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ZÁPIS č. 4 

Z JEDNÁNÍ OSADNÍHO VÝBORU SEDLČÁNKY  

ze dne 9. srpna 2017 

 

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

Kejmar, Lukáš Lebeda, Aleš Nekola, Denisa Vernerová;   

Omluveni: Miroslav Berecký – dovolená; 

Neomluveni: –   

Hosté: L. K., Z. Ch., V. L., A. K., T. L., E. Ch., N. M.; 

Program jednání: 

1) Schválení programu jednání 

2) Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu 

3) Kontrola plnění úkolů z předchozích jednání 

4) Informace o průběhu akce „Dětský den“  

5) Informace o přípravě a zabezpečení akce „Vzpomínka na prázdniny“ 

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 osm členů a 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 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 8, proti 0, zdržel se 0 
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k bodu 3) 

Kontrola plnění úkolů z předchozích jednání: 

 Zápis č. 6/2016 ze dne 27. 7. 2016 bod 6.2 – Zřízení informační desky a schránky 

pro zabezpečení vzájemné informovanosti OV a obyvatel. Navrhované umístění je 

na Mírovém náměstí u autobusové zastávky; 

 prosklená skříňka byla získána sponzorským darem, byly zabezpečeny drobné 

úpravy a je připravena k instalaci, kterou zabezpečí p. B. 

 ostatní úkoly byly splněny. 

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

Hlasování:  pro 8, proti 0, zdržel se 0 

 

k bodu 4)  

Předseda OV podal informaci o průběhu akce „Dětský den“ který byla uskutečněna 

dne 24. června 2017 od 14.00 hod. v parku na Zájezdě; 

 na akci se zúčastnilo cca 220 lidí z toho 100 dětí, 

 za OV se zúčastnili Kabát, Nekola, Kejmar, Fridrich, Berecký, Chour, Lebeda, 

Chrůmová; 

Návrh usnesení:  4.1 OV bere na vědomí informaci o přípravě a zabezpečení plánované 

akce „Dětský den“.  

Hlasování:  pro 8, proti 0, zdržel se 0 

 

k bodu 5) 

Předseda OV podal informaci o přípravě a zabezpečení akce „Vzpomínka 

na prázdniny“, která se uskuteční dne 9. září 2017 od 14.00 hod. v parku na Zájezdě; 

 je zajištěna účast příslušníků a prezentace jimi používané techniky, ze 4. brigády 

rychlého nasazení AČR, 24. základny dopravního letectva AČR, Zdravotnického 

zařízení MV, Policie ČR, Městské policie a Jednotky sboru dobrovolných hasičů 

z Čelákovic. Je předpokládána i účast zpravodajského televizního štábu; 

 kontrola splnění úkolů stanovených jednotlivým členům OV k zajištění přípravy 

a průběhu plánované akce; 

 byl stanoven termín srazu členů OV a dobrovolníků k přípravě prostoru akce 

na den 8. 9. 2017 dle možnosti poskytnutí vozidla; 

 byl stanoven termín srazu členů OV a dobrovolníků k zajištění průběhu akce 

na den 9. 9. 2017 na 09.00 hod.; 

Návrh usnesení: 5.1 OV bere na vědomí informaci o stavu plnění úkolů k přípravě 

a zabezpečení akce „Vzpomínka na prázdniny“. 

Hlasování:  pro 8, proti 0, zdržel se 0 
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Termín dalšího jednání OV bude stanoven předsedou OV operativně v návaznosti na 

průběh přípravy akce „Vzpomínka na prázdniny“. 

 

Jednání Osadního výboru bylo ukončeno v 19:45 hodin. 

 

Příloha:      Prezenční listiny  

 

Čelákovice – Sedlčánky, dne 11. srpna 2017. 

 

Zapsal:  Aleš Nekola    

 

Ověřil: Jaroslav Chour      

 

Petr Kabát 

předseda 

 


