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ZÁPIS č. 1 

Z JEDNÁNÍ OSADNÍHO VÝBORU SEDLČÁNKY  

ze dne 19. ledna 2021 

 

Přítomni:  Lucie Chrůmová, Vladimír Bodlák, Jaroslav Chour, Zlatka Chourová, 

Alena Kabátová, Petr Kabát, Vlastimila Lennerová, Aleš Nekola, Hana 

Salamánková, Martin Šeda, Václav Urban;    

Omluveni: Petr Matura; 

Neomluveni: – 

Hosté: – 

 

 

Program jednání: 

 

1) Schválení programu jednání. 

2) Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu – p. Nekola a pí Kabátová. 

3) Informace o personální změně ve funkce předsedy osadního výboru 

4) Kontrola plnění úkolů z předchozích jednání.  

5) Projednání a schválení „Zprávy o činnosti osadního výboru Sedlčánky za rok 2020“. 

6) Projednání a schválení „Upřesněného Plánu činnosti osadního výboru Sedlčánky na 

r. 2021“.  

7) Informace o vyúčtování finančních prostředků poskytnutých osadnímu výboru MěÚ 

Čelákovice v roce 2020 

8) Diskuse 

9) Určení termínu dalšího jednání 

 

Jednání bylo uskutečněno on line (prostřednictvím e-mailů nebo telefonicky) ve dnech 

11. 1. až 19. 1. 2021. 

Předsedkyně osadního výboru (dále jen „OV“) konstatovala, že se do jednání zapojilo 

11 členů a 1 člen byl omluven. OV je schopen se usnášet. 

 

k bodu 1) 

K doplnění programu jednání nebyly uplatněny žádné připomínky. 

Návrh usnesení: 1.1 OV schvaluje program jednání. 

Hlasování:  pro 11, proti 0, zdržel se 0 
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k bodu 2) 

Jako zapisovatel byl navržen p. Aleš Nekola a jako ověřovatelka zápisu pí Alena 

Kabátová. 

Návrh usnesení: 2.1 OV schvaluje zapisovatele p. Aleše Nekolu a ověřovatelku zápisu 

pí Alenu Kabátovou. 

Hlasování:  pro 11, proti 0, zdržel se 0 

k bodu 3) 

Členové OV byli seznámeni s informací o personální změně ve funkci předsedy OV.  

Stávající předseda Petr Kabát z osobních důvodů požádal o uvolnění z této funkce 

ke dni 30. 11. 2020. Jeho žádosti bylo zastupitelstvem města vyhověno a nadále zůstává 

členem OV. Dne 9. 12. 2020 byla zastupitelstvem města do funkce předsedkyně OV 

zvolena pí Lucie Chrůmová. 

Návrh usnesení: 3.1 OV bere na vědomí informaci o personální změně ve funkci předsedy 

OV. 

Hlasování:  pro 11, proti 0, zdržel se 0 

k bodu 4)  

Kontrola plnění úkolů z předchozích jednání: 

a) Zápis č. 6/2016 ze dne 27. 7. 2016 bod 6.2 – Zřízení informační schránky pro 

zabezpečení vzájemné informovanosti OV a obyvatel. Navrhované umístění 

je na Mírovém náměstí u autobusové zastávky – úkol trvá – instalaci zabezpečí 

p. Borovička. 

b) Ostatní úkoly byly splněny. 

Návrh usnesení:  4.1 OV ukládá předsedkyni zabezpečit urgenci zřízení informační 

schránky, včetně stanovení plánovaného termínu splnění daného úkolu. 

Hlasování:  pro 11, proti 0, zdržel se 0 

k bodu 5) 

Projednání a schválení „Zprávy o činnosti osadního výboru Sedlčánky za rok 2020“. 

Návrh usnesení:  5.1 OV schvaluje „Zprávu o činnosti Osadního výboru Sedlčánky za rok 

2020“. 

Hlasování:  pro 11, proti 0, zdržel se 0 

k bodu 6)  

Projednání a schválení „Upřesněného Plánu činnosti osadního výboru Sedlčánky na 

rok 2021“.  

Vzhledem ke koronavirové situaci a přijímaným epidemiologickým opatřením bylo 

navrženo  

- zrušení akce „Masopustní veselí“ a  

- změna náplně akce „Vzpomínka na prázdniny“, z účasti AČR a složek IZS na „Sportovní 

soutěže pro děti“ a změna času začátku této akce na odpolední hodiny. 

 

Návrh usnesení:  6.1 OV schvaluje „Upřesněný Plán činnosti osadního výboru Sedlčánky 

na rok 2021“. 
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  6.2 OV ukládá předsedkyni zabezpečit oznámení zrušení nebo přesun 

termínu jednotlivých akcí, podle konkrétní epidemiologické situace 

a přijatých hygienických opatření, v kalendáři akcí pořádaných 

v Čelákovicích na webových stránkách MěÚ. 

Hlasování:  pro 11, proti 0, zdržel se 0 

k bodu 7) 

Informaci o vyúčtování finančních prostředků poskytnutých OV MěÚ Čelákovice 

v roce 2020 připravila pí. Kabátová. 

Návrh usnesení:  7.1 OV bere na vědomí informaci o vyúčtování finančních prostředků 

poskytnutých osadnímu výboru MěÚ Čelákovice v roce 2020. 

Hlasování:  pro 11, proti 0, zdržel se 0 

k bodu 8)  

V rámci diskuse nebyly uplatněny žádné náměty nebo připomínky spoluobčanů.  

 

Termíny pracovních porad a dalšího jednání OV, ke kontrole plnění úkolů souvisejících 

s přípravou a zabezpečením akcí budou stanoveny operativně, dle konkrétní situace. 

 

Jednání OV bylo ukončeno dne 19. ledna 2021. 

 

Přílohy:      Prezenční listina členů  

Zpráva o činnosti osadního výboru Sedlčánky za rok 2020. 

Upřesněný Plán činnosti osadního výboru Sedlčánky na roce 2021.  

 

Čelákovice – Sedlčánky, dne 19. ledna 2021. 

 

Zapsal:  Aleš Nekola    

 

Ověřil: Alena Kabátová  

 

 

Lucie Chrůmová  

předsedkyně 

 


