
Zápis z 21. jednání Místního výboru Čekyně ze dne 10. 6. 2021 
 

Přítomni: Bohumír Střelec – předseda 

 Obzina Adam 

 Rousek Pavel  

 Švestka Jindřich 

 Kučera Petr 

Hosté:  

 

Program jednání 

jednáníjednání: 

 

1. Představení nového člena MV Čekyně, pana Petra Kučeru 

2. Rozdělení oblasti působnosti jednotlivých členů MV Čekyně 

3. Odsouhlasení příspěvku na Hodové slavnosti v Čekyni 

4. Odsouhlasení vedení kanalizace na pozemku SM Přerov 

5. Žádosti a podněty směrované k MMPr 

6. Závěr 

 

Stručný zápis z průběhu jednání 

 
Bod 1 

Zastupitelstvo odsouhlasilo na svém jednání dne 7. 6. 2021 na návrh MV Čekyně pana Petra Kučeru 

členem MV Čekyně. Předseda MV Čekyně představil pana Kučeru ostatním členům MV, od 8. 6. 

2021 je právoplatným členem MV Čekyně. 

 

Bod 2  

Na základě doplnění MV bylo projednáno nové rozdělení oblasti působnosti jednotlivých členů MV 

Čekyně a to následně: 

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

- Jindřich Švestka – veřejné osvětlení a rozhlas, dopravní značení, stav komunikací a chodníků – 
hlášení poruch 

- Pavel Rousek – veřejná zeleň – kontrola sečení v obci, stav a ošetřování stromů, nová výsadba, 
hřbitov v MČ, dětská hřiště – kontrola stavu, hlášení poruch 

- Adam Obzina – správa budovy MV, pronájmy budovy ke kulturním akcím jednotlivých spolků a 
občanů, hlášení poruch v budovách magistrátu na území obce, kontrola stavu elektro a 
plynoměrů, revize a opravy v těchto budovách 

- Petr Kučera -  zajišťování kulturních, sportovních a společenských akcí, pořádaných MV, 
spolupráce a komunikace se zájmovými organizacemi v obci 

Hlasování: 5 pro 
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Bod 3 

MV odsouhlasil příspěvek 5.000 Kč na pořádání Hodových slavností v obci, které pořádá Sbor 

dobrovolných hasičů ve dnech 19. – 20. 6. 2021. Příspěvek bude použit na úhradu hudby v době 

těchto slavností a jde z rozpočtu MV, který je určen na kulturu. 

Hlasování: 5 pro 

 

Bod 4 

Na základě požadavku odboru majetku odsouhlasil MV Čekyně žádost p. O. a K. H. o vydání 

souhlasu a uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemcích p.č. 1142 a p.č. 1143 v k.ú. 

Čekyně. Jedná se o stavby kanalizační a vodovodní přípojky k pozemku p.č. 1146 v k.ú. Čekyně  (ul. 

Jabloňová).  

 

Bod 5  Žádosti a podněty směrované k MMPr : 

Pořadí/číslo 

jednání MV/rok 

Zadání úkolu (požadavku) 

 

Zodpovědnost  

Termín plnění  

   

 

 

Bod 6  Závěr 

Zapsal: Bohumír Střelec – předseda MV 

V Čekyni dne 10. 6. 2021 


