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ZÁPIS č.  

Z JEDNÁNÍ OSADNÍHO VÝBORU SEDLČÁNKY  

ze dne 1. listopadu 2017 

 

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

Petr Kejmar, Lukáš Lebeda, Aleš Nekola;   

Omluveni: Miroslav Berecký, 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 o průběhu akce „Podzimní setkání seniorů“ 

5) Informace o přípravě akce „Lampionový průvod“ 

6) Informace o přípravě akce „Rozsvícení vánočního stromu“ 

7) Schválení „Plánu akcí organizovaných OV Sedlčánky v roce 2018“ 

8) Diskuse 

9) Určení termínu dalšího jednání 

 

Jednání se konalo od 18:00 hod. v restauraci Na Vošverku. 

 

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

 instalaci zabezpečí p. B. 

b) Zápis č. 5/2016 ze dne 19. 9. 2017 bod 7.1 – OV ukládá předsedovi vznesené 

požadavky projednat s odpovědnými funkcionáři MěÚ Čelákovice  

 požadavek členů OV na zajištění opravy poškozených přístřešků (stanů),  

 požadavek uplatněn u fa ALUTEC K & K, s.r.o. Čelákovice, 

 požadavek členů OV na zajištění opravy informačních tabulí naučné stezky 

v prostoru u přívozu, 

 předseda OV projedná na MěÚ Čelákovice, 

 požadavek obyvatel na doplnění laviček a odpadkových košů na břehu Labe 

v prostoru mezi přívozem a Zájezdem, 

 požadavek projednán na MěÚ Čelákovice, 

 požadavek obyvatel na kontrolu opravu nefunkčního veřejného osvětlení v obci, 

 požadavek projednán na Technických službách Čelákovice. 

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 akce „Podzimní setkání seniorů“, která byla 

uskutečněna dne 15. října 2017 od 14.00 hod. v restauraci Na Vošverku a vyslovil poděkování 

zúčastněným členům OV a dalším dobrovolníků, kteří se zúčastnili přípravy a zabezpečení 

jejího průběhu; 

 na akci se zúčastnilo cca 60 seniorů, 

 za OV se zúčastnili předseda, Miroslav Berecký, František Fridrich, Jaroslav Chour, 

Lucie Chrůmová, Petr Kejmar, Lukáš Lebeda, Aleš Nekola, Denisa Vernerová;   

Návrh usnesení:  4.1 OV bere na vědomí informaci o průběhu akce „Podzimní setkání 

seniorů“.  

Hlasování:  pro 7, proti 0, zdržel se 0 

k bodu 5) 

Předseda OV podal informaci o přípravě a zabezpečení akce „Lampionový průvod“. 

Návrh usnesení: 5.1 OV bere na vědomí informaci o přípravě a zabezpečení akce 

„Lampionový průvod“. 

 jednotlivým členům byly uloženy úkoly související s přípravou akce; 

Hlasování:  pro 7, proti 0, zdržel se 0 

k bodu 6) 

Předseda OV podal informaci o přípravě a zabezpečení akce „Rozsvícení vánočního 

stromu“, která je plánována na pátek 1. 12. 2017 od 17.00 hod., na Mírovém náměstí. 
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 jednotlivým členům byly uloženy úkoly související s přípravou akce; 

Návrh usnesení:  6.1 OV bere na vědomí informaci o přípravě a zabezpečení akce 

„Rozsvícení vánočního stromu“. 

Hlasování:  pro 7, proti 0, zdržel se 0 

k bodu 7) 

Přítomným členům OV byl předložen návrh „Plánu akcí organizovaných OV 

Sedlčánky v roce 2018“, který byl upřesněn a doplněn o termíny jednotlivých akcí.  

Návrh usnesení:  7.1 OV schvaluje „Plán akcí organizovaných OV Sedlčánky v roce 

2018“  

7.2 Ukládá předsedovi OV zabezpečit předání „Plánu akcí 

organizovaných OV Sedlčánky v roce 2018“ odpovědným pracovníkům 

MěÚ Čelákovice ke zveřejnění ve Zpravodaji města Čelákovic a na 

webových stránkách v Kalendáři akcí ve městě. 

Hlasování:  pro 7, proti 0, zdržel se 0 

k bodu 8) 

V rámci diskuse byly projednány požadavky obyvatel:  

a) na kontrolu a opravu nefunkčního veřejného osvětlení v Sedlčánkách, 

b) na opravu vozovky v ulici Na Hrázi v Sedlčánkách. 

Návrh usnesení:  8.1 OV ukládá předsedovi vznesené požadavky projednat 

s odpovědnými funkcionáři MěÚ Čelákovice a Technických služeb 

Čelákovice. 

Hlasování:  pro 7, proti 0, zdržel se 0 

Termín dalšího jednání OV bude stanoven předsedou OV operativně v návaznosti 

na průběh přípravy akce „Lampionový průvod“ a „Rozsvícení vánočního stromu“. 

Jednání Osadního výboru bylo ukončeno v 19:30 hodin. 

 

Přílohy:      Prezenční listina 

  Plán akcí organizovaných OV Sedlčánky v roce 2018  

Čelákovice – Sedlčánky, dne 2. listopadu 2017. 

 

Zapsal:  Aleš Nekola    

 

Ověřil: Jaroslav Chour          

 

Petr Kabát 

předseda 


