
Zápis z 12. jednání Místního výboru místní části Čekyně ze dne     
7. 4. 2016

Místo konání: Čekyně
Přítomni: Bohumír Střelec – předseda

Kolský Miloslav
Hanáková Václava
Rousek Pavel
Švestka Jindřich

Omluveni:

Hosté: Sekanina – příslušník MP

Program jednání:
1. Převody pozemků v Čekyni
2. Realizace veřejného osvětlení ke hřbitovu
3. Plán veřejné schůze
4. Podnět občanů na parkování vozidel na ulici Borošín
5. Odkup pozemků pro realizaci chodníku
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 o vyjádření k převodu pozemků a to:

a) část pozemku č. 760/1 – úplatný převod z majetku města do majetku pana Z.K. – místní 
výbor souhlasí s úplatným převodem části tohoto pozemku do majetku pana K.

b) nabídka na využití předkupního práva města Přerova k pozemkům p.č. 622 a 273/1 
vlastníka Ing. Z.M. Místní výbor nesouhlasí s tím, aby město odkupovalo tyto pozemky. 
Místní výbor požaduje odkup jiných pozemků, které uvedl již dříve ve svých požadavcích.

Bod 2

Místní výbor odsouhlasil realizaci veřejného osvětlení k místnímu hřbitovu s tím, že by tato 
akce měla být zařazena do plánu investic v roce 2016 a to z prostředků MV. Předseda MV 
zajistí společně s odborem majetku města tuto realizaci

Bod 3

MV posouvá plán veřejné schůze v místní části až na podzim roku 2016, kdy již budou 
zahájeny práce na projektu kanalizace v místní části Čekyně a občané budou mít možnost 
informací o této plánované akci.

Bod 4

Z důvodu opakovaných podnětů k parkování na ulici Borošín žádá MV zástupce magistrátu o 
pomoc při řešení této situace.
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Bod 5

MV požaduje zahájení jednání na odkup části pozemku p.č. 1005, který bude nutno odkoupit 
od pana J.H. pro budoucí vybudování části chodníku na ulici Jabloňová. MV žádá odbor 
majetku o vypracování podkladů pro realizaci tohoto nákupu a to co v nejbližším možném 
termínu.

Bod 6 Úkoly pro členy místního výboru

Pořadí/číslo 
jednání MV/rok

Zadání úkolu (požadavku) Zodpovědnost 
Termín
Plnění 

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

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

Z důvodu plánu na 
vybudování 
kanalizace-zrušeno

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

2/12/2016 Realizace Veřejného osvětlení k místnímu 
hřbitovu

5/12/2016 Odkup části pozemku 1005 pro realizaci 
chodníku na ulici Jabloňová

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 7. 4. 2016


