
 

Zápis z 26. jednání Místního výboru místní části Čekyně ze dne    
29. 6. 2017 

Místo konání: Čekyně 

Přítomni: Bohumír Střelec – předseda 

 Hanáková Václava 

 Rousek Pavel 

 Kolský Miloslav 

 Švestka Jindřich 

Omluveni:  

Hosté:  

  

 
 

Program jednání:  

1. Odsouhlasení dokumentace kontejnerového stání na ulici K rybníčku 

2.  Odsouhlasení smlouvy O právu provést stavbu Mgr. S. 

3. Odsouhlasení koupě pozemku 

4. Informace o dopisu p. Č. na MV Čekyně 

5. Žádost o odstranění rolet v budově bývalé školy 

6. Prověření nákupu vývěsních skříněk 

7. Úkoly pro členy MV 

8. Žádosti a podněty směrované k MMPr 

9.  Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu 

10. Závěr 

 

Stručný zápis z průběhu jednání 

Bod 1  

Předseda MV seznámil členy s dokumentací kontejnerového stání na ulici K rybníčku, p. č. 124. 
MV souhlasí s touto dokumentací, požaduje pouze doplnit ohraničující pletivo z čelní strany po 
obou stranách tak, aby nebyly vidět umístěné kontejnery. Tuto připomínku zašle předseda MV 
projektantovi Ing. Kuchařovi. Předpoklad vybudování tohoto stání je konec roku 2017- 

 

Bod 2 

MV odsouhlasil znění smlouvy O právu provézt stavbu pro Mgr. S. a to na pozemku p. č. 1062 v k. 
ú. Čekyně, jež je ve vlastnictví obce. 

 

Bod 3 

MV souhlasí s prodejem pozemku p. č. 680, 679, 678 a 676 v k. ú. Čekyně panu J. D. s tím, že tyto 
budou sloužit k rekreaci – ovocný sad. MV předpokládá, že i v budoucnu bude na těchto parcelách 
povolena maximálně výstavba RD, jak bylo dříve navrženo se studii na tyto pozemky. 
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Bod 4 

Předseda MV předal všem členům dopis Ing. D. Č., ve kterém vyjádřil výhrady k činnosti MV 
Čekyně a k činnosti předsedy MV. Bylo dohodnuto, že odpověď na tento dopis za MV zpracuje pan 
Švestka, předloží jej členům MV a následně bude tato odpověď zaslána Ing. Č. 

Bod 5 

 

MV žádá o souhlas s odstraněním elektrických rolet ve 2 místnostech bývalé školy. Tyto rolety jsou 
již nefunkční. MV v případě souhlasu zajistí odstranění těchto rolet a zapravení zdi vlastními silami. 

 

Bod 6 

 

MV pověřil p. Švestku, aby zajistil nabídku na dodávku 2 ks vývěsních skříněk na ulici Pod lipami 
pro potřeby MV. 

 

Bod 7 Úkoly pro členy místního výboru  

Pořadí/číslo 
jednání MV/rok 
 

Zadání úkolu (požadavku) 
 

Zodpovědnost  
Termín 
Plnění  

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

6/26/2017 
Nabídka na dodávku vývěsních skříněk Z. p. Švestka 

Červenec 2017 

 

 

Bod 8 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 

 

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

 

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

 

4/22/2017 Náhradní výsadba na hřbitově za pokácené 
stromy 
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5/22/2017 Havarijní stav stromů na ulici Zámecká  

5/23/2017 Ořez stromů na p. č. 133  

8/23/2017 Výsadba letničkového záhonu na ulici 
Jabloňová 

 

2/25/2017 Vymalování interiéru kapličky  

6/25/2017 Instalace nového kříže na hřbitově  

1/26/2017 MV žádá o souhlas s odstraněním elektrických 
rolet ve 2 místnostech bývalé školy. Tyto 
rolety jsou již nefunkční. MV v případě 
souhlasu zajistí odstranění těchto rolet a 
zapravení zdi vlastními silami 

 

 

 

Bod 9 Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu 

Pořadí/číslo 
jednání MV/rok 
 

Zadání úkolu (požadavku) 
 

Zodpovědnost  
Termín 
Plnění  

1/26/2017 
- Z: 

 

 

Bod Závěr 

Zapsal: Bohumír Střelec – předseda MV 

 

V Čekyni dne 29. 6. 2017 


