
 
Osadní výbor Sedlčánky 

 

ZÁPIS č. 5 

Z JEDNÁNÍ OSADNÍHO VÝBORU SEDLČÁNKY  

ze dne 19. března 2015 

 

 

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

Denisa Löffelmannová, Aleš Nekola 

Omluveni:  –   

Neomluveni: – 

 

Program jednání: 

1) Schválení programu 

2) Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu 

3) Informace o závěrech z jednání pracovní skupiny pro přípravu „setkání rodáků 2015“ 

s představiteli města Čelákovice 

4) Organizační příprava „setkání rodáků 2015“ 

5) Diskuse 

6) Určení termínu dalšího jednání 

 

Jednání se konalo od 18:00 v v salonku restaurace „U Strnadů“ 

 

 

Předseda OV přivítal všechny přítomné a konstatoval, že je přítomno 7 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 7, proti 0, zdržel se 0 

 

k bodu 2) 

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

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

Löffelmannovou.  

Hlasování:  pro 7, proti 0, zdržel se 0 

k bodu 3)  

Pan Jarolím informoval přítomné o závěrech z jednání pracovní skupiny pro přípravu 

akce „setkání rodáků 2015“ s představiteli města Čelákovice (p. Pátek a pí Vávrová) 

uskutečněného dne 13. března 2015: 

 sponzorské finanční příspěvky na setkání rodáků nemohou být realizovány formou 

„transparentního účtu“ zřízeného na fyzickou osobu, z uvedeného důvodu je nezbytné 

přepracovat pozvánky na setkání rodáků a občanů Sedlčánek a Císařské Kuchyně; 

 při jednání pracovní skupiny pro přípravu akce „setkání rodáků 2015“ je nezbytné 

upřesnit konkrétní úkoly a stanovit odpovědnost za jejich splnění určené osobě; 

Pan Pátek upřesnil informaci o závěrech z jednání pracovní skupiny pro přípravu akce 

„setkání rodáků 2015“  

 finanční prostředky poskytované Městským úřadem Čelákovice na jakékoliv akce lze 

realizovat pouze prostřednictvím osadního výboru, který odpovídá za jejich využití 

(vyúčtování);  

 je nezbytné zpracovat plán programu akce „setkání rodáků 2015“ s předpokládaným 

rozpočtem finančních nákladů; 

Návrh usnesení: 3.1 OV bere na vědomí informaci o jednání členů pracovní skupiny pro 

přípravu akce „setkání rodáků 2015“ s představiteli města. 

Hlasování:  pro 7, proti 0, zdržel se 0 

k bodu 4)  

Na návrh předsedy OV byla navržena pracovní skupina pro přípravu akce „setkání 

rodáků 2015“ ve složení: 

Jarolím František 

Benda Rudolf 

Jarolím Libor 

Procházka Jakub 

Salamánková Hana 

Šnajdr Pavel 

Špalková Ivana 

Urban Ladislav 

Urbanová Jana 

Pan Jarolím společně s předsedou OV (p. Kabátem) stanovili následující úkoly 

související s přípravou akce setkání rodáků 2015: 

 domluvit zajištění občerstvení pro návštěvníky akce „setkání rodáků 2015“ (stánek 

na hřišti, restaurace Na Vošverku, restaurace U Strnadů) – odpovídá pí Chrůmová; 

 zajištění objednání WC – „TOI buňky“ (budou umístěny na hřišti), restaurace 

Na Vošverku, restaurace U Strnadů, knihovna – odpovídá p. Kabát; 

 zabezpečit úpravu veřejných ploch (posekání trávy apod.) – odpovídá p. Kabát; 

 zabezpečit ozvučení stanovených stanovišť (projev, zpívání apod.) – odpovídá 

p. Kabát; 
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 zabezpečení přítomnosti dospělých osob (dozoru) u atrakcí pořádaných pro děti – 

odpovídá pí Salamánková); 

 příprava video projekce (restaurace Na Vošverku, restaurace U Strnadů) – odpovídá 

p. Procházka, p. Lebeda, p. Nekola; 

Návrh usnesení: 4.1 OV schvaluje složení pracovní skupiny pro přípravu akce „setkání 

rodáků 2015“. 

Hlasování:  pro 7, proti 0, zdržel se 0 

4.2 OV schvaluje stanovení úkolů členům OV a pracovní skupiny. 

Hlasování:  pro 7, proti 0, zdržel se 0 

k bodu 5) 

Žádný z členů OV neměl podměty k diskuzi.  

k bodu 6) 

Další termín jednání OV byl stanoven na den 2. dubna 2015 v 19.00 hod. v salonku 

restaurace U Strnadů. 

 

Jednání Osadního výboru bylo ukončeno v 19:00 hodin. 

 

Příloha: 1/1 – Prezenční listina 

 

Dne 23. března 2015, Čelákovice – Sedlčánky

 

 

Zapsal:  Aleš Nekola ………………….. 

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

 

 

 

Petr Kabát 

předseda osadního výboru 


