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ZÁPIS č. 1 

Z JEDNÁNÍ OSADNÍHO VÝBORU SEDLČÁNKY  

ze dne 27. ledna 2016 

 

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

Denisa Vernerová; 

Omluveni: Lucie Chrůmová;  

Neomluveni: –   

Hosté: Eva Frühaufová, Jiří Baloun; 

Program jednání: 

1) Schválení programu jednání 

2) Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu 

3) Vyhodnocení účasti členů OV a účastníků na akcích v roce 2015 

4) Schválení plánu akcí OV na rok 2016 

5) Informace o průběhu příprav akce „Masopustní veselí“ 

6) 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 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 seznámil přítomné s přehledem o účasti členů OV a účastníků na akcích 

v roce 2015, který bude využit při zpracování zprávy o činnosti OV za rok 2015. 

Zpracováním zprávy byli pověřeni pí Chrůmová a p. Nekola. 

Návrh usnesení:  3.1 OV bere na vědomí přehled o účasti členů OV a účastníků na akcích 

v roce 2015. 

Hlasování:  pro 6, proti 0, zdržel se 0 

k bodu 4) 

Předseda OV seznámil přítomné s návrhem „Plánem akcí OV na rok 2016“ – žádný 

bod nebyl doplněn. 

Návrh usnesení:  4.1 OV schvaluje „Plánem akcí OV na rok 2016“. 

Hlasování:  pro 6, proti 0, zdržel se 0 

k bodu 5) 

Předseda OV informoval přítomné o průběhu příprav akce „Masopustní veselí“: 

- koně, harmonikář a masky jsou zajištěny, 

- čaj a drobné občerstvení zajistí pí Vernerová. 

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

akce „Masopustní veselí“. 

Hlasování:  pro 6, proti 0, zdržel se 0 

k bodu 6) 

a) pí Frühaufová požádala předsedu OV  

- o zapůjčení stanu pro využití při soukromé akci, 

- o podání informace k možnosti vysazení stromů před domem Smetanova č. 287; 

b) p. Baloun informoval přítomné o zajištění přítomnosti příslušníků Armády ČR na akci 

„Vzpomínka na prázdniny“, která je plánována na 3. září 2016 od 14.00 hod. 

v prostoru u pomníku Na Zájezdě; 

c) předseda OV informoval přítomné 

- o stížnosti občanů Sedlčánek na jednání p. Šobra, 

- o možnosti a podmínkách uspořádání finanční sbírky pro Antonína Špalka, 

- o záměru zrušení keřů (živého plotu) v prostoru křižovatky ulic Na Vošverku 

a Průběžná – z bezpečnostních důvodů, 

- o zajištění ohlášení uskutečnění 3. jarního plesu v restauraci U Strnadů 

dne 5. března 2016 od 19,00 hod. na MěÚ Čelákovice a o zjištění podmínek 

poskytnutí finanční dotace na jeho uskutečnění; 

Návrh usnesení: 6.1 OV ukládá předsedovi projednat s příslušnými pracovníky MěÚ 

Čelákovice podklady ke stížnosti na p. Šobra, uspořádání finanční 

sbírky pro Antonína Špalka, zrušení keřů v prostoru křižovatky ulic 

Na Vošverku a Průběžná a zabezpečit ohlášení 3. jarního plesu 

v restauraci U Strnadů. 

Hlasování:  pro 6, proti 0, zdržel se 0 
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Termín dalšího jednání OV bude stanoven dle potřeby. 

 

Jednání Osadního výboru bylo ukončeno ve 20:30 hodin. 

 

Příloha: 1/1 – Prezenční listina 

Čelákovice – Sedlčánky, dne 28. ledna 2016 

 

Zapsal:  Aleš Nekola  ………………. 

Ověřil: Jaroslav Chour ………………. 

 

 

Petr Kabát 

předseda 

 

 


