
 

Zápis z 23. jednání Místního výboru místní části Čekyně ze dne   
10. 3. 2017 

Místo konání: Čekyně 

Přítomni: Bohumír Střelec – předseda 

 Hanáková Václava 

 Švestka Jindřich 

 Kolský Miloslav 

Omluveni:  

Hosté: p. Sekanina – MP Přerov 

  

 
 

Program jednání:  

1. Projednání organizace Dne dětí 

2. Prodej parcely č. 760/1 

3. Prodej parcely č. 1228/18 v k.ú. Čekyně společnosti TSMPr 

4. Vybudování stanoviště pro separovaný odpad 

5. Ořez stromů na p.č. 133 

6. Organizace akce Ukliďme Česko dne 8. 4. 

7. Veřejná schůze dne 6. 4. 

8. Výsadba letničkového záhonu  

9. Oprava vrat do úřadovny 

10. Pořízení vývěsních skříněk 

11. Podnět pana Č.  na činnost Místního výboru Čekyně 

12. Úkoly pro členy místního výboru 

13. Žádosti a podněty směrované k MMPr 

14. Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu 

15. Závěr 

 

Stručný zápis z průběhu jednání 

Bod 1  

Předseda MV navrhl konání akce Den dětí a to dne 3. 6. 2017. Organizace akce bude projednána 
se zástupci dalších organizací – zajistí p. Kolský a Střelec. 

 

Bod 2 

Předseda informoval o požadavku magistrátu k žádosti o odprodej části pozemku č. 760/1. O tento 
požádali paní M.  a  K.K..   MV na základě projednání požaduje, aby tato parcela byla nabídnuta 
zájemcům z řad občanů Čekyně a to vyhlášením záměru prodat tento pozemek, který nemá dle 
MV uplatnění pro potřeby místní části a je možno ho nabídnout zájemcům k prodeji. Je nutno ale 
specifikovat podmínky prodeje, tzn. že je zde možno mít pouze zahradu nebo sad. Dále bude 
nutno rozdělit tuto parcelu tak, aby byl následně přístup k jednotlivým pozemkům. 
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Bod 3 

Předseda MV podal informaci o zájmu TSMPr koupit v k.ú. Čekyně pozemek č. 1222/18. MV 
souhlasí s prodejem tohoto pozemku společnosti TSMPr. 

 

Bod 4 

MV Čekyně požaduje vybudovat stanoviště na kontejnery na separovaný odpad (pro 6 ks 
kontejnerů 1.100 l) na parcele č. 124 u ulice Na podlesí. Toto stanoviště požadujeme vybudovat 
včetně kovového ohrazení dle přiloženého náčrtku. 

 

Bod 5 

MV požaduje ořez stromů na p. č. 133, které zasahují do rozvodů VO a v případě větrného počasí 
způsobují zkrat ve vedení VO. 

 

Bod 6 

MV se účastní akce Ukliďme Česko, která se uskuteční dne 8.4. Předseda MV zajistí od TSMPr 
pytle na odpadky, které budou následně sneseny ke stanovišti kontejnerů na separovaný odpad na 
návsi a zajistí vyhlášení této akce v rozhlase a ve vývěsních skříňkách. 

 

Bod 7 

MV se dohodl na svolání veřejné schůze občanů a to dne 6. 4. 2017 v 17.00 hod v kulturní 
místnosti MV na ulici Na Červenici. Předseda MV zajistí vyhlášení této akce v rozhlase, vyvěšení 
ve vývěsních skříňkách. Programem bude realizace investičních akcí v roce 2017, informace o 
akcích v roce 2016. Předseda MV zajistí též účast vedoucí odboru majetku Ing. Dohnala. 

 

Bod 8 

MV požaduje vysázení letničkového záhonu a to v místě vykácených stromů a keřů u bývalé 
prodejny Jednoty na ulici Jabloňová. 

 

Bod 9 

MV odsouhlasil realizaci opravy vrat u úřadovny MV a to ze strany ulice Na Červenici. Předseda 
MV zajistí tento požadavek na odboru majetku. 

 

Bod 10 

MV odsouhlasil nákup nových vývěsních skříněk v počtu max. 4 ks jako náhradu za stávající 
dosluhující skříňky. Předseda MV zajistí tuto realizaci. 

 

Bod 11 

MV se zabýval podnětem pana Č.  na činnost členů MV a předsedy MV. Předseda MV bude 
reagovat na tento podnět a předloží členům MV tuto odpověď k odsouhlasení.  
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Bod 12 Úkoly pro členy místního výboru 

Pořadí/číslo 
jednání MV/rok 
 

Zadání úkolu (požadavku) 
 

Zodpovědnost  
Termín 
Plnění  

2/21/2017 Schůze členů MV s občany Čekyně Z: předseda 
T: 6. 4. 2017 

1/23/2017 
Dětský den Z: členové MV 

T: 3. 6. 2017 

6/23/2017 
Ukliďme Česko Z: členové MV 

T: 8. 4. 2017 

9/23/2017 
Oprava vrat úřadovny Z: p. Kolský 

10/23/2017 
Výměna vývěsních skříněk Z. předseda MV 

 

 

Bod 13 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 

 

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

 

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 

 

3/18/2016 Zpracování dodatku projektu na rekonstrukci 
chodníku na ulici Jabloňová 1. etapa 

 

7/19/2016 Požadavek na pokácení suchých třešní na 
pozemku p. č. 680 v k. ú. Čekyně 

 

2/22/2017 Žádost o snížení rychlosti na krajské 
komunikaci 

 

4/22/2017 Náhradní výsadba na hřbitově za pokácené 
stromy 

 

5/22/2017 Havarijní stav stromů na ulici Zámecká  
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4/23/2017 Vybudování kontejnerového stání na ulici Na 
podlesí, p. č. 124 

 

5/23/2017 Ořez stromů na p. č. 133  

8/23/2017 Výsadba letničkového záhonu na ulici 
Jabloňová 

 

 

Bod 14 Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu 

Pořadí/číslo jednání 
MV/rok 
 

Zadání úkolu (požadavku) 
 

Zodpovědnost  
Termín 
Plnění  

1/23/2017 -  

1/23/2017 
-  

 

Bod 15 Závěr  

Zapsal: Bohumír Střelec – předseda MV 

V Čekyni dne 10. 3. 2017 


