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ZÁPIS č. 8 

Z JEDNÁNÍ OSADNÍHO VÝBORU SEDLČÁNKY  

ze dne 16. listopadu 2016 

 

Přítomni:  Petr Kabát, Miroslav Berecký, František Fridrich, Jaroslav Chour, Lucie 

Chrůmová, Petr Kejmar, Aleš Nekola; 

Omluveni: Lukáš Lebeda, Denisa Vernerová;   

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 k vyhodnocení akce „Setkání seniorů“ 

5) Informace o přípravě akce „Lampionový průvod“ 

6) Informace o přípravě akce „Rozsvícení vánočního stromu“ 

7) Příprava a schválení „Plánu akcí organizovaných pod patronací Osadního výboru 

Sedlčánky pro rok 2017“ 

8) Zpracování „Zprávy o činnosti Osadního výboru za rok 2016“ 

9) Diskuse 

10) Určení termínu dalšího jednání 

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

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

a dva 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 7, proti 0, zdržel se 0 

k bodu 2) 

Předseda OV navrhl jako zapisovatele p. Aleše Nekolu a jako ověřovatele zápisu 

navrhl p. Jaroslava Chouru. 

Návrh usnesení: 2.1 OV schvaluje zapisovatele p. Aleše Nekolu a ověřovatele 

p. Jaroslava Chouru. 

Hlasování:  pro 7, proti 0, zdržel se 0 
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k bodu 3) 

Kontrola plnění úkolů z předchozích jednání: 

a) dořešit úkoly: 

- Zápis č. 6 ze dne 27. 7. 2016 bod 6.2 – Zřízení informační desky (prosklené 

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

Navrhované umístění je na Mírovém náměstí u autobusové zastávky. 

Bylo navrženo oslovit fa. ALUTEC K&K s.r.o. 

- Zápis č. 7 ze dne 14. 9. 2016 bod 7. b) – Úprava keřů v prostoru křižovatky 

ulic Průběžná a Na Vošverku, které při průjezdu vozidel nebezpečně snižují 

viditelnost – úpravu zajistí OV. 

Bude realizováno v období vegetačního klidu. 

b) ostatní úkoly byly splněny. 

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

Hlasování:  pro 7, proti 0, zdržel se 0 

k bodu 4)  

Předseda OV podal informaci o průběhu a vyhodnocení akce „Setkání seniorů“ 

(účast 55 seniorů). 

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

„Setkání seniorů“. 

Hlasování:  pro 7, proti 0, zdržel se 0 

k bodu 5) 

Předseda OV podal informaci o přípravě akce „Lampionový průvod“, která 

je plánována na 17. 11. 2016 od 17.00 hod. 

Pro průběh akce je nezbytné zajistit: 

- zajistit osvětlení cesty od parku Na Zájezdě do vesnice, 

- zabezpečit pořadatelskou službu na křižovatkách ve vesnici. 

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

Hlasování:  pro 7, proti 0, zdržel se 0 

k bodu 6) 

Předseda OV podal informaci o přípravě akce „Rozsvícení vánočního stromu“, která 

je plánována na pátek 25. 11. 2016 od 17.00 hod. na Mírovém náměstí u bývalé školy. 

Pro průběh akce je nezbytné zajistit drobné občerstvení pro zúčastněné, zabezpečení 

dárkových tašek, zapůjčení pódia, osvětlení, ozvučení a uzavření prostoru konání akce, 

přítomnost MP Čelákovice, postavení stánků. 

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

Hlasování:  pro 7, proti 0, zdržel se 0 

k bodu 7) 

Předseda předložil návrh „Plánu akcí organizovaných pod patronací Osadního výboru 

Sedlčánky pro rok 2017“. 

V průběhu jednání byl navržený plán upřesněn a přítomnými členy schválen. 
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Návrh usnesení: 7.1 OV schvaluje „Plán akcí organizovaných pod patronací Osadního 

výboru Sedlčánky pro rok 2017“. 

Hlasování:  pro 7, proti 0, zdržel se 0 

k bodu 8) 

Předseda OV informoval přítomné o přípravě zpracování „Zprávy o činnosti Osadního 

výboru za rok 2016“. 

Návrh usnesení: 8.1 OV ukládá předsedovi a p. Nekolovi zpracovat návrh zprávy 

do 6. ledna 2017. 

Hlasování:  pro 7, proti 0, zdržel se 0 

k bodu 9) 

Pan Chour informoval přítomné, že zejména v ulici Komenského a Na Vošverku se 

v asfaltovém povrchu v blízkosti kanálových výpustí vytvářejí praskliny přes celou šířku 

vozovky. Současně požádal předsedu o předání informace odpovědným pracovníkům MěÚ 

Čelákovice. 

Návrh usnesení: 9.1 OV ukládá předsedovi zabezpečit předání informace odpovědným 

pracovníkům MěÚ Čelákovice. 

Hlasování:  pro 7, proti 0, zdržel se 0 

 

Byly stanoveny termíny související s přípravou akce „Rozsvícení vánočního stromu“: 

 23. listopadu 2017 od 17.00 hodin – kontrola splnění úkolů souvisejících 

s přípravou akce, 

 24. listopadu 2017 od 17.00 hodin – příprava dárkových balíčků pro přítomné 

děti, 

 25. listopadu 2017 ve 12.00 hodin – sraz členů OV k přípravě akce. 

Termín dalšího jednání OV bude stanoven operativně. 

Jednání Osadního výboru bylo ukončeno v 20:00 hodin. 

Přílohy:      Prezenční listiny  

Plán akcí organizovaných pod patronací Osadního výboru Sedlčánky 

pro rok 2017. 

 

Čelákovice – Sedlčánky, dne 20. listopadu 2016. 

 

Zapsal:  Aleš Nekola    

 

Ověřil: Jaroslav Chour        

 

Petr Kabát 

předseda 


