
Zápis Z 27. jednání Místního výboru Čekyně ze dne 10. 3. 2022 
Přítomni: Bohumír Střelec - předseda 

Švestka Jindřich 
Kučera Petr 

Omluveni: MVDr. Pavel Rousek 
Adam Obzina 

Hosté: 

Program jednání: 

1. Souhlas se stavbou na pozemku města 
2. Projednání nátěru střechy budovy MV 
3. Přehled finančních prostředků pro rok 2022 pro MČ Čekyně 
4. Založení a administrace facebookové stránky MV 
5. Ukliďme Česko 
6. Úkoly pro členy MV 
7. Žádosti a podněty Směrovaně k MMPr 
8. Žádosti a podněty Směrovaně k Zastupitelstvu 
9. Závěr 

Stručný zápis Z průběhu jednání 

Bod 1 

MV projednal požadavek paní A. a souhlasil se stavbou přípojky vody na pozemek p. č. 835/2 v k. 
ú. Čekyně (ul. Jabloňová). Vjezd byl již v minulosti povolen. 

Bod 2 
vv MV projednal možnost opravy rezavé střechy na budově MV Čekyně. Předseda proverí rozsah 

financování ze strany města a následně bude rozhodnuto o tom, zda v případě nepokrytí celé 
opravy ze strany města bude rozhodnuto o dofinancování této opravy Z finančních prostředků MV, 
které jsou tzv. na hlavu. 

Bod 3 

Předseda informoval O objemu finančních prostředků, které má MV k dispozici Z rozpočtu pro MČ 
tzv. na hlavu. V současnosti je na tomto účtu cca 2,8 mil. Kč, z nichž je 2,2 mil. určeno na opravu 
chodníků a cest, 300 tis. Kč na projekt revitalizace veřejné zeleně v MČ a cca 70 tis. Kč na kulturní,
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sportovní a společenské akce. V letošním roce je plánována oprava chodníku na ulici Pod Iipami 2. 
etapy V rozsahu cca 1,5 mil. Kč a drobné opravy některých místních komunikací. 

Bod 4 

MV po diskusi rozhodlo založení facebookové stránky MV, pro sdílení informací O dění V naší obci. 
Návrh stránky připraví p. Petr Kučera a předloží ho ke schválení MV. Termín do konce března. 

Bod 5 

MV rozhodl o zapojení se do akce Uklid'me Česko. Akce proběhne v obci dne 2.4.2022 od 9.00 do 
12.00 hod. Předseda MV zajistí přistavení kontejneru na návsi a také igelitové pytle. Dále zajistí 
informování občanů prostřednictvím vývěsní skříňky a místního rozhlasu. 

Bod 6 Úkoly pro členy MV 

Pořadí/číslo 
jednání MV/rok 

Zadání úkolu, požadavku Zodpovědnost, 

termín plnění 

1/Z7/2022 Založení facebookové stránky MV p. Kučera 

Bod 7 Žádosti a podněty směrované k MMPr 
Pořadí/číslo 
jednání MV/rok Zadání úkolu (požadavku) Zodpovědnost, 

termín plnění 

4/26/2022 
Přemístění dopravní značky na ulici Zámecká a 

doplnění o značku Zákaz stání 
Odbor majetku 

5/26/2022 
Vypsánívýběrového řízení na opravu chodníku na ulici 
Pod Iipami a Zajištění realizace opravy tohoto 
chodníku v dubnu 2022 

Odbor majetku 

6/ 26/ 2022 
Zpracování nabídky na opravu povrchu na ulici 

Borošín 
Odbor majetku 

9/ 26/ 2022 
Personální náhrada za odcházejícího strážníka MP 
pana Sekaninu novým strážníkem 

MP, kancelář 
primátora
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Bod 8 Žádosti a podněty Směrované k Zastupitelstvu 

Pořadí/číslo 
jednání MV/mk Zadání úkolu (požadavku) Zodpovědnost, 

termín plnění 

1/27/2022 - 

Bod 9 Závěr 

Zapsal: Bohumír Střelec - předseda MV 
V Čekyni dne 10.3.2022
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