
 

 

Zápis z 31. jednání Místního výboru místní části Čekyně 

ze dne 4. 1. 2018 

Místo konání: Čekyně 

Přítomni: Bohumír Střelec – předseda 

 Hanáková Václava 

 Rousek Pavel 

 Kolský Miloslav 

 Švestka Jindřich 

Omluveni:  

  

Hosté: p. Sekanina – strážník MP Přerov 

 
 

Program jednání:  

1. Informace předsedy o investičních akcích a opravách pro rok 2018 

2.  Informace o průběhu postupu akce kanalizace v MČ Čekyně 

3. Prověření možnosti umístění informačních hodin na zastávce v Čekyni 

4. Oslavy 100. letého výročí založení republiky 

5. Úkoly pro členy MV 

6.  Žádosti a podněty směrované k MMPr 

7. Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu 

8. Závěr 

 

Stručný zápis z průběhu jednání 

 

Bod 1  

Předseda MV informoval o opravách a investicích v místní části na rok 2018: 

- Generální oprava chodníku na ulici Jabloňová, a to od ulice Na Červenici po ulici Slunečná (na 
tomto chodníku nedojde k poškození od nově budované kanalizace) 

- Oprava omítek, maleb a podlah v budově bývalé školy – MV rozhodl o opravě vstupních dveří 
výměnou za nové v budově místní školy. Na tuto výměnu bude použita částka 37.000 Kč 
z pojistné události – vyplavení budovy školy prasklým vodovodním potrubím. Zbytek z této 
částky + předpokládaných cca 13.000 Kč z prostředků MV bude použit na opravu omítek, 
maleb a podlah, poškozených vyplavením. 

 

Bod 2 

Předseda MV informoval členy MV o postupu prací na kanalizaci v Čekyni. Dne 3. 1. 2018 bylo 
vydáno stavební povolení na kanalizaci a ČOV v Čekyni, (MČ Penčice nebude realizována 
z důvodu nesplnění požadavku na dotaci z MŽP). Do 18. 1. 2018 předloží VaK Přerov žádost o 
dotaci na MŽP. V případě, že obdrží dotaci na tuto akci, je předpoklad zahájení realizace koncem 
roku 2018 nebo počátkem roku 2019. Předpoklad ukončení je asi v roce 2020. V případě, že 
akce bude realizována, obdrží občané Čekyně bližší informaci ohledně domovních přípojek a 
dalšího postupu. 
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Bod 3 

MV projednal možnost umístění informačních hodin u čekárny autobusu. Pan Švestka prověří 
cenu těchto hodin a následně bude rozhodnuto o jejich případném pořízení. 

 

Bod 4 

Byla diskutována otázka průběhu oslav 100 letého výročí založení republiky v MČ Čekyně. MV 
předpokládá, že bude uskutečněn lampionový průvod. 

 

Bod 5 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 

6/27/2017 
Nabídka na dodávku vývěsních skříněk Z. p. Švestka 

Červenec 2017 

3/32/2018 
Prověřit cenu informačních hodin Z: p. Švestka   

Únor 2018 
 

 

Bod 6 Žádosti a podněty směrované k MMPr 

Pořadí/číslo 
jednání MV/rok 
 

Zadání úkolu (požadavku) 
 

Zodpovědnost  
Termín 
Plnění  

1/31/2018 
-  

2/31/2018 
-  

 

 

Bod 7 Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu 

Pořadí/číslo 
jednání MV/rok 
 

Zadání úkolu (požadavku) 
 

Zodpovědnost  
Termín 
Plnění  

1/31/2018 
-  

2/31/2018 
-  

 

 

Bod 8 Závěr 

 

Zapsal: Bohumír Střelec – předseda MV 

V Čekyni, dne 4. 1. 2018 


