO

7. Rozsvěcení vánočního stromku

8. Úkoly pro členy místního výboru

9. Žádosti a podněty směrované k MMPr

   10. Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu

11. Závěr

Bod 1

Předseda MV informoval přítomné o možnosti osazení autobusové zastávky na zastávce 

Borošín a to zastřešením od společnosti City tools, která by realizovala vrchní stavbu této 

zastávky. Požadavek je, aby MV zabezpečil realizaci spodní stavby včetně přeložky kabelu od 

společnosti Telekom. Toto bude řešeno na jaře roku 2016.

Bod 2

Předseda MV informoval přítomné o výběrovém řízení na opravu místní komunikace 

K rybníčku. Po ukončení výběrového řízení a po podepsání smlouvy o dílo s vítěznou firmou 

je předpoklad realizace duben 2016. 



Místní výbor Čekyně
751 24 Přerov VII.

Bod 3

MV odsouhlasil plánované investiční akce pro rok 2016 a to v těchto prioritách:

- 2. etapa chodníku na ulici Jabloňová

- 2. etapa rekonstrukce místní komunikace Vinohrádky

- zpracování projektové dokumentace na další rekonstrukce chodníků a cest  

Bod 4

       MV odsouhlasil nákup jednoplotýnkového el. vařiče pro kulturní místnost za 539,- Kč.

Bod 5

Předseda MV informoval přítomné o návrhu navýšení finančních prostředků pro místní 

části na rok 2016 a to na 1.300 Kč/občana. Tento návrh bude schvalován na zasedání 

zastupitelstva dne 14. 12. 2015 společně s návrhem rozpočtu města Přerova.

Bod 6

Byla projednána problematika osazení 2 ks světel VO u chodníku na hřbitov. Předseda 
MV prověří finanční náročnost a podá informace na dalším zasedání MV.

Bod 7

Termín na rozsvícení Vánočního stromu je v sobotu dne 28. 11. 2015 v 17.00 hod s tím, 
že sraz účastníků je v 16.30 hod. Členové místního výboru zajistí pro úspěšné konání akce 
jednotlivé činnosti dle dohodnutého rozpisu. Dne 22. 11. se uskuteční další koordinační 
schůzka k zajištění této akce.

Bod 8 Úkoly pro členy místního výboru

Pořadí/číslo jednání 
MV/rok

Zadání úkolu, (požadavku) Zodpovědnost,
Termín plnění

V uvedeném termínu, 
tedy do 30ti dnů se 
vyjádří:

1/11/2015 -    
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2/11/2015 -

Bod 9 Žádosti a podněty směrované na MMPr: 

Pořadí/číslo jednání 
MV/rok

Zadání úkolu, (požadavku) Zodpovědnost,
Termín plnění

V uvedeném termínu, 
tedy do 30ti dnů se 
vyjádří:

1/11/2015 -    

2/11/2015 -

Bod 10 Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu prostřednictvím VMČ:

Pořadí/číslo jednání 
MV/rok

Zadání úkolu, (požadavku) Zodpovědnost,
Termín plnění

V uvedeném termínu, 
tedy do 30ti dnů se 
vyjádří:

1/11/2015 -

2/11/2015 -

Bod 11

Závěr

     

V Čekyni dne 4. 11. 2015

Zapsal: Bohumír Střelec – předseda MV Čekyně


