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ZÁPIS č. 8 

Z JEDNÁNÍ OSADNÍHO VÝBORU SEDLČÁNKY  

ze dne 6. května 2015 

 

 

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

Omluveni:  Petr Kejmar, Denisa Löffelmannová 

Neomluveni:  - 

Hosté: - 

Program jednání: 

1) Schválení programu 

2) Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu 

3) Schválení zápisu ze společného jednání určených zástupců OV a pracovní skupiny pro 

přípravu akce „Setkání rodáků 2015“  

4) Příprava akce „Senioři“ a „Dětský den“  

5) Diskuse 

 

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

 
Předseda OV přivítal všechny přítomné a konstatoval, že je přítomno 5 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 5, proti 0, zdržel se 0 

k bodu 2) 

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

Lucii Chrůmovou. 

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

Chrůmovou.  

Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0

 

 

k bodu 3) 
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Přítomní se seznámili se Zápisem ze společného jednání určených zástupců 

Osadního výboru Sedlčánky a pracovní skupiny pro přípravu akce „Setkání rodáků 

2015“, které se uskutečnilo dne 29. dubna 2015 v restauraci U Strnadů. 

Předseda OV seznámil přítomné se závěry schůzky členů pracovní skupiny pro 

přípravu akce „Setkání rodáků 2015“ se zástupci MěÚ, které se uskutečnilo dne 6. května 

2015 na radnici. 

Návrh usnesení: 3.1 OV schvaluje Zápis ze společného jednání určených zástupců 

Osadního výboru Sedlčánky a pracovní skupiny pro přípravu akce 

„Setkání rodáků 2015“. 

Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0 

k bodu 4) 

Příprava akcí: 

a)  „Senioři“ plánovaná v restauraci Na Vošverku dne 24. května 2015 od 14.00 hod. 

 zajištění občerstvení pí Chrůmová, 

 zajištění hudby p. Kabát a Chour, 

 zajištění diaprojektoru a plátna p. Kabát a Nekola 

 zpracování pozvánek p. Nekola a jejich distribuce p. Chour 

 

b)  „Den dětí“ plánovaná na louce u pomníku (Zájezd) dne 30. května 2015 od 14.00 hod. 

 zpracování pozvánky a plakátů pí Chrůmová  

 zajištění občerstvení pí ZS a AK 

 stanovení předpokládaných stanovišť a disciplin - vstup, střelba ze vzduchovky, 

kláda (p. Chour), špalky (pí Chrůmová), kopy na branku (p. Lebeda), skákání 

v pytlích, házení balonků, jarmarkový stánek, nafukovací hrad  

 hasiči – dle počasí pěna nebo stříkání p. Kabát 

Návrh usnesení: 4.1 OV bere na vědomí informaci o připravovaných akcích.  

Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0 

k bodu 5) 

Žádný z členů OV neměl podměty k diskuzi.  

Jednání Osadního výboru bylo ukončeno v 19:30 hodin. 

Příloha: 2/3 – Prezenční listina a Zápis ze společného jednání určených zástupců 

Osadního výboru Sedlčánky a pracovní skupiny pro přípravu akce 

„Setkání rodáků 2015“. 

Dne 7. května 2015, Čelákovice – Sedlčánky 

 

Zapsal:  Aleš Nekola ………………….. 

Ověřila: Lucie Chrůmová ………………….. 

 

 

Petr Kabát 

předseda osadního výboru 


