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ZÁPIS č. 9 

Z JEDNÁNÍ OSADNÍHO VÝBORU SEDLČÁNKY  

ze dne 16. července 2015 

 

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

Vernerová, Aleš Nekola; 

Omluveni:  Petr Kejmar;  
Neomluveni: -  

Hosté: - 

 

Program jednání: 

1) Schválení programu 

2) Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu 

3) Informace o připravovaných akcích 

4) Diskuse 

5) Určení termínu dalšího jednání 

 

Jednání se konalo od 19:00 v salónku Restaurace Na Vošverku. 

 

 

Předseda OV přivítal všechny přítomné a konstatoval, že je přítomno 6 členů a 1 člen je 

omluven 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 6, proti 0, zdržel se 0 

k bodu 2) 

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

navrhl pí Denisu Vernerovou. 

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

Vernerovou.  

Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0
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k bodu 3) 

Předseda OV informoval přítomné o: 

a) vznikajících komplikacích souvisejících s přípravou a pořádáním akce „Sedlčánská 

lávka, aneb suchou nohou přes vodu“, 

 na základě uvedeného, bylo členy OV navrženo zrušení uvedené plánované akce 

a zpracování návrhu příspěvku do „Zpravodaje města Čelákovice“ obsahující 

informaci o zrušení uvedené akce do 15. srpna 2015. 

b) přípravách anketní akce k možnostem dalšího využívání objektu školy v Sedlčánkách, 

 návrh anketního listu, který bude distribuován občanům Čelákovic, zpracuje 

pí Vernerová ve spolupráci s p. Nekolou do 28. července 2015, 

 návrh příspěvku do „Zpravodaje města Čelákovice“, obsahující bližší údaje 

k uvedené anketní akci zpracuje předseda OV ve spolupráci s p. Nekolou 

do 15. srpna 2015, 

c) skutečnosti, že v souvislosti s přípravou akce „Vzpomínka na prázdniny“, která 

je plánována na termín 5. září 2015, cca od 16.00 hod., je nezbytné zajistit účast rodičů 

i ve večerních hodinách, 

 po předběžném průzkumu uplatní OV Sedlčánky požadavek na zapůjčení stanu 

12 x 8 m pro ubytování účastníků akce, kteří nemají k dispozici vlastní stan 

(postavení stanu zjistí členové OV Sedlčánky vlastními silami), 

 k zajištění tohoto úkolu zabezpečit zpracování a distribuci propagačních letáků 

a rozeslání e-mailů pravidelným účastníkům akcí do 5. září 2015. 

Návrh usnesení: 3.1 OV bere na vědomí informaci o přípravě anketní akce a schvaluje 

termíny: 

a. zpracování anketního listu a návrhu příspěvku do „Zpravodaje 

města Čelákovice v termínu do 15. srpna 2015, 

b. zpracování a distribuce propagačních letáků a rozeslání e-mailů 

pravidelným účastníkům akcí do 5. září 2015. 

Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0 

k bodu 4) 

a) Pí Vernerová informovala přítomné o vznikajících problémech s množícím 

se živelným parkováním motorových vozidel (např. rybářů, vodáků nebo víkendových 

turistů) v prostoru u přívozu v Sedlčánkách, čímž může docházet k omezení průjezdu 

vozidel Integrovaného záchranného sytému pří vzniku mimořádné události v přilehlé 

chatové osadě. 

b) P. Lebeda opětovně upozornil na požadavek odstranění nebo úpravy keřů (živého plotu) 

na křižovatce ulic Jiráskova – Husova v Sedlčánkách, z důvodu zabezpečení 

bezpečnosti silničního provozu – v uvedeném místě není přehledný vjezd motorových 

vozidel (pohyb dětí na kolečkových bruslích, skateboardech apod.), (navazující zápis 

z jednání OV Sedlčánky č. 7 z 9. dubna 2015).  

Návrh usnesení: 4.1 OV schvaluje předložené informace o parkování motorových 

vozidel v prostoru u přívozu v Sedlčánkách a požadavku na odstranění 

nebo úpravy keřů (živého plotu) na křižovatce ulic Jiráskova – Husova 

v Sedlčánkách a ukládá předsedovi OV zabezpečit po projednání 
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s odpovědnými zástupci složek Integrovaného záchranného systému 

města Čelákovic jejich projednání na zastupitelstvu města. 

 

 

Jednání Osadního výboru bylo ukončeno ve 20:30 hodin. 

 

Příloha: 1/1 – Prezenční listina 

 

Čelákovice – Sedlčánky, dne 19. července 2015.

 

Zapsal:  Aleš Nekola ………………….. 

Ověřila: Denisa Vernerová ………………….. 

 

 

 

 

Petr Kabát 

předseda osadního výboru 


