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ZÁPIS č. 11 

Z JEDNÁNÍ OSADNÍHO VÝBORU SEDLČÁNKY  

ze dne 30. září 2015 

 

 

Přítomni: Petr Kabát, Aleš Nekola, Jaroslav Chour, Lukáš Lebeda, Petr Kejmar, 

Denisa Vernerová; 

Omluveni:  Lucie Chrůmová; 
Neomluveni: -  

Hosté: - 

 

Program jednání: 

1) Schválení programu 

2) Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu 

3) Informace o připravované akci „podzimní senioři“ 

4) Informace o návrhu vybudování „kompostárny“ 

5) Informace o průběhu ankety „další využití školy v Sedlčánkách“ 

6) Diskuse 

 

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 členka 

je omluvena a konstatoval, že 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 Jaroslava Chouru. 

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

p. Jaroslava Chouru.  

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

 Předseda OV informoval přítomné o průběhu příprav a programu akce „podzimní 

senioři“ plánované na 18. října 2015 od 14.00 hod. v restauraci Na Vošverku. 

a) zajištění drobného občerstvení – pí Lucie Chrůmová, 

b) zajištění videoprojekce – p. Aleš Nekola,  

c) zajištění videoprojektoru, promítacího plátna, hudby a pozvání představitelů 

města – předseda. 

Návrh usnesení: 3.1 OV bere na vědomí informaci o přípravě akce „podzimní senioři“ 

plánované na 18. října 2015 od 14.00 hod. v restauraci Na Vošverku. 

Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0 

 

k bodu 4) 

 Předseda OV informoval přítomné o záměru města vybudovat ve spolupráci s p. Š v 

Sedlčánkách „kompostárnu“. 

a) s přípravou vybudování kompostárny je plánována možná návštěva již 

vybudované kompostárny, 

b) OV navrhl uspořádání veřejné besedy s účastí p. Š a zástupců města.  

Návrh usnesení: 4.1 OV bere na vědomí informaci o záměru města vybudovat 

ve spolupráci s p. v Sedlčánkách „kompostárnu“. 

Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0 

 

k bodu 5) 

 Předseda OV informoval přítomné o dalším postupu při vyhodnocování ankety 

k dalšímu využití školy v Sedlčánkách. 

a) odpečetění uren a počítání hlasů za přítomnosti zástupců města dne 

14. října 2015 od 19.00 hod. v restauraci Na Vošverku, 

b) uspořádání veřejného zasedání OV k vyhodnocení ankety dne 20. října 

2015 od 19,00 hod. v restauraci Na Vošverku – zajištění zpracování 

a vyvěšení pozvánek (plakátů) na toto veřejné zasedání. 

Návrh usnesení: 5.1 OV bere na vědomí informaci o dalším postupu při vyhodnocování 

ankety k dalšímu využití školy v Sedlčánkách a schvaluje navržené 

termíny. 

Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0 

k bodu 6) 

a) p. Lebeda navrhl v dalším období místo „setkání seniorů“ zorganizovat 

pro seniory zájezd s kulturní tematikou  
- k tomuto návrhu zajistí zjištění dalších informací (možnost zajištění autobusu 

a finančních nákladů),  

- na setkání seniorů dne 18. října 2015 bude vznesen dotaz na zájem o účast 

na takovéto akci. 
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b) na základě připomínek občanů Sedlčánek bylo členy OV navrženo přemístění 

kontejnerů na tříděný odpad: 
- v Císařské Kuchyni kontejnery umístit na volné prostranství u stavebnin, 

- v Sedlčánkách kontejnery z křižovatky ulic Matěje Koštíře a Na Vošverku 
přemístit k čističce nebo sáňkovacímu kopci na konci ulice Komenského. 

c) předseda OV byl členy upozorněn na skutečnost, že v ulici Na Vošverku 

(u restaurace) chybí odpadkový koš a v obci nesvítí několik světel veřejného 

osvětlení. 

Návrh usnesení: 6.1 OV ukládá předsedovi projednat s příslušnými odpovědnými 

funkcionáři návrhy na přemístění kontejnerů na tříděný odpad, doplnění 

odpadkového koše a opravu veřejného osvětlení. 

Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0 

 

Jednání Osadního výboru bylo ukončeno ve 20:30 hodin. 

 

Příloha: 1/1 – Prezenční listina 

 

Čelákovice – Sedlčánky, dne 1. října 2015.

 

Zapsal:  Aleš Nekola ………………….. 

Ověřila: Jaroslav Chour ………………….. 

 

 

Petr Kabát 

předseda osadního výboru 


