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ZÁPIS č. 5 

Z JEDNÁNÍ OSADNÍHO VÝBORU SEDLČÁNKY  

ze dne 11. května 2016 

 

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

Omluveni: Lucie Chrůmová, Denisa Vernerová;   

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 „Setkání seniorů“ – neděle 29. 5. 2016 od 14.00 hod. 

restaurace Na Vošverku. 

5) Rozšíření složení OV na 9 členů. 

6) 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 členky jsou omluveny 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 5, 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 5, proti 0, zdržel se 0 

k bodu 3) 

Kontrola plnění úkolů z předchozích jednání  
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z 3. jednání OV dne 16. března 2016  

a) 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 – bude projednáno s odpovědnými pracovníky MěÚ. 

Ostatní úkoly byly splněny. 

k bodu 4) 

Příprava akce „Setkání seniorů“ 

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

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

c) pí. Chrůmová zabezpečí zajištění drobného občerstvení. 

k bodu 5) 

Rozšíření složení OV na 9 členů 

Předseda OV přednesl návrh na rozšíření složení OV ze 7 na 9 členů z organizačních 

důvodů. 

V průběhu rozpravy byli navrženi následující noví členové: 

a) p. FRIDRICH František, 

b) p. BERECKÝ Miroslav. 

Návrh usnesení: 5.1 OV schvaluje návrh rozšíření složení OV ze 7 na 9 členů o nově 

navržené členy. 

5.2 OV ukládá předsedovi OV předložit zastupitelstvu města předložit 

návrh na zvolení nových členů OV. 

k bodu 6) 

1) Předseda OV podal informaci o průběhu akce „Pálení čarodějnic“ – sobota 30. 4. 2016 

od 16.00 hod., U přívozu. 

2) Předseda OV podal informaci o zajištění účasti příslušníků Armády České republiky 

na akci „Vzpomínka na prázdniny“ – sobota 3. 9. 2016 od 14.00 hod., Zájezd – 

u pomníku. 

3) P. Petr Kejmar podal informaci o přípravě akce „Sportovní den pro dospělé“ – So 18. 6. 

2016 od 14.00 hod., Zájezd – u pomníku. 

 

Termín dalšího jednání OV bude stanoven operativně. 

Jednání Osadního výboru bylo ukončeno ve 20:00 hodin. 

Přílohy: Prezenční listina 

Čelákovice – Sedlčánky, dne 13. května 2016. 

 

Zapsal:  Aleš Nekola  ………………. 

Ověřil: Jaroslav Chour ………………. 

Petr Kabát 

předseda 


