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ZÁPIS č. 7 

Z JEDNÁNÍ OSADNÍHO VÝBORU SEDLČÁNKY  

ze dne 14. září 2016 

 

Přítomni:  Petr Kabát, František Fridrich, Jaroslav Chour, Lucie Chrůmová, Petr 

Kejmar, Lukáš Lebeda, Aleš Nekola, Denisa Vernerová; 

Omluveni: Miroslav Berecký;   

Neomluveni: –   

Hosté: R. K.; 

 

Program jednání: 

1) Schválení programu jednání 

2) Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu 

3) Kontrola plnění úkolů z předchozích jednání. 

4) Informace o průběhu a vyhodnocení akce „Vzpomínka na prázdniny“ 

5) Informace o „Klání při člověče, nezlob se“ 

6) Informace o podzimní „Setkání seniorů“ 

7) Diskuse – různé  

Jednání se konalo od 18:00 v Restauraci Na Vošverku. 

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

a jeden 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 8, 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 8, proti 0, zdržel se 0 
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k bodu 3) 

Kontrola plnění úkolů z předchozích jednání  

Předseda OV konstatoval, že všechny stanovené na předchozích jednáních OV byly 

splněny. 

Návrh usnesení:  3.1 OV bere na vědomí informaci o splnění dříve stanovených úkolů. 

Hlasování:  pro 8, proti 0, zdržel se 0 

 

k bodu 4)  

Předseda OV podal informaci o průběhu a vyhodnocení akce „Vzpomínka na 

prázdniny“ 

- účast přes 700 návštěvníků, 

- na MěÚ předán návrh článku do Zpravodaje s fotkami, 

- starostovi MěÚ zaslán návrh děkovného dopisu za zajištění účasti příslušníků 

AČR, který bude odeslán náčelníkovi GŠ AČR, 

- bylo připraveno vyúčtování celé akce. 

Návrh usnesení:  4.1 OV bere na vědomí informaci o průběhu a vyhodnocení akce 

„Vzpomínka na prázdniny“. 

Hlasování:  pro 8, proti 0, zdržel se 0 

 

k bodu 5) 

Předseda OV podal informaci o přípravě akce „Člocop Sedlčánky“ (1. Ročník turnaje 

pro děti, ve hře „Člověče nezlob se“), která je plánována na sobotu 22. 10. 2016 od 14.00 

hod. restauraci Na Vošverku. 

Pro průběh akce je nezbytné zajistit: 

- zakoupení cca 20 ks herních pláten člověče nezlob se a putovního poháru – 

předseda OV, 

- zpracování návrhů pozvánek, plakátů, diplomů a přehledu rozlosování a výsledků 

– pí Chrůmová ve spolupráci s p. Bereckým a p. Nekolou, 

- drobné občerstvení pro zúčastněné – pí Chrůmová ve spolupráci s pí Vernerevou. 

Návrh usnesení: 5.1 OV bere na vědomí informaci o připravované akci. 

Hlasování:  pro 8, proti 0, zdržel se 0 

k bodu 6) 

Předseda OV podal informaci o přípravě akce podzimní „Setkání seniorů“, která je 

plánována na neděli 23. 10. 2016 od 14.00 hod. restauraci Na Vošverku. 

Pro průběh akce je nezbytné zajistit: 

- drobné občerstvení pro zúčastněné – pí Chrůmová, 

- účast harmonikáře a dárků pro zúčastněné – předseda OV, 

- videoprojekci – p. Nekola a Lebeda, 

- video projektoru a plátna – předseda OV. 

Návrh usnesení: 6.1 OV bere na vědomí informaci o připravované akci. 

Hlasování:  pro 8, proti 0, zdržel se 0 
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k bodu 7) 

Předseda OV informoval přítomné o: 

a) označení můstku přes Výmolu na Zájezdě, který je v havarijním stavu, upozorněním, 

že přechod a přejezd je na vlastní nebezpečí, 

b) připomínkách občanů, že v prostoru křižovatky ulic Průběžná a Na Vošverku jsou opět 

vzrostlé keře, které při průjezdu vozidel nebezpečně snižují viditelnost a je potřeba 

snížit jejich výšku – úpravu zajistí OV. 

Návrh usnesení: 7.1 OV ukládá předsedovi projednat s odpovědnými pracovníky MěÚ 

Čelákovice úpravu keřů v prostoru křižovatky ulic Průběžná a Na 

Vošverku v Sedlčánkách. 

Hlasování:  pro 8, proti 0, zdržel se 0 

 

Termín dalšího jednání OV (schůzky k přípravě akcí „Člo cop Sedlčánky“ a „Setkání 

seniorů“) byl stanoven na 29. září 2016. 

 

Jednání Osadního výboru bylo ukončeno v 19:30 hodin. 

 

Přílohy: Prezenční listina 

 

Čelákovice – Sedlčánky, dne 15. září 2016. 

 

 

Zapsal:  Aleš Nekola   

 

Ověřil: Jaroslav Chour     

     

 

Petr Kabát 

předseda 


