
Zápis Z 23. jednání Místního výboru Čekyně 
ze dne 7.10. 2021 

Přítomni: 
l 

Bohumír Střelec - předseda 
l 

Obzina Adam 
l 

Rousek Pavel 
l 

Švestka Jindřich 
l 

Kučera Petr 
Høstêz 

l 

J. H. 

l 

P. K. 

Program jednání: 
1. Požadavek zástupce chatařů na opravu účelové komunikace 

Požadavek občanů Čekyně na opravu účelové komunikace K 
' rybníčku 

informace o rozdělení prostředků MČ (na hlavu) 
Lampionový průvod 
Společenské akce do konce roku 2021 
Nákup zrcadla na místní komunikaci Pod Lipami 
Požadavek na přemístění poštovní schránky 
Úkoly pro členy MV 
Žádosti a podněty směrované k MMPr 
Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu 
Závěr
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Stručný zápis z průběhu jednání 
Bod 1 

Na jednání se dostavil zástupce chatařů pan P. K. a přednesl požadavek na opravu příjezdové 
komunikace k chatám. Jedná se o účelovou komunikaci od křižovatky ulic Zámecká a Borošín, 
která byla v minulosti opravena asfaltovým recyklátem. Po přívalových deštích je ve špatném stavu 
a vsoučasnosti se po této komunikaci nemohou dostat kchatám ani auta HZS a lékařské 
pohotovosti. 

vv MV Čekyně nechá zpracovat předbezný rozpočet opravy této komunikace S tím, že podle možností 
bude rozhodnuto o realizaci této opravy. Zástupce chatařů navrhl i možnost finanční spoluúčasti a 
brigádnické výpomoci při opravě této komunikace. Vpřípadě, že by se tato komunikace 
opravovala, termín by byl cca červenec 2022 a to zdůvodu zapečení povrchu zasfaltového 
recyklátu. 

Bod 2 

Na jednání se dostavil pan J. H., občan Čekyně, který bydlí na ulici Pod Lipami. Přednesl 
požadavek na opravu příjezdové komunikace k RD, a to Z ulice K rybníčku. Tato komunikace je ve 
špatném stavu a po realizaci kanalizace se stavještě zhoršil.



Místní výbor Čekyně 

MV Čekyně nechá zpracovat předběžný rozpočet opravy této komunikace S tím, že podle možností 
bude rozhodnuto o realizaci této opravy. V případě, že by se tato komunikace opravovala, termín 
by byl cca čen/enec 2022 a to Z důvodu zapečení povrchu Z asfaltového recyklátu. 

Bod 3 

Předseda MV informoval o finančních prostředcích tzv. na hlavu pro MČ Čekyně pro rok 2022. 
Jedná se o částku 1,128.800 Kč. Tato částka bude určena na opravy chodníků na ulici Pod lipami, 
dále pak na projekt péče O veřejnou zeleň a vzhled obcí - revitalizace návsi u kapličky, památníku 
padlých a u budovy MV. 

Bod 4 

MV odsouhlasil konání lampionového průvodu. Tento se uskuteční dne 28. 10. 2021 na oslavu 
výročí založení republiky. Sraz účastníků bude u budovy MV v16.30 hod., následně půjde 
lampionový průvod po ulici Pod lipami až k místnímu hřbitovu, kde bude zapálen oheň. Členové 
MV zabezpečí potřebné materiální zabezpečení. 

Bod 5 

MV odsouhlasil další akce, které budou konat pod záštitou MV do konce roku 2021. Jedná se o 
tyto akce: 

- Rozsvícení vánočního stromu 27. 11. 2021 
- Česko zpívá koledy 
- Silvestrovský ohňostroj 

Bod 6 

MV odsouhlasil nákup zrcadla zdůvodu bezpečnosti. Zrcadlo bude umístěno na křižovatce ulic 
K rybníčku a Vinohrádky. Koupi zrcadla zajistí pan Švestka. 

Bod 7 

MV odsouhlasil návrh přemístění poštovní schránky, a to od bývalé prodejny potravin 
k autobusové zastávce. Předseda MV zajistí realizaci tohoto přesunu. 
Bod 8 Úkoly pro členy MV 
Pořadí/číslo Zadání úkolu, (požadavku) Zodpovědnost 
'ednání MV/rok ermín 

Plnění
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ednání MV/rok 

DđBnű\ýbOrČkkyně 

ulic K Rybníčku a Vinohrádky 

vv 1/23/2021 Nákup Zrcadla, které bude umístěno na kriZ0vatceZ: pan Švestka 

Z/23/2021 Přemístění poštovní schránky Z: předseda 

Bod 9 Žádosti a podněty Směrované k MMPr 
Pořadí/číslo Zadání úkolu, (požadavku) 

1/23/2021 “ 

Bod 10 Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu 

'ednání MV/rok 
Zodpovědnost 
ermín 

Plnění 
1/23/2021 - 

Pořadí/číslo Zadání úkolu, (požadavku) 

Zodpovědnost 
ermín 

Plnění 

Bod 11 Závěr 
Zapsalz Bohumír Střelec - předseda MV 

V Čekyni dne 7. 10. 2021 

Obdrží: Kancelář primátora
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