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ZÁPIS č. 7 

Z JEDNÁNÍ OSADNÍHO VÝBORU SEDLČÁNKY  

ze dne 9. dubna 2015 

 

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

Denisa Löffelmannová, Aleš Nekola 

Omluveni:  - 

Neomluveni:  - 

Hosté: -  

Program jednání: 

1) Schválení programu 

2) Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu 

3) Příprava akce „Pálení čarodějnic“  

4) Řešení dotazů obyvatel obce 

5) Diskuse 

 

Jednání se konalo od 18:00 v Restauraci Na Vošverku. 

 
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 ověřovatelku zápisu navrhl 

Denisu Löffelmannovou. 

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

Löffelmannovou.  

Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
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k bodu 3) 

Předseda OV potvrdil termín akce „Pálení čarodějnic“ na den 30. dubna 2015 od 18.00 

hodin (program pro děti) a po setmění zapálení ohně. Dále upřesnil úkoly pro členy OV: 

 úprava hranice, zajištění dřeva na opékání vuřtů, úprava louky a oznámení akce 

na radnici a HZS Čelákovice – zajistí p. Kabát, 

 zajištění občerstvení – zajistí pí Chrůmová a Löffelmannová, 

 příprava programu pro děti – zajistí pí Chrůmová a Löffelmannová, 

Návrh usnesení: 3.1 OV bere na vědomí informaci o přípravě akce „Pálení čarodějnic“ a 

stanovení úkolů členům OV. 

Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 

 

k bodu 4) 

Řešení dotazů obyvatel obce: 

 provoz silážní jámy v Sedlčánkách – obtěžující zápach, 

 požadavek na MěÚ Čelákovice o zajištění:  

 kontroly zplodin vycházejících z komínů některých rodinných domů, 

 podání informace kdo odpovídá za zabezpečení stříhání vzrostlých stromů pod 

elektrickým vedením, 

 úpravy keřů (živého plotu) na křižovatce ulic Jiráskova – Husova v Sedlčánkách, 

z důvodu bezpečnosti silničního provozu (pohyb dětí na kolečkových bruslích, 

skateboardech apod.),  

 instalace odpadkových košů, včetně umístění sáčků na exkrementy psů v obci. 

Návrh usnesení: 4.1 OV bere na vědomí informaci o dotazech obyvatel obce.  

Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 

 

k bodu 5) 

Předseda OV informoval přítomné o závěrech z jednání pracovní skupiny pro přípravu 

akce „setkání rodáků 2015“ s představiteli města: 

a) transparentní účet, založený členy pracovní skupiny pro přípravu akce „setkání 

rodáků 2015“, byl zrušen, případné finanční dary bude možno uskutečnit cestou 

MěÚ Čelákovice na základě darovací listiny, kterou připraví MěÚ Čelákovice, 

b) složení pracovní skupiny pro přípravu akce „setkání rodáků 2015“ pro společná 

jednání s OV bylo zredukováno na p. FJ, PŠ a JP a za OV na p. Kabáta, Nekolu a 

pí Chrůmovou. 

Denisa Löffelmannová z osobních důvodů požádala předsedu OV o uvolnění z přípravy 

akce „setkání rodáků 2015“. 

Návrh usnesení: 5.1 OV bere na vědomí informaci o závěrech z jednání pracovní 

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

Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 

Návrh usnesení: 5.2 OV uvolňuje Denisu Löffelmannovou z přípravy akce „setkání 

rodáků 2015“. 

Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 
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Jednání Osadního výboru bylo ukončeno v 19:30 hodin. 

 

Příloha: 1/1 – Prezenční listina 

Dne 13. února 2015, Čelákovice – Sedlčánky 

 

Zapsal:  Aleš Nekola ………………….. 

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

 

 

 

Petr Kabát 

předseda osadního výboru 


