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ZÁPIS č. 10 

Z JEDNÁNÍ OSADNÍHO VÝBORU SEDLČÁNKY  

ze dne 27. srpna 2015 

 

 

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

Petr Kejmar, Denisa Vernerová; 

Omluveni:  - 
Neomluveni: -  

Hosté: - 

 

Program jednání: 

1) Schválení programu 

2) Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu 

3) Informace o připravované akci „Loučení s prázdninami – stanování na Zájezdu“ 

4) Diskuse 

 

Jednání se konalo od 19:00 v salónku Restaurace 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 pana Aleše Nekolu, jako ověřovatele zápisu 

navrhl Jaroslava Chouru. 

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

p. Jaroslava Chouru.  

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

 Předseda OV informoval přítomné o průběhu příprav na akci „Loučení 

s prázdninami – stanování na Zájezdu“ plánované na 5. září 2015 od 18.00 hod. 

a) pro zajištění informovanosti obyvatel Sedlčánek je nezbytné připravit 

informační leták, včetně o informaci o zajištění účasti rodičů ve večerních 

hodinách – pí Lucie Chrůmová a pí Denisa Vernerová 

b) zajistit přítomnost pracovnice zdravotnického zabezpečení pí Dariny 

Somsákové – p. Aleš Nekola, 

c) zajištění atrakcí pro zábavu přítomných účastníků – členové OV ve spolupráci 

s přítomnými rodiči 

Návrh usnesení: 3.1 OV bere na vědomí informaci o přípravě akce „Loučení 

s prázdninami – stanování na Zájezdu“, plánované na 5. září 2015 

od 18.00 hod. 

Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 

k bodu 4) 

Žádný z členů OV neměl podměty k diskuzi.  

Jednání Osadního výboru bylo ukončeno ve 20:30 hodin. 

 

Příloha: 1/1 – Prezenční listina 

 

Čelákovice – Sedlčánky, dne 29. srpna 2015.

 

Zapsal:  Aleš Nekola ………………….. 

Ověřila: Jaroslav Chour ………………….. 

 

 

Petr Kabát 

předseda osadního výboru 


