
Zápis z 13. jednání Místního výboru místní části Čekyně   ze dne     
3. 5. 2016

Místo konání: Čekyně
Přítomni: Bohumír Střelec – předseda

Kolský Miloslav
Hanáková Václava
Rousek Pavel
Švestka Jindřich

Omluveni:

Hosté: pí. Tihelková

Program jednání:
1. Dětský den
2. Přistavení dalších kontejnerů na odpad
3. Urgence vyjádření k odkupu pozemků pro realizaci chodníku
4. Vypracování projektové dokumentace na rekonstrukci chodníku na ulici 

Pod lipami
5. Sběrné místo na odpad k táboru
6. Umístění zrcadla na ulici Borošín
7. Úkoly pro členy místního výboru
8. Žádosti a podněty směrované k MMPr

9. Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu
9. Závěr

Stručný zápis z průběhu jednání

Bod 1

Na schůzi MV se dostavila zástupkyně TJ Sokol Čekyně paní Tihelková s žádostí o pomoc 
při realizaci akce Den dětí, která se bude konat 11. 6. 2016. Místní výbor přislíbil, že se 4 
členové zúčastní organizace této akce. Dále bylo sděleno, že od roku 2017 by mohla být tato 
akce plně v kompetenci Místního výboru za účasti dalších organizací – toto projedná pí. 
Tihelková na výboru TJ a podá místnímu výboru sdělení. Pro rok 2016 byla odsouhlasena 
finanční částka ve výši 1.500 Kč na nákup cen a sladkostí pro děti na této akci. 

Bod 2

Místní výbor nepožaduje umístění dalších kontejnerů na textil a drobné elektrosoučástky, jak 
bylo navrženo z odboru majetku. Pro místní část jsou dostačující stávající kontejnery, 
umístěné na návsi.

Bod 3

MV opakovaně urguje stanovisko Odboru majetku k výkupu části pozemků p.č. 1005 v k.ú. 
Čekyně pro realizaci budoucí výstavby chodníku na ulici Jabloňová – bod 5/12/2016
požadavku na MMPr.

Bod 4

MV požaduje vypsání výběrového řízení na zpracování dokumentace pro realizaci 
rekonstrukce chodníku na ulici Pod lipami a to od křížení s ulicí Podlesí po poslední RD 
v místní části. Případné doplnění informací zajistí předseda MV.
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Bod 5

MV požaduje, aby odbor majetku sdělil, zda je možno vybudovat kontejnerové stání pro 
komunální a separovaný odpad a to na účelové komunikaci k táboru-naproti ulice Borošín, 
kde je v současné době stání pro pytlový sběr odpadu.

Bod 6

MV projednal možnost osazení zrcadla na ulici Borošín při křížení s ulicí Zámecká. Pan 
Švestka zjistí cenovou relaci a následně MV rozhodne o osazení tohoto zrcadla.

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

5/13/2016
Zjistit cenu zrcadla pro osazení na ulici 
Borošín

Z: p. Švestka
T: 2.6.2016

Bod 7 Žádosti a podněty směrované k MMPr

Pořadí/číslo 
jednání MV/rok

Zadání úkolu (požadavku) Zodpovědnost 
Termín
Plnění 

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

4/12/2016 Vybudování kontejnerového stání na 
komunální a separovaný odpad na účelové 
komunikaci k táboru-naproti ulice Borošín. 
Nyní je zde místo na sběr pytlového odpadu

5/13/2016 Vypsání výběrového řízení na zpracování 
dokumentace na rekonstrukci chodníku na 
ulici Pod lipami-viz. zápis č. 13, bod 4

Zapsal: Bohumír Střelec – předseda MV

V Čekyni dne 3. 5. 2016


