
Zápis z 2. jednání Místního výboru místní části Čekyně  
ze dne 4. 4. 2019 

 

Přítomni: Bohumír Střelec – předseda 

 Rousek Pavel 

 Kolský Miloslav 

 Švestka Jindřich 

 Obzina Adam 

Omluveni:  

  

Hosté: p. S.-strážník MP 

 p. F.K.-TJ Sokol Čekyně 

 p. H.-SDH Čekyně 

 Pí. C.-zahrádkáři Čekyně 

 
 

Program jednání:  

1. Projednání spolupráci s organizacemi v Čekyni 

2. Podněty zástupců jednotlivých organizací 

3. Předání projektů na kanalizační přípojky k RD 

4. Žádosti a podněty směrované na MMPr 

5. Závěr 

 

 

Stručný zápis z průběhu jednání 

Bod 1 

Předseda MV přivítal zástupce jednotlivých spolků a to TJ Sokol Čekyně p. K., SDH Čekyně 
pana H. a paní C.-předsedkyni spolku zahrádkářů. 

Byla dohodnuta koordinace akcí s jednotlivými organizacemi v Čekyni, zástupce MV p. 
Obzina bude pravidelně komunikovat s jednotlivými spolky. 

 

Bod 2 – podněty organizací 

Pan H. měl podnět na vybudování hřiště pro seniory s osazením cvičebních prvků, které by 
byli schopni využívat i starší děti. Předseda MV prověří možnost instalace těchto prvků v obci 
a vytipuje místo, kde by se tyto cvičební sestavy daly umístit. 

Paní C. sdělila, že zahrádkáři se budou starat o květinovou výzdobu památníku obětem 1. SV 
naproti zastávky autobusu. Předseda MV zajistí osázení pomníku letničkami. 

Byl předán podnět náhradní výsadby stromů v obci, a to v lokalitách nad hřištěm, nad 
hřbitovem a u házenkářského hřiště. 

Předseda TJ Sokol Čekyně požádal o možnost osazení směrových tabulí k fotbalovému hřišti 
a dále požádal o opravu výtluků v příjezdové komunikaci na fotbalové hřiště. 

 



Místní výbor Čekyně 
 

2 
 

Bod 3 

MV obdržel projektovou dokumentaci ke kanalizačním přípojkám pro jednotlivé RD. Bylo 
dohodnuto, že předseda MV vyhlásí informaci o předávání těchto projektů a to ve dnech 10. 
4. a 11. 4. a to vždy od 15.00 hod. do 19.00 hod., které zajistí členové MV a předání se bude 
konat v budově MV v bývalé škole. Občané při předání podepíší předávací protokol. 

 

Bod 4  Žádosti a podněty směrované na MMPr: 

Pořadí/číslo 
jednání MV/rok 
 

Zadání úkolu (požadavku) 
 

Zodpovědnost  
Termín 
Plnění  

1/2/2019 
 

MV požaduje zajištění náhradní výsadby 
stromů v obci, a to v lokalitách nad hřištěm, 
nad hřbitovem a u házenkářského hřiště  

 

2/2/2019 
 

Osazení směrových tabulí k fotbalovému hřišti 
a opravu výtluků v příjezdové komunikaci na 
fotbalové hřiště. 

 

Jindřich Švestka 

 

Bod 5  Závěr 

Zapsal: Bohumír Střelec – předseda MV 

V Čekyni dne 4. 4. 2019 


