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ZÁPIS č. 6 

Z JEDNÁNÍ OSADNÍHO VÝBORU SEDLČÁNKY  

ze dne 27. července 2016 

 

Přítomni:  Petr Kabát, Aleš Nekola, Miroslav Berecký, Jaroslav Chour, Lucie 

Chrůmová, Denisa Vernerová; 

Omluveni: František Fridrich, Petr Kejmar, Lukáš Lebeda;   

Neomluveni: –   

Hosté: J. Š.; 

 

Program jednání: 

1) Schválení programu jednání. 

2) Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu. 

3) Přivítání nových členů OV 

4) Kontrola plnění úkolů z předchozích jednání. 

5) Informace o přípravě akce „Vzpomínka na prázdniny“. 

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 3 členové jsou omluveni 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) 

Předseda OV přivítal na jednání nového člena p. Miroslava Bereckého a předal mu 

výpis z usnesení z jednání zastupitelstva města, kterým byl schválen členem OV. 

Dále informoval přítomné, že dalšímu novému členovi p. Františku Fridrichovi byl 

výpis z usnesení z jednání zastupitelstva města, kterým byl schválen členem OV předán dne 

26. července 2016 z důvodu jeho odjezdu na dovolenou. 

k bodu 4) 

Kontrola plnění úkolů z předchozích jednání  

z 3. jednání OV dne 16. března 2016  

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

předseda OV podal informaci ke zpracování příspěvku na téma "Městská část Sedlčánky 

a Císařská Kuchyně“ v rozsahu cca 6.500 znaků + doprovodné fotografie s popisky je 

nezbytné předložit nejpozději dne 15. 8. 2016. 

Ostatní úkoly byly splněny. 

k bodu 5) 

Příprava akce „Vzpomínka na prázdniny“ (dne 3. září 2016 od 14.00 hod. v parku na 

Zájezdě) 

a) předseda OV, informoval přítomné o závěrech schůzky příslušníků AČR, starosty města a 

členů OV uskutečněné dne 21. července 2016 

- příjezd příslušníků AČR dne 3. září 2016 cca v 10.00 hod. – vozidla Pandur, Iveco, 

Kajman a doprovodná vozidla, dvou členné osádky a skupina 6 instruktorů 

„Musado“, kteří zabezpečí dynamická ukázky v rozsahu 15 – 20 minut, 

- nezbytnost zajištění pořadatelské služby v rozsahu cca 15 osob a jejich označení 

např. rukávovou páskou – zajistí předseda OV ve spolupráci s p. Šimákem, 

- Městská policie bude zajišťovat při příjezdu a odjezdu doprovod vojenských vozidel 

přes Sedlčánky na Zájezd a regulaci provozu vozidel návštěvníků na určené 

parkoviště – zajistí předseda OV ve spolupráci s velitelem MP. 

b) dále informoval přítomné o zabezpečení úkolů souvisejících se zajištěním celé akce, kdy 

je nezbytné zajistit 

- posekání prostoru parku na Zájezdě (Technické služby), 

- pásku PČR nebo MP pro uzavření vymezených prostorů, 

- doprovodný program – atrakce pro děti, 

- pěnu (HZS Čelákovice), 

- upomínkové předměty pro příslušníky AČR, 

- zdravotnické zabezpečení, 

- zapůjčení 2 ks přenosných WC, 

- celodenní stravování pro přítomné příslušníky AČR. 

c) sraz členů OV, kteří budou zabezpečovat navezení materiálu a stavbu stanů byl stanoven 

na 07.00 hod. dne 3. září 2016 u předsedy OV a sraz pořadatelů na 13.00 hod. v parku 

na Zájezdě. 

Návrh usnesení: 5.1 OV bere na vědomí přednesenou informaci. 

Hlasování:  pro 6, proti 0, zdržel se 0 
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k bodu 6) 

1) Předseda OV podal informaci o připomínkách obyvatel obce k úpravám zeleně v obci 

a) na Mírovém náměstí zastínění dopravní značky, 

b) rozrůstající se topoly v ul. M. Koštýře, 

c) rozrůstající se živý plot na křižovatce ul. Na Vošverku a Průběžná. 

2) Předseda OV podal informaci o požadavku obyvatel obce na zřízení informační desky 

(prosklené skříňky) a schránky pro zabezpečení vzájemné informovanosti OV a obyvatel. 

Navrhované umístění je na Mírovém náměstí u autobusové zastávky. 

Návrh usnesení: 6.1 OV ukládá předsedovi projednat uvedené připomínky a požadavky 

s příslušnými pracovníky MěÚ. 

Hlasování:  pro 6, proti 0, zdržel se 0 

 

Termín dalšího jednání OV bude stanoven operativně. 

 

Jednání Osadního výboru bylo ukončeno ve 20:30 hodin. 

Přílohy: Prezenční listina 

 

Čelákovice – Sedlčánky, dne 28. července 2016. 

 

Zapsal:  Aleš Nekola  ………………. 

Ověřil: Jaroslav Chour ………………. 

 

Petr Kabát 

předseda 


