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ZÁPIS č. 12 

Z JEDNÁNÍ OSADNÍHO VÝBORU SEDLČÁNKY  

ze dne 14. října 2015 

 

Přítomni:  Petr Kabát, Aleš Nekola, Jaroslav Chour, Lucie Chrůmová, Petr Kejmar, 

Lukáš Lebeda; 

Omluveni: Denisa Vernerová;  

Neomluveni: –   

Hosté: – 

Program jednání: 

1) Schválení programu jednání 

2) Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu 

3) Vyhodnocení ankety „další využití bývalé školy v Sedlčánkách“ 

4) Informace o průběhu příprav veřejného zasedání OV k vyhodnocení „Ankety 

k dalšímu využití bývalé školy v Sedlčánkách  

5) Informace o průběhu příprav akce „podzimní senioři“ 

6) Informace o průběhu příprav akce „lampionový průvod“ 

7) Diskuse – různé  

 

Jednání se konalo od 19:00 v Restauraci 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 p. Aleše Nekolu, jako ověřovatele zápisu navrhl 

p. 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 odpečetil hlasovací urny a zahájil sčítání odevzdaných anketních lístků 

anonymní ankety k dalšímu využití bývalé školy v Sedlčánkách. 

Po vyhodnocení odevzdaných anketních lístků bylo přítomnými členy konstatováno, 

že bylo  

celkem odevzdáno:       122 hlasů 

z toho hlasů: 

a) pro zřízení domu pro seniory:       58 

b) pro zřízení školy:         51 

c) pro zřízení mateřské školky:        3 

d) pro zřízení domu pro seniory společně se školou:     6 

e) neplatných (označeno více variant):       4 

Předseda OV odevzdané vyhodnocené anketní lístky předá k dalšímu využití 

příslušným zastupitelům MÚ. 

Návrh usnesení:  3.1 OV bere na vědomí výsledky anonymní ankety k dalšímu využití 

bývalé školy v Sedlčánkách. 

Hlasování:  pro 6, proti 0, zdržel se 0 

Poznámka: V průběhu jednání byl ze služebních důvodů odvolán p. Kejmar. 

k bodu 4) 

Předseda OV informoval přítomné o průběhu příprav veřejného zasedání 

k vyhodnocení „Ankety k dalšímu využití bývalé školy v Sedlčánkách“, plánované na 

20. října 2015 od 19.00 hod. v restauraci Na Vošverku. 

a) prostory jsou zajištěny, 

b) pozvánky byly vyvěšeny. 

Návrh usnesení:  4.1 OV bere na vědomí informaci o průběhu příprav veřejného zasedání 

k vyhodnocení „Ankety k dalšímu využití bývalé školy v Sedlčánkách“. 

Hlasování:  pro 5, proti 0, zdržel se 0 

k bodu 5) 

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

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

a) pí Chrůmová zajistí dodání drobného občerstvení, 

b) p. Nekola zajistí video materiály k projekci, 

c) předseda OV zajistí zapůjčení dataprojektoru a přenosného plátna z MÚ, 

d) předseda OV zajistí hudební vystoupení, 

e) předseda OV informoval přítomné o poskytnutí drobných dárků pro přítomné seniory, 

f) předseda OV informoval přítomné o možné účasti zastupitelů města.  

Návrh usnesení:  5.1 OV bere na vědomí informaci o průběhu příprav akce a programu 

akce „podzimní senioři“ 

Hlasování:  pro 5, proti 0, zdržel se 0 

k bodu 6) 

Předseda OV informoval přítomné o průběhu příprav akce „lampionový průvod“, 

plánované na 17. listopadu 2015 od 17.00 hod..  

K zajištění průběhu akce je nezbytné zabezpečit:  

a) nákup svíček k osvětlení cesty ze Zájezdu do obce – zajistí pí Chrůmová, 
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b) po dobu konání lampionového průvodu pořadatelskou službu k zajištění dozoru nad 

dopravou v ulicích obce. 

Návrh usnesení:  6.1 OV bere na vědomí informaci o průběhu příprav akce „lampionový 

průvod“. 

Hlasování:  pro 5, proti 0, zdržel se 0 

k bodu 7) 

a) členové OV doporučili předsedovi projednat s vedením MÚ možnost delegování 

p. Choury do Místního občanského sdružení Střední Polabí a.s., 

b) na základě připomínek občanů Sedlčánek bylo členy OV doporučeno předsedovi 

projednat s vedením MÚ:  

- umístění betonových panelů na konci ulice Matěje Koštíře (u Výmoly), 

- prořezání stromů (snížení výšky) v ulici Na Vošverku (naproti restauraci), které 

zasahují do elektrického vedení a jejich kořeny deformují vozovku, 

- odstranění tabule názvu ulice „Husova“ na domě č. 98, 

- zajištění osvětlení přístřešku pro kola umístěného u železniční zastávky 

Čelákovice – Jiřina u křižovatky ulic Žižkova a 28. října. 

Návrh usnesení: 7.1 OV ukládá předsedovi projednat s příslušnými odpovědnými 

funkcionáři možnost delegování p. Choury do Místního občanského 

sdružení Střední Polabí a.s. a další připomínky občanů Sedlčánek. 

Hlasování:  pro 5, proti 0, zdržel se 0 

 

Termín dalšího jednání OV byl stanoven na 14. listopadu 2015 od 19.00 hod. 

v Restauraci Na Vošverku. 

 

Jednání Osadního výboru bylo ukončeno ve 21:00 hodin. 

 

Příloha: 1/1 – Prezenční listina 

Čelákovice – Sedlčánky, dne 15. října 2015 

 

Zapsal:  Aleš Nekola  ………………. 

Ověřil: Jaroslav Chour ………………. 

 

 

Petr Kabát 

předseda 

 

 


