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ZÁPIS č. 13 

Z JEDNÁNÍ OSADNÍHO VÝBORU SEDLČÁNKY  

ze dne 14. listopadu 2015 

 

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

Omluveni: Petr Kejmar, Lukáš Lebeda, Denisa Vernerová;  

Neomluveni: –   

Hosté: – 

Program jednání: 

1) Schválení programu jednání 

2) Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu 

3) Informace o průběhu příprav akce „lampionový průvod“ 

4) Informace o průběhu příprav akce „rozsvícení vánočního stromu“ 

5) Diskuse – různé  

 

Jednání se konalo od 16:00 u pí Lucie Chrůmové. 

 

Předseda OV přivítal všechny přítomné a konstatoval, že jsou přítomni 4 členové 

a 3 členi jsou omluveni 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 4, 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 4, proti 0, zdržel se 0 

k bodu 3) 

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

plánované na 17. listopadu 2015 od 17.00 hod..  
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K zajištění průběhu akce je nezbytné zabezpečit po dobu konání lampionového 

průvodu pořadatelskou službu k zajištění dozoru nad dopravou v ulicích obce. 

Návrh usnesení:  3.1 OV bere na vědomí informaci o průběhu příprav akce „lampionový 

průvod“. 

Hlasování:  pro 4, proti 0, zdržel se 0 

 

k bodu 4) 

Předseda OV informoval přítomné o průběhu příprav akce „rozsvícení vánočního 

stromu“, plánované na 27. listopadu 2015 od 17.00 hod..  

K zajištění průběhu akce je nezbytné zabezpečit:  

a) vypůjčení pódia a ozvučení pro vystupující – zajistí předseda, 

b) prověření funkčnosti osvětlení vánočního stromu – zajistí předseda, 

c) zpracování „Oznámení o konání akce na MěÚ“ – zajistí předseda ve spolupráci 

s p. Nekolou, 

d) pořízení fotodokumentace – zajistí pí Vernerová 

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

vánočního stromu“. 

Hlasování:  pro 5, proti 0, zdržel se 0  

k bodu 5) 

Na základě připomínek občanů byl předseda OV členy upozorněn na skutečnosti, že: 

a) v ulici Na Vošverku (u restaurace) chybí odpadkový koš, 

b) v obci nesvítí několik světel veřejného osvětlení, 

c) zametací vůz TS při čištění ulic nezajíždí do části ulice Komenského, vedoucí 

k dětskému hřišti (od křižovatky s ulicí Na Vošverku). 

Předseda OV byl členy delegován k účasti na zájezdu do kompostárny Blansko, 

organizovaném MěÚ dne 20. listopadu 2015. 

Návrh usnesení: 5.1 OV ukládá předsedovi vznesené připomínky projednat 

s příslušnými odpovědnými funkcionáři. 

Hlasování:  pro 5, proti 0, zdržel se 0 

 

Jednání Osadního výboru bylo ukončeno v 17:00 hodin. 

 

Příloha: 1/1 – Prezenční listina 

Čelákovice – Sedlčánky, dne 15. listopadu 2015 

 

Zapsal:  Aleš Nekola  ………………. 

Ověřil: Jaroslav Chour ………………. 

 

Petr Kabát 

předseda 

 


