
Zápis z 1. jednání Místního výboru místní části Čekyně    
ze dne 8. 3. 2019 

Místo konání: Čekyně 

Přítomni: Bohumír Střelec – předseda 

 Rousek Pavel 

 Kolský Miloslav 

 Švestka Jindřich 

 Obzina Adam 

Omluveni:  

  

Hosté:  

  

 
 

Program jednání:  

1. Předání jmenovacích dekretů členům MV 

2. Rozdělení činností jednotlivých členů MV 

3. Návrh na rozdělení prostředků na kulturní, společenské a sportovní akce 

4. 
Vyhláška města k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku 
v souvislosti s hlukem 

5. 
Instalace dopravních značek omezujících rychlost v obci, popřípadě instalace 
radaru 

6. Blahopřání seniorům 

7. Plán oprav a investic pro rok 2019 

8. Oprava budovy MV Čekyně 

9. Oprava rozhlasu na ulici Jabloňová 

10.  Různé 

11. Žádosti a podněty na MMPr 

12. Závěr 

 

Stručný zápis z průběhu jednání 

Bod 1 

Předseda MV předal všem členům MV jmenovací dekrety. Členové MV byli dne 25. 2. 2019 
na 4. zasedání zastupitelstva města Přerova jmenováni do svých funkcí 

 

Bod 2 

Na 1. jednání MV bylo dohodnuto, že se členové MV budou věnovat těmto problémům 
v MČ: 

- Bohumír Střelec – zastupuje MV ve výboru pro místní části, komunikace se zástupci 
magistrátu, příprava a realizace investičních akcí a oprav v obci  
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- Jindřich Švestka – veřejné osvětlení a rozhlas 

- Pavel Rousek – veřejná zeleň, čištění chodníků a komunikací 

- Adam Obzina – komunikace s ostatními organizacemi v obci 

- Miloslav Kolský – nájmy v budově MV, organizace akcí pořádaných a spolupořádaných MV 

 

Bod 3 

MV odsouhlasil částku 1.000 Kč jako příspěvek na pořádání dětských šibřinek dne 9. 3. 2019. 
Na dalším zasedání MV bude rozhodnuto o rozdělení finančních prostředků na sport, kulturu 
a společenské akce pro rok 2019. 

 

Bod 4 

Členové MV byli seznámeni s akcemi, které jsou zařazeny v Obecně závazné vyhlášce 
k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v souvislosti s hlukem, která se 
vztahuje k akcím v obci Čekyně 

 

Bod 5 

MV opakovaně požaduje, aby v místní části Čekyně byla omezena rychlost na 40 km/hod. a 
to z důvodu toho, že v místní části má sídlo školka, kde děti přechází cestu u autobusové 
zastávky, kde není vybudován přechod pro chodce. V obci není možno realizovat přechod 
pro chodce, po celé místní části nejsou vybudovány chodníky. Při sjezdu do obce řidiči 
nedodržují předepsanou rychlost v obci 50 km/hod. a v nepřehledné zatáčce dochází často 
k problémům na vozovce. 

Dále MV požaduje minimálně umístění informativního radaru, který bude řidiče informovat o 
jejich rychlosti a hlásit překročení povolené rychlosti.  

 

Bod 6 

Zástupci MV, kteří budou za MV blahopřát jubilantům, byli zvoleni pan Bohumír Střelec a 
Jindřich Švestka. 

 

Bod 7 

Pro rok 2019 odsouhlasil MV zpracování projektu na parkoviště pro osobní automobily na 
ulici K rybníčku (u stanoviště kontejnerů) pro 6 automobilů a realizaci výstavby tohoto 
parkoviště.  

Ostatní akce, týkající se oprav chodníků a komunikací a případné nové investice, budou 
realizovány až po ukončení výstavby kanalizace v obci. 

 

Bod 8 

MV odsouhlasil opravu budovy MV v Čekyni, a to opravu omítky v chodbě, opravu podlah a 
omítek v místnostech poškozených vyplavením vodou v roce 2018 a vymalování jednotlivých 
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místností. 

 

Bod 9 

MV odsouhlasil instalaci nového tlampače veřejného rozhlasu na ulici Jabloňová směrem 
k RD.  

 

Bod 10 

- Bylo dohodnuto, že na další jednání MV, které se uskuteční ve čtvrtek 4. 4. 2019, 
budou pozváni předsedové jednotlivých spolků, působících v obci, k projednání 
spolupráce při realizaci jednotlivých akcí v obci. Účast a pozvání zajistí Adam Obzina. 

 

- Členové MV se dohodli na účasti na akci Ukliďme Česko, která se bude konat 6. dubna 
2019. MV vyzve k účasti na této akci občany MČ. 

 
Bod 11  Žádosti a podněty na MMPr 

Pořadí/číslo 
jednání MV/rok 
 

Zadání úkolu (požadavku) 
 

Zodpovědnost  
Termín 
Plnění  
 

5/01/2019 
 

Žádost o realizaci snížení rychlosti v obci na 40 
km/hod. 

Předseda MV 

9/01/2019 
 

Instalace tlampače veřejného rozhlasu na ulici 
Jabloňová 

Jindřich Švestka 

 

Bod 12  Závěr 

Zapsal: Bohumír Střelec – předseda MV 
Ověřil:  

 

Podpis: 

Obdrží kancelář primátora 

V Čekyni dne 8. 3. 2019 


