
Zápis z 11. jednání Místního výboru místní části Čekyně   ze dne     
3. 3. 2016

Místo konání: Čekyně
Přítomni: Bohumír Střelec – předseda

Kolský Miloslav

Rousek Pavel
Švestka Jindřich

Omluveni: Hanáková Václava

Hosté: Sekanina – příslušník MP

Program jednání:
1. Příspěvek Mateřské školce na vybudování keramické dílny
2. Soupis akcí na místní části Čekyně v roce 2016
3. Oprava komunikace směrem k vysílači O2
4. Podnět občanů na parkování vozidel na ulici Borošín
5. Různé
6. Úkoly pro členy osadního výboru
7. Žádosti a podněty směrované k MMPr

8. Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu
9. Závěr

Stručný zápis z průběhu jednání

Bod 1

MV Obdržel žádost vedoucí učitelky MŠ Čekyně na příspěvek na vybudování keramické 
dílny pro žáky MŠ v Čekyni s tím, že by tuto dílnu mohli užívat i děti z místní části. MV 
odsouhlasil příspěvek ve výši 2.000 Kč z prostředku MV. Předseda MV bude informovat 
zástupce MŠ a příslušné úředníky SMP.

Bod 2

Soupis akcí pořádaných v místní části v roce 2016:

- pálení čarodějnic – 30. 4. 2016

- den dětí – 4. 6. 2016

- hodové slavnosti – 18. – 19. 6. 2016

- fotbalový turnaj – 25. 6. 2016

- fotbalový turnaj – 2. 7. 2016

- gulášfest – 3. 9. 2016

Bod 3

MV žádá o opravu povrchu účelové komunikace, která vede od silnice II. třídy směrem ke 
Hříbku (vysílači O2). Je nutno vysypat tuto plochu v délce cca 30 m a šířce 3 m štěrkem, 
protože se zde vytvořila prohlubeň, která je často zaplavena vodou a po dešti je znečišťován 
výjezd na krajskou komunikaci.

Bod 4

MV projednával podnět občanů na ulici Borošín na parkování velkého počti osobních 
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automobilů, které zde parkuje pan O.   a tyto zabírají většinu parkovací plochy, která je zde 
vytvořena a znemožňují parkování jiným občanům. MV žádá zástupce magistrátu o pomoc 
při řešení této situace.

Bod 5 Různé:

Bod 6 Úkoly pro členy místního výboru

Pořadí/číslo 
jednání MV/rok

Zadání úkolu (požadavku) Zodpovědnost 
Termín
Plnění 

1/10/2016 Konzultace s projektantem týkající se 
realizace chodníku na ulici Jabloňová

Z: předseda
T: splněno

2/10/2016 Konzultace s projektantem týkající se 
osvětlení chodníku na ulici Pod lipami

Z: předseda
T: 03/2016

3/10/2016 Realizace ořezů tújí na hřbitově a u místní 
školy

Z: předseda
T: splněno

4/10/2016 Přistavení kontejneru na vodu na místní 
hřbitov

Z: předseda
T: splněno

5/10/2016 Schůze členů MV s občany Čekyně Z: předseda
T: 04/2016

6/10/2016 Výměna zámků a klik v budově místní školy Z: p. Kolský
T: splněno

7/10/2016 Oprava VO na fotbalovém hřišti Z: předseda
T: splněno

Bod 7 Žádosti a podněty směrované k MMPr

Pořadí/číslo 
jednání MV/rok

Zadání úkolu (požadavku) Zodpovědnost 
Termín
Plnění 

1/10/2016 Zpracování projektové dokumentace na
opravu povrchu místní komunikace Selská

2/10/2016 Prověření možnosti opravy místní kapličky na 
ulici Zámecká

3/10/2016 Prověření možnosti vybudování přechodu pro 
chodce na ulici Pod lipami před zastávkou 
autobusu

4/10/2016 Žádost o častější vyvážení kontejneru na textil

1/11/2016 Posouzení parkování automobilů pana O.     
na parkovišti na ulici Borošín
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Bod 8 Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu prostřednictvím Výboru pro místní části 
(předseda R. Pospíšilík)

Pořadí/číslo 
jednání MV/rok

Zadání úkolu (požadavku

Zapsal: Bohumír Střelec – předseda MV

V Čekyni dne 3. 3. 2016

Přílohy:


