
Zápis z 9. jednání  Místního výboru  místní  části Čekyně ze dne 5. 12. 2019 
 

Přítomni: Bohumír Střelec – předseda 

 Kolský Miloslav 

 Švestka Jindřich 

 Obzina Adam 

 Rousek Pavel 

Omluveni:  

  

Hosté: p. Sekanina – strážník MP 

 
 

Program jednání:  

1. Odsouhlasení uzavření smlouvy s OHL-ŽS 

2. Odsouhlasení prodeje pozemku p.č. 14 v k.ú. Čekyně 

3. Tlakové kanalizační přípojky – návrh příspěvku 

4. Různé 

5. Žádosti a podněty směrované k MMPr 

6. Závěr 

 

Stručný zápis z průběhu jednání 

Bod 1 

MV projednal žádost odboru majetku, týkající se uzavření smlouvy pro uložení stavebního 
materiálu na pozemcích města v MČ Čekyně pro společnost OHL-ŽS po dobu výstavby kanalizace, a 
to na parcele č. 124 a části parcely č. 5 dle přiložené mapy. MV požaduje, aby po ukončení 
výstavby kanalizace byly tyto parcely vyčištěny a uvedeny do původního stavu . 
 
Hlasování: 5 pro 
 
Bod 2  

MV projednal žádost odboru majetku, týkající se prodeje pozemku p.č. 14. MV souhlasí s prodejem 
tohoto pozemku panu Bajerovi. 
 
Hlasování: 5 pro 
 
Bod 3 
 
MV projednal možnost poskytnutí finančního daru z prostředků města občanům Místní části 
Čekyně, kteří se budou muset připojit na budovanou kanalizaci tzv. tlakovou kanalizační přípojkou. 
Tento finanční dar by byl určen pouze po předložení dokladu o pořízení čerpací stanice a doložení 
funkčnosti této tlakové přípojky. Po zhodnocení cen, které jsou v současné době na trhu s těmito 
čerpacími stanicemi, navrhuje MV Čekyně finanční příspěvek ve výši max. 15.000 Kč na jednu 
tlakovou přípojku. 
 
Hlasování: 4 pro, 1 se zdržel 
 
 
 



Místní výbor Čekyně 
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Bod 4  Různé 
 
- MV zhodnotil akci rozsvícení vánočního stromu dne 30.11.2019. Akce se zúčastnilo okolo 250 
občanů a akce byla vyhodnocena jako velice úspěšná. 
- MV se také účastní akce Česko zpívá koledy dne 11.12.2019 v 18.00 hod. Akce proběhne u 
vánočního stromu a předseda MV zajistí informaci o této akci pro občany v rozhlase. 
-  Odsouhlasení nákupu světel na vánoční strom 

-  Brigáda na budově MV 

 

Bod 5  Žádosti a podněty směrované k 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 panu R.  

 

1/5/2019 Souhlas s právem provést stavbu na pozemku p.č. 
1062 v k.ú. Čekyně 

 

1/6/2019 MV odsouhlasil změnu uživatele pozemku p.č. 10. MV 
souhlasí s tím, aby byla uzavřena pachtovní smlouva 
s paní K. 

 

2/6/2019 MV odsouhlasil prodej pozemku p.č. 1209 panu J.H. 
s tím, že zde bude vybudován objekt pro rekreaci. 

 

3/6/2019 Žádost na odbor majetku na projednání vyčištění 
silniční vpusti, která odvodňuje krajskou komunikaci a 
je u pozemku p.č. 84/1, který vlastní paní L. Z.. 
Pravděpodobně došlo k zanesení této vpusti při 
navážení zeminy na tento pozemek a při větších 
deštích se mu hrne voda do průjezdu RD. 

 

1/9/2019 MV odsouhlasil žádost o uzavření smlouvy s OHL-ŽS 
pro uložení materiálu při budování kanalizace na 
pozemcích p.č. 124 a 5 

 

2/9/2019 MV odsouhlasil prodej parcely č. 14 panu B.  

3/9/2019 MV odsouhlasil poskytnutí finančního daru pro 
pořízení tlakové kanalizační přípojky ve výši 15.000 
Kč/1 přípojku 

 

 

Bod 6  Závěr 

Zapsal: Bohumír Střelec – předseda MV 

V Čekyni dne 5. 12. 2019 


