
 
Osadní výbor Sedlčánky 

 

ZÁPIS č. 6 

Z JEDNÁNÍ OSADNÍHO VÝBORU SEDLČÁNKY  

ze dne 2. dubna 2015 

 

 

Přítomni: Petr Kabát, Lucie Chrůmová, Lukáš Lebeda, Aleš Nekola 

Omluveni:  Jaroslav Chour, Petr Kejmar, Denisa Löffelmannová 

Neomluveni: – 

 

Program jednání: 

1) Schválení programu 

2) Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu 

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

2015“ s představiteli města Čelákovice 

4) Návrh programu a předpokládaného finančního rozpočtu pro připravovanou akci „setkání 

rodáků 2015“ 

5) Diskuse 

6) Určení termínu dalšího jednání 

 

Jednání se konalo od 19:00 v v salonku restaurace „U Strnadů“ 

 

 

Předseda OV přivítal všechny přítomné a konstatoval, že jsou přítomni 4 členové, 3 jsou 

omluveni 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 4, proti 0, zdržel se 0 

 

k bodu 2) 

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

Lukáše Lebedu. 
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Návrh usnesení: 2.1 OV schvaluje zapisovatele Aleše Nekolu a ověřovatele Lukáše 

Lebedu.  

Hlasování:  pro 4, 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, pí Vávrová, 

pí Pezlová, p. Kabát, p. Jarolím, p. Procházka, p. Špalek) uskutečněného dne 25. března 2015: 

 sponzorské finanční příspěvky na setkání rodáků nemohou být realizovány formou 

„transparentního účtu“ zřízeného na fyzickou osobu; 

 představitelé města Čelákovice požadují do 8. dubna 2015 předložení; 

 programu akce „setkání rodáků 2015“, 

 návrhu rozpočtu finančních prostředků na pořádání akce „setkání rodáků 2015“; 

 pokud nebudou splněny požadavky Městského úřadu, nebude možno poskytnout 

jakoukoliv finanční dotaci a využití městských pozemků pro akci „setkání rodáků 2015“. 

Návrh usnesení: 3.1 OV bere na vědomí informaci o závěrech z jednání pracovní 

skupiny pro přípravu akce „setkání rodáků 2015“ s představiteli města 

uskutečněného dne 25. března 2015. 

Hlasování:  pro 4, proti 0, zdržel se 0 

 

k bodu 4)  

Pan Špalek ústně informoval o připravovaném: 

a) návrhu programu akce „setkání rodáků 2015“ 

1. cca od 13:30 do 14:30 hod. setkání u pomníku – vystoupení zástupce města, 

famfáry, položení kytice u pomníku; 

2. následuje vystoupení hasičské hudby a mažoretek a přesun účastníků akce 

ke škole; 

3. cca od 15:00 do 16:30 hod. 

 na zahradě u školy k tanci a poslechu bude hrát dechová hudba, 

 na vybraném prostoru, který bude dodatečně upřesněn, budou provozovány 

atrakce pro děti (např. kolotoč, nafukovací hrad), 

 na území obce budou organizovány projížďky s koňským povozem, 

 v restauraci na Vošverku, U Strnadů a v knihovně je plánována videoprojekce 

magisterského filmu „Vesnice roku“, akce pořádané OV v letech 2010 až 2015, 

historie a současná doba Sedlčánek a Císařské Kuchyně, 

4. cca od 16:30 do 20:00 hod. prohlídka obce a volný program, 

5. od 20:00 hod. hudební zábava v restauraci U Strnadů; 

b) návrhu finančního rozpočtu k zajištění akce „setkání rodáků 2015“: 

hasičská hudba 11.000.- Kč 

vystoupení mažoretek 1.500.- Kč 

hudební skupina FERLES 7.000.- Kč   

poplatek za autorská práva 2.500.- Kč 

poplatek za koňský povoz 2.500 až 4.000.- Kč 

poplatek za pronájem TOI WC 3.000.- Kč 
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upomínkové předměty (např. zvonečky) 2.000.- Kč 

náklady na ozvučení 1.000.- Kč 

fotodokumentace a výroba CD z akce 5.000.- Kč 

C E L K EM 35.500 až 37.000.- Kč 

Návrh usnesení: 4.1 OV bere na vědomí ústní informaci o připravovaném návrhu 

programu akce „setkání rodáků 2015“. 

Hlasování:  pro 4, proti 0, zdržel se 0 

4.2 OV bere na vědomí ústní informaci o připravovaném návrhu 

finančního rozpočtu k zajištění akce „setkání rodáků 2015“. 

Hlasování:  pro 4, proti 0, zdržel se 0 

 

k bodu 5) 

Pan Kabát opětovně upozornil na skutečnost, že: 

 podle stanoviska starosty města Čelákovic v pozvánce na akci „setkání rodáků 2015“ 

nesmí být uváděno žádné číslo účtu pro případné sponzorské dary, 

 na pozvánce na akci „setkání rodáků 2015“ není uveden OV, který vůči městskému 

úřadu je garantem připravované akce,  

dále informoval, že: 

 předjednal vytištění „Pamětních listů“ v tiskárně v Čelákovicích formou sponzorského 

daru. 

Pan Jarolím informoval přítomné, že další schůzka jednání pracovní skupiny pro 

přípravu akce „setkání rodáků 2015“ s představiteli města Čelákovice se uskuteční dne 

8. dubna 2015 od 09:00 hod. za účasti p. Jarolíma, Procházky a Kabáta. 

 

k bodu 6) 

Další termín jednání pracovní skupiny pro přípravu akce „setkání rodáků 2015“ nebyl 

stanoven. 

 

Jednání Osadního výboru bylo ukončeno v 20:30 hodin. 

 

Příloha: 1/1 – Prezenční listina 

 

Dne 5. dubna 2015, Čelákovice – Sedlčánky

 

Zapsal:  Aleš Nekola ………………….. 

Ověřila: Lukáš Lebeda ………………….. 

 

 

Petr Kabát 

předseda osadního výboru 


