
Zápis z 14. jednání Místního výboru místní části Čekyně ze dne    
23. 6. 2016

Místo konání: Čekyně
Přítomni: Bohumír Střelec – předseda

Kolský Miloslav
Hanáková Václava
Rousek Pavel
Švestka Jindřich

Omluveni:

Hosté:

Program jednání:
1. Zastávka na ulici Pod Lipami
2. Příspěvek MV na turnaj žáků v kopané
3. Urgence vyjádření k odkupu pozemků pro realizaci chodníku
4. Úkoly pro členy místního výboru
5. Žádosti a podněty směrované k MMPr

6. Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu
7. Závěr

Stručný zápis z průběhu jednání

Bod 1

MV projednal stav autobusové zastávky na ulici Pod lipami-Jabloňová. Krytina nad touto 
zastávkou je v havarijním stavu, do zastávky zatéká. Předseda MV projedná se zástupci 
odboru majetku výměnu této krytiny.

Bod 2

MV odsouhlasil příspěvek ve výši 1.000 Kč na turnaj žáků v kopané.

Bod 3

MV urguje stanovisko odboru majetku k požadavku č. 5/12/2016 na odkup části pozemku 
p.č. 1005, který je nutný k vybudování nového chodníku k zastávce autobusu na ulici 
Jabloňová.

Bod 5 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



Místní výbor Čekyně

2

Zodpovězené podněty z předchozích zápisů

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

Bod 6 Žádosti a podněty směrované k MMPr

Pořadí/číslo 
jednání MV/rok

Zadání úkolu (požadavku) Zodpovědnost 
Termín
Plnění 

2/12/2016 Realizace Veřejného osvětlení k místnímu 
hřbitovu

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

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

5/13/2016 Vybudování kontejnerového stání na 
komunální a separovaný odpad na účelové 
komunikaci k táboru-naproti ulice Borošín. 
Nyní je zde místo na sběr pytlového odpadu.

1/14/2016 Oprava krytiny na autobusové zastávce na 
ulici Pod Lipami

Bod 7

Další jednání MV bude 1. 9. 2016 v 18,15 hod., v případě potřeby se členové sejdou 
operativně.

Zapsal: Bohumír Střelec – předseda MV

V Čekyni dne 23. 6. 2016


