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ZÁPIS č. 4 

Z JEDNÁNÍ OSADNÍHO VÝBORU SEDLČÁNKY  

ze dne 20. dubna 2016 

 

Přítomni:  Petr Kabát, Aleš Nekola, Jaroslav Chour, Lucie Chrůmová, Lukáš Lebeda, 

Denisa Vernerová; 

Omluveni: Petr Kejmar;   

Neomluveni: –   

Hosté: – 

 

Program jednání: 

1) Schválení programu jednání 

2) Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu 

3) Kontrola plnění úkolů z předchozích jednání 

4) Informace o přípravě akce „Pálení čarodějnic“ – sobota 30. 4. 2016 od 16.00 hod. 

U přívozu. 

5) Informace o přípravě akce „Setkání seniorů“ – neděle 29. 5. 2016 od 14.00 hod. 

restaurace Na Vošverku. 

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 člen 

je omluven a 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) 

Kontrola plnění úkolů z předchozích jednání  

z 2. jednání OV dne 17. února 2016, bod 5.3 OV ukládá předsedovi projednat 

s příslušnými pracovníky MěÚ Čelákovice možnost využívání „úřední desky“ umístěné 

u restaurace Na Vošverku – o výsledku jednání s příslušnými pracovníky MěÚ Čelákovice 

podá předseda OV informaci na dalším jednání OV. 

z 3. jednání OV dne 16. března 2016  

a) bod 3 uspořádání finanční sbírky pro Antonína Braniše – sbírka bude zorganizována 

v souladu s ustanoveními zákona č. 117/2001, zřízením sběrací pokladničky – organizací 

sbírky byla pověřena pí Denisa Vernerová, zahájení sbírky 30. dubna 2016; 

b) bod 4.1 doplnění „Plánu akcí organizovaných pod patronací osadního výboru Sedlčánky 

pro rok 2016“ o akci „Dětská diskotéka“ a akci „Klání při člověče, nezlob se“  

c) bod 4.3 zjistit bližší podrobnosti k přípravě čísla „Zpravodaje města Čelákovice“ 

věnovanému tématu „Sedlčánky a Císařská Kuchyně“ – předseda OV podá informaci 

na dalším jednání OV. 

Ostatní úkoly byly splněny. 

k bodu 4) 

Příprava akce „Pálení čarodějnic“ 

a) předseda OV a pí Lucie Chrůmová zajistí občerstvení a nápoje pro účastníky akce, 

b) zabezpečení přípravy stánků a dalších organizačních věcí souvisejících s akcí – sraz členů 

OV dne 30. dubna 2016 v 13.00 hod. 

k bodu 5) 

Příprava akce „Setkání seniorů“ 

a) předseda OV zabezpečí pozvání harmonikáře a členů skupiny „Ani muk“, 

b) p. Nekola zabezpečí projektor a plátno k videoprojekci. 

 

Termín dalšího jednání OV byl stanoven na 11. května 2016 od 19.00 hod. v restauraci 

Na Vošverku. 

Jednání Osadního výboru bylo ukončeno ve 20:00 hodin. 

Přílohy: Prezenční listina 

Čelákovice – Sedlčánky, dne 23. dubna 2016. 

 

Zapsal:  Aleš Nekola  ………………. 

Ověřil: Jaroslav Chour ………………. 

 

Petr Kabát 

předseda 

 


