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ZÁPIS č. 4 

Z JEDNÁNÍ OSADNÍHO VÝBORU SEDLČÁNKY  

ze dne 4. března 2015 

 

 

Přítomni: Petr Kabát, Jaroslav Chour, Lucie Chrůmová, Lukáš Lebeda, Denisa 

Löffelmannová, Aleš Nekola 

Omluveni:  Petr Kejmar 

Neomluveni: - 

 

Program jednání: 

1) Schválení programu 

2) Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu 

3) Zajištění 2. Jarního sousedského plesu 

4) Informace o připravovaném setkání rodáků 

5) Stanovení termínů akcí pořádaných OV v roce 2015 

6) Diskuse 

7) Určení termínu dalšího jednání 

 

Jednání se konalo od 19:00 v Restauraci Na Vošverku 

 

 

Předseda OV přivítal všechny přítomné a konstatoval, že je přítomno 6 členů a OV 

je schopen se usnášet. 

 

k bodu 1) 

Předseda OV vyzval členy k doplnění programu jednání – žádný bod nebyl doplněn. 

Návrh usnesení:  1.1 OV schvaluje program jednání 

Hlasování:  pro 6, proti 0, zdržel se 0 

 

k bodu 2) 

Předseda OV navrhl jako zapisovatele Aleše Nekolu, jako ověřovatele zápisu navrhl 

Denisu Löffelmannovou. 

Návrh usnesení: 2.1 OV schvaluje zapisovatele Aleše Nekolu a ověřovatele Denisu 

Löffelmannovou.  

Hlasování:  pro 6, proti 0, zdržel se 0
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k bodu 3) 

Paní Škovronková informovala přítomné o přípravě 2. Jarního sousedského plesu, 

který se uskuteční dne 21. března 2015 od 19:00 hod. v Sedlčánkách v restauraci U Strnadů 

a požádala přítomné o poskytnutí spolupráce a pomoci při zajištění drobného občerstvení 

formou sponzorského daru. 

Návrh usnesení: 3.1 OV bere na vědomí informaci o přípravě 2. Jarního sousedského 

plesu a přislíbil spolupráci a pomoc při oslovení možných sponzorů – 

zodpovídá Petr Kabát a Lucie Chrůmová. 

Hlasování:  pro 6, proti 0, zdržel se 0 

 

k bodu 4) 

Předseda OV informoval o účasti členů OV (Petr Kabát, Lukáš Lebeda a Aleš Nekola) 

na jednáních přípravného výboru setkání rodáků ve dnech 12. a 19. února 2015. 

Návrh usnesení: 4.1 OV bere na vědomí informaci o přípravě setkání rodáků.  

Hlasování:  pro 6, proti 0, zdržel se 0 

 

k bodu 5) 

Přítomnými byly stanoveny termíny plánovaných akcí pořádaných OV v roce 2015 

následovně: 

a) Řehtání a pomlázka  – ve dnech 3. a 4. dubna, 

b) Pálení čarodějnic   – dne 30. dubna od 16.00 hodin, 

c) Setkání seniorů   – dne 24. května od 14.00 hodin, 

d) Dětský sportovní den  – dne 30. května od 14.00 hodin, 

e) Sedlčánská lávka   – dne 25. července od 11.00 hodin, 

f) Vzpomínka na prázdniny  – dne 5. září od 16.00 hodin, 

g) Drakiáda     – dne 4. října od 14.00 hodin, 

h) Setkání seniorů    – dne 18. října od 14.00 hodin, 

i) Lampionový průvod   – dne 17. listopadu od 17.00 hodin, 

j) Rozsvícení vánočního stromu  – dne 27. listopadu od 17.00 hodin, 

k) Vánoční zpívání u kapličky  – dne 24. prosince od 14.00 hodin. 

Poznámka: Změna termínu vyhrazena v návaznosti na povětrnostní podmínky. 

Návrh usnesení: 5.1 OV schvaluje termíny plánovaných akcí pořádaných OV v roce 

2015. 

Hlasování:  pro 6, proti 0, zdržel se 0 

 

k bodu 6) 

Z diskuse vyplynuly následující body: 

a) Uskutečnit úklid místnosti, která je vyčleněna pro potřeby OV ve škole – termín stanoven 

na 18. dubna 2015 od 10.00 hodin. 

b) Stanovení předběžného termínu k uspořádání akce „Masopustní veselí 2016“ na den 

13. února 2016. 
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Návrh usnesení: 6.1 OV schvaluje: 

a) Uskutečnit úklid místnosti ve škole dne 18. dubna 2015 od 10.00 

hodin. 

b) Předběžný termín uspořádání akce „Masopustní veselí 2016“ dne 

13. února 2016 

k bodu 7) 

Další termín jednání OV bude stanoven dodatečně předsedou OV. 

 

Jednání Osadního výboru bylo ukončeno ve 20:00 hodin. 

 

Příloha: 1/1 – Prezenční listina 

 

 

Dne 6. března 2015, Čelákovice – Sedlčánky

 

 

Zapsal:  Aleš Nekola ………………….. 

Ověřila: Denisa Löffelmannová ………………….. 

 

 

 

Petr Kabát 

předseda osadního výboru 


