
Zápis z 24. jednání Místního výboru místní části Čekyně ze dne   
27. 3. 2017 

Místo konání: Čekyně 

Přítomni: Bohumír Střelec – předseda 

 Hanáková Václava 

 Švestka Jindřich 

 Kolský Miloslav 

Omluveni: p. Rousek 

  

Hosté: Zástupci HZS, TJ Sokol Čekyně-fotbal 

  

 
 

Program jednání:  

1. Projednání organizace Dne dětí 

2. Vymalování kaple 

3. Rekonstrukce části místní komunikace Slunečná 

4. Vybudování stanoviště pro separovaný odpad 

5. Instalace 2 ks laviček 

6. Oprava poškozeného kříže na hřbitově 

7. Oprava havarijního stavu příčného odvodňovacího žlabu na ulici Zámecká 

8. Úkoly pro členy MV 

9. Žádosti a podněty směrované k MMPr 

10. Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu 

11. Závěr 

 

Stručný zápis z průběhu jednání 

Bod 1  

Za účasti zástupců HZS a fotbalistů byla projednána organizace Dětského dne, který se uskuteční 
dne 10. 6. 1017 od 14.00 hod. na místním hřišti. Byly odsouhlaseny jednotlivé soutěže pro děti a 
materiálové zabezpečení akce. 

 

Bod 2 

Na Místní výbor se obrátili občané Čekyně, kteří navštěvují bohoslužby v místní kapličce s žádostí 
o vymalování interiéru této kaple. Žádáme odbor majetku o zajištění realizace této výmalby 
v případě, že se jedná o majetek města. Tyto prostředky ovšem nepůjdou z prostředků MV, které 
jsou tzv. na hlavu. 

 

Bod 3 

MV odsouhlasil rekonstrukci části komunikace Slunečná a to v úseku od ulice Jabloňová po vjezd 
do školky. Opravu požadujeme zabezpečit odborem majetku a to dle předloženého rozpočtu. 
Žádáme, aby odbor majetku zajistil výběrové řízení a urychlenou realizaci této komunikace, která 
je v havarijním stavu. Oprava může být provedena, protože v této komunikaci nebude položena 
nově budovaná kanalizace. 
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Bod 4 

MV Čekyně opakovaně požaduje vybudování stanoviště na kontejnery na separovaný odpad (pro 
6 ks kontejnerů 1.100 l) na parcele č. 124 u ulice Na podlesí. Dále požadujeme posoudit realizaci 
dalšího stanoviště na separovaný odpad a to na konci ulice Borošín – přejezd za krajskou 
komunikací k táboru – náhrada za stanoviště pro pytlový svoz. 

 

Bod 5 

MV požaduje instalaci 2 ks betonových laviček a to na ulici Pod lipami – 1 ks naproti restaurace 
Pod lipami a 1 ks před hřbitovem a to pro potřebu starších občanů Čekyně. 

 

Bod 6 

MV požaduje opravu případně instalaci nového kříže na místním hřbitově, který byl poškozen při 
spadnutí túje následkem poryvu větru, kdy byl tento kříž poničen. 

 

Bod 7 

MV požaduje opravu havarijního stavu příčného odvodňovacího žlabu na ulici Zámecká a to u 
kapličky. Betonová konstrukce tohoto žlabu se rozpadá a hrozí propadnutí těžších vozidel a 
následně znemožnění průjezdu této komunikace pro dopravu. 

 

Bod 8 Úkoly pro členy místního výboru  

Pořadí/číslo 
jednání MV/rok 
 

Zadání úkolu (požadavku) 
 

Zodpovědnost  
Termín 
Plnění  

1/25/2017 Dětský den - organizace Z: členové MV 
T: 10. 6. 2017 

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

10/23/2017 
Výměna dveří vývěsních skříněk Z: předseda MV 

 

 

Bod 9 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 
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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  

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 

 

2/24/2017 Vymalování interiéru kapličky  

3/24/2017 Oprava havarijního stavu povrchu ulice 
Slunečná 

 

5/24/2017 Instalace 2 ks betonových laviček na ulici Pod 
lipami 

 

6/24/2017 Instalace nového kříže na hřbitově  

7/24/2017 Oprava havarijního stavu příčného 
odvodňovacího žlabu na ulici Zámecká 

 

 

Bod 10 Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu 

Pořadí/číslo 
jednání MV/rok 
 

Zadání úkolu (požadavku) 
 

Zodpovědnost  
Termín 
Plnění  

1/24/2017 -  

1/24/2017 
-  
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Bod 10 Závěr 

 

Zapsal: Bohumír Střelec – předseda MV 

 

V Čekyni dne 27. 3. 2017 


