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ZÁPIS č. 2 

Z JEDNÁNÍ OSADNÍHO VÝBORU SEDLČÁNKY  

ze dne 17. února 2016 

 

Přítomni:  Petr Kabát, Aleš Nekola, Jaroslav Chour, Lukáš Lebeda, Denisa Vernerová; 

Omluveni: Lucie Chrůmová, Petr Kejmar;  

Neomluveni: –   

Hosté: Šárka Škovronková; 

Program jednání: 

1) Schválení programu jednání 

2) Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu 

3) Kontrola plnění úkolů z předchozích jednání 

4) Schválení „Zprávy o činnosti osadního výboru Sedlčánky za rok 2015“ 

5) Diskuse – různé  

 

Jednání se konalo od 19:00 v Restauraci Na Vošverku. 

Předseda OV přivítal všechny přítomné a konstatoval, že je přítomno 5 členů 

a 2 členové 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 5, 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 5, proti 0, zdržel se 0 
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k bodu 3) 

Kontrola plnění úkolů z 1. jednání OV dne 27. ledna 2016, bod 6.1 OV ukládá 

předsedovi projednat s příslušnými pracovníky MěÚ Čelákovice:  

a) podklady ke stížnosti na p. Šobra – splněno,  

b) uspořádání finanční sbírky pro Antonína Špalka – sbírka bude zorganizována v souladu 

s ustanoveními zákona č. 117/2001, o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů, zřízením dvou sběracích pokladniček (jedna 

v restauraci Na Vošverku, druhá přenosná) – bude projednáno na jednání OV dne 

16. března 2016, 

c) zrušení keřů v prostoru křižovatky ulic Na Vošverku a Průběžná – pracovníky MěÚ 

povoleno a bude zajištěno svépomocí členy OV,  

d) zabezpečit ohlášení 3. jarního plesu v restauraci U Strnadů – zajistí předseda OV. 

 

k bodu 4) 

Předseda OV seznámil přítomné se „Zprávou o činnosti osadního výboru Sedlčánky 

za rok 2015“ – žádné připomínky nebyly uplatněny. 

Návrh usnesení:  4.1 OV schvaluje „Zprávu o činnosti Osadního výboru Sedlčánky 

za rok 2015“. 

Hlasování:  pro 5, proti 0, zdržel se 0 

 

k bodu 5) 

a) Organizátorka 3. jarní sousedské zábavy, pí Šárka Škovronková se obrátila na předsedu 

a přítomné členy OV o pomoc při přípravě a realizaci plánované akce: 

 zajištění květin, možnost poskytnutí cen do tomboly a drobného občerstvení – se 

sponzory projedná předseda OV, 

 pronesení zahajovacího proslovu předsedou OV při zahájení akce. 

b) Předsedovi OV bylo přítomnými členy doporučeno, projednat s příslušnými pracovníky 

MěÚ možnost využívání „úřední desky“ umístěné u restaurace Na Vošverku, pro 

zabezpečení informovanosti občanů Sedlčánek o činnosti OV. 

c) Předseda OV navrhl ke schválení přítomným uhradit p. Nekolovi finanční náklady 

související s nákupem náplně do tiskárny.  

Návrh usnesení: 6.1 OV ukládá předsedovi projednat se sponzory možnost poskytnutí 

květin, cen do tomboly a drobného občerstvení na plánovanou akci. 

6.2 OV žádá předsedu o zabezpečení zahajovacího proslovu při 

zahájení 3. jarní sousedské zábavy, která se uskuteční dne 5. března 

2016 od 19.00 hod. v restauraci U Strnadů. 

6.3 OV ukládá předsedovi projednat s příslušnými pracovníky MěÚ 

Čelákovice možnost využívání „úřední desky“ umístěné u restaurace Na 

Vošverku. 

6.4 OV souhlasí s uhrazením finančních nákladů související s nákupem 

náplně do tiskárny p. Nekolovi. 

Hlasování:  pro 5, proti 0, zdržel se 0 

 

Termín dalšího jednání OV byl stanoven na 16. března 2016 od 19.00 hod. v restauraci 

Na Vošverku. 
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Jednání Osadního výboru bylo ukončeno ve 20:00 hodin. 

 

Přílohy: 1/1 – Prezenční listina 

2/10 – Zpráva o činnosti osadního výboru Sedlčánky za 2015 

 

Čelákovice – Sedlčánky, dne 18. února 2016. 

 

Zapsal:  Aleš Nekola  ………………. 

Ověřil: Jaroslav Chour ………………. 

 

Petr Kabát 

předseda 

 


