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ZÁPIS č. 1 

Z JEDNÁNÍ OSADNÍHO VÝBORU SEDLČÁNKY  

ze dne 1. února 2017 

 

Přítomni:  Petr Kabát, František Fridrich, Jaroslav Chour, Petr Kejmar, Aleš Nekola; 

Omluveni: Miroslav Berecký, Lucie Chrůmová, Lukáš Lebeda, 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 z jednání zastupitelstva města dne 25. ledna 2017 

5) Informace o přípravě akce „Masopustní veselí“ 

6) Diskuse 

7) Určení termínu dalšího jednání 

 

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

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

a čtyři 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 5, 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 5, 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. 

 byla oslovena fa. ALUTEC K&K s.r.o. – ověřit v jakém stavu je objednávka. 

- 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 do konce měsíce března 2017 

členy OV. 

- Zápis č. 8/2016 ze dne 16. 11. 2016 bod 8 – „Zpráva o činnosti Osadního výboru za 

rok 2016“.  

 byla zpracována a předána k projednání na zastupitelstvu města;  

 současně byl předán „Plán akcí na r. 2017“ ke zveřejnění ve Zpravodaji města 

v měsíci únoru 2017 a jednotlivé budou termíny zveřejňovány v „Kalendáři 

akcí“ ve Zpravodaji města a webových stránkách města; 

b) ostatní úkoly byly splněny. 

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

Hlasování:  pro 5, proti 0, zdržel se 0 

 

k bodu 4)  

Předseda OV podal informaci Informace z jednání zastupitelstva města dne 

25. ledna 2017. 

Návrh usnesení:  4.1 OV bere na vědomí Informace z jednání zastupitelstva města dne 

25. ledna 2017. 

Hlasování:  pro 5, proti 0, zdržel se 0 

k bodu 5) 

Předseda OV podal informaci o přípravě akce „Masopustní veselí“, která je plánována 

na sobotu 4. března 2017 od 10.00 hod. 

Pro průběh akce je nezbytné zajistit: 

- koňský povoz – byl osloven p. B., který účast koňského povozu přislíbil; 

- harmonikáře – p. S. a p. P.; 

- MP Čelákovice - předseda; 

- Předpokládaná trasa ulicemi:  

Ke Křížku, Na Hrázi, Na Plácku, Komenského, Na Vošverku, Matěje Koštíře, 

Josefa Klicpery, Na Paloučku, Františka Chvátliny, Čelákovská, Bezejmenná, 

U Dubu, Zábranská, Průběžná, Fučíkova, Smetanova. 

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

Hlasování:  pro 5, proti 0, zdržel se 0 
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k bodu 6) 

Připomínky občanů:  

- u zastávky na Mírovém náměstí instalovat odpadkový koš, 

- na chodníku v ulici Na Vošverku u domů č. 98 a 111 nesvítí lampy veřejného 

osvětlení. 

Návrh usnesení: 6.1 OV ukládá předsedovi zabezpečit předání informace odpovědným 

pracovníkům MěÚ Čelákovice. 

Hlasování:  pro 5, proti 0, zdržel se 0 

k bodu 7) 

Byl stanoven termín dalšího jednání OV na 15. února 2017 od 18.00 hod. v restauraci 

Na Vošverku. 

 

Jednání Osadního výboru bylo ukončeno v 20:00 hodin. 

Příloha:      Prezenční listina  

 

Čelákovice – Sedlčánky, dne 5. února 2017. 

 

Zapsal:  Aleš Nekola    

 

Ověřil: Jaroslav Chour      

 

Petr Kabát 

předseda 


