
Zápis z 3. jednání  Místního  výboru  místní  části  Čekyně   ze dne    2. 5. 2019 
 

Přítomni: Bohumír Střelec – předseda 

 Rousek Pavel 

 Kolský Miloslav 

 Švestka Jindřich 

 Obzina Adam 

Omluveni:  

  

Hosté: p. Sekanina-strážník MP 

 
 

Program jednání:  

1. Projednání požadavku pana M. na odkup pozemků v Čekyni 

2. 
Odsouhlasení výše příspěvku na kulturní, sportovní a společenské akce pro 
rok 2019 

3. Náhradní výsadba v Čekyni 

4. Projekty na kanalizační přípojky 

5. Upozornění ma prasklou komunikaci na ulic Borošín č. 29 

6. Žádosti a podněty směrované na MMPr: 

7. Závěr 

 

Stručný zápis z průběhu jednání 

Bod 1 

MV projednal žádost pana Ing. Z. M., paní D. M. a pana Z. R. o převod vybudované infrastruktury - 
komunikace a veřejného osvětlení do majetku města a dále o směnu pozemků pod komunikací za 
pozemek p.č. 477 v k.ú. Čekyně, který navazuje na pozemky v majetku žadatelů.  
Tuto záležitost již projednával MV Čekyně v r. 2016. MV Čekyně trvá na tom, aby se převod 
vybudované infrastruktury (komunikace, veřejné osvětlení atd.) vč. pozemku pod touto 
infrastrukturou uskutečnil do majetku města Přerova bezúplatně, jak je v takových případech 
standard, pokud žadatel chce, aby město Přerov tuto infrastrukturu převzalo a udržovalo. Pokud 
s tím žadatel nesouhlasí, ať se o tuto infrastrukturu stará sám. MV v žádném případě nesouhlasí se 
směnou pozemků pod touto komunikací za pozemek p.č. 477 a dále nesouhlasí ani s případným 
prodejem tohoto pozemku žadatelům, protože předpokládá využití tohoto pozemku pro potřeby 
místní části. 
 
Bod 2  

MV Odsouhlasil příspěvek na kulturní, sportovní a společenské akce v místní části pro rok 2019 a to: 

- 1.500 Kč - příspěvek MŠ k 40. výročí založení školky v Čekyni – pohoštění pro děti  

- 1.500 Kč – den matek – pro klub seniorů 

- 4.000 Kč – Dětský den 

- 3.000 Kč – příspěvek na turnaje dětí ve fotbale 



Místní výbor Čekyně 
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- 1.500 Kč – příspěvek SDH Čekyně na akci Memoriál Z. Obziny 

- 6.000 Kč – lampionový průvod 

- 15.000 Kč – nové osvětlení vánočního stromu včetně akce rozsvícení vánočního stromu 

CELKEM               32.500 Kč 

Bod 3 

MV odsouhlasil parcely, určené k náhradní výsadbě stromů v místní části Čekyně. Jedná se o parcely 
nad fotbalovým hřištěm, parcely nad hřbitovem, nad ulicí Borošín a na polní komunikaci směrem na 
Zábešní Lhotu. Předseda MV projedná s odborem majetku tuto náhradní výsadbu. 

 

Bod 4 

Bylo vyhodnoceno předání projektů pro domovní přípojky pro občany místní části. Cca 43 projektů 
pro RD nebylo vyzvednuto, projekty se vrátí na odbor investic, Bratrská 34, kde si je občané budou 
moci vyzvednout u p. Ráby. 

 

Bod 5 

Pan Švestka dal podnět na opravu místní komunikace na ulici Borošín, před domem č. 29 je 
prasklina ve vozovce. Bude předáno na odbor majetku. 

 

 

Bod 6  Žádosti a podněty směrované na MMPr: 

 

Pořadí/číslo 
jednání MV/rok 
 

Zadání úkolu (požadavku) 
 

Zodpovědnost  
Termín 
Plnění  

1/3/2019 
 

MV nesouhlasí se směnou pozemků p.č. 477 
ani s případným prodejem těchto pozemků 
manželům M. a p. R.  

 

5/3/2019 
 

Oprava místní komunikace Borošín před RD č. 
29 – prasklina ve vozovce 

 

Jindřich Švestka 

 

Bod 7  Závěr 

 

Zapsal: Bohumír Střelec – předseda MV 

V Čekyni dne 2. 5. 2019 


