
Zápis z 18. jednání Místního výboru místní části Čekyně ze dne      
6.10.2016 

Místo konání: Čekyně 

Přítomni: Bohumír Střelec – předseda 

 Hanáková Václava 

 Rousek Pavel 

 Švestka Jindřich 

 Kolský Miloslav 

Omluveni:  

Hosté: p. Sekanina – MP Přerov 

 
 

Program 
jednání: 

 

1. Odstranění náletových stromů na zdi RD p. K. 

2. Odsouhlasení projektové dokumentace na opravu chodníku na ulici Pod 
Lipami 

3. Dopracování projektové dokumentace na opravu chodníku na ulici Jabloňová 

4. Odsouhlasení finančních prostředků do oprav a kulturních akcí v místní části 
Čekyně 

5. Provoz kotle v budově Místního výboru 

6. Úkoly pro členy MV 

7. Žádosti a podněty směrované k MMPr 

8. Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu 

9. Závěr 

 

Stručný zápis z průběhu jednání 

Bod 1  

MV projednal požadavek p. K.  na pokácení stromů na pozemku naproti restaurace na ulici Pod 
lipami. MV souhlasí s vykácením náletových stromů a keřů v těsné blízkosti zdi RD. Nesouhlasí ale 
s kácením ostatních vzrostlých stromů na tomto pozemku. 

 

Bod 2 

MV odsouhlasil předběžný výběr na dodavatele projektové rekonstrukce na opravu chodníku na 
ulici Pod lipami a to od ulice Selská až po konec obce, a to společnost Printe. Předpokladem je 
rozdělení opravy tohoto chodníků na 2 etapy. Požadujeme zpracovat projekt dle požadavku MV 
Čekyně a přizvat zástupce MV na jednání se zpracovatelem dokumentace. 

 

Bod 3 

MV odsouhlasil zpracování dodatku projektu na opravu chodníku na ulici Jabloňová a to o 
rozšíření chodníku od zastávky autobusu až po odbočku na polní cestu – jedná se o rozšíření 1. 
etapy rekonstrukce tohoto chodníku. Požadujeme zpracovat dodatek tohoto projektu tak, aby bylo 
možno na jaře roku 2017 vypsat výběrové řízení na rekonstrukci tohoto chodníku. 
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Bod 4 

MV projednal rozdělení finančních prostředků pro místní část pro rok 2017.  

V rámci předpokládaných oprav požaduje MV realizovat v roce 2017 následující projekty: 

- oprava chodníku na ulici Pod lipami – 1. etapa 

- oprava a dostavba chodníku na ulici Jabloňová  

- oprava povrchu chodníku na ulici Jabloňová (mezi etapami 01b a 02) 

 

Ostatní opravy chodníků a cest budou realizovány až po zpracování dokumentace kanalizace a 
upřesnění kanalizačních tras tak, aby ušetřené prostředky z let 2017 a 2018 byly investovány do 
oprav těchto komunikací a chodníků 

Dále MV Čekyně požaduje z prostředků pro místní část vyčlenit finanční prostředky pro rok 2017 
ve výši 31.000 Kč, a to na: 

- sečení a údržba ploch nezařazených do plánů sečení – 20.000 Kč 

- benzín do křovinořezu – 1.000 Kč 

- údržba budov v majetku města – 10.000 Kč 

 

Pro kulturní akce požadujeme vyčlenit celkem 25.000 Kč, které budou použity na tyto akce: 

- dětský den – 5.000 Kč 

- fotbalové turnaje dětí – 3.000 Kč 

- zahájení školního roku pro děti – 3.000 Kč 

- Mikulášská besídka – 3.000 Kč 

- rozsvícení a zpívání u vánočního stromu – 5.500 Kč 

- vánoční besídka Klubu seniorů – 1.500 Kč 

- rezerva – 4.000 Kč 

 

MV dále požaduje, aby v roce 2017 byla z prostředků města dokončena instalace herních prvků na 
dětském hřišti. 

 

Bod 5 

MV požaduje dořešit ovládání a regulaci plynového kotle v budově Místního výboru a to 
přemístěním termostatu z místnosti knihovny do místnosti před knihovnou nebo osazení dalšího 
termostatu do jiné místnosti. Požadujeme řešit toto z prostředků města. 

 

 

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 
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2/16/2016 
Zajistit opravu studny na návsi Z: předseda MV 

T: splněno 

3/16/2016 
Zajistit opravu obecního rozhlasu Z: předseda MV 

T: do konce října 

 

 

Bod 7 Žádosti a podněty směrované k MMPr, (řešené) 

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  

2/12/2016 Realizace Veřejného osvětlení k místnímu 
hřbitovu 

Splněno 

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 

 

1/15/2016 Oprava komunikace Zámecká Splněno 

1/16/2016 Požadavek na snížení rychlosti na krajské 
komunikaci 

 

 

Žádosti a podněty směrované k MMPr, (nové) 

1/18/2016 Zpracování dodatku projektu na rekonstrukci 
chodníku na ulici Jabloňová 1. etapa 

 

2/18/2016 Řešení regulace plynového kotle v budově 
Místního výboru 
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8 Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu 

1/18/2016 -  

2/18/2016 -  

 

 

Bod 9 Závěr 

 

Zapsal: Bohumír Střelec – předseda MV 

 

V Čekyni dne 6. 10. 2016 


