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ZÁPIS č. 1 

Z JEDNÁNÍ OSADNÍHO VÝBORU SEDLČÁNKY  

ze dne 10. ledna 2018 

 

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

Petr Kejmar, Aleš Nekola, Denisa Vernerová;    

Omluveni: – 

Neomluveni: Miroslav Berecký, Lukáš Lebeda; 

Hosté: – 

 

Program jednání: 

1) Schválení programu jednání 

2) Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu 

3) Kontrola plnění úkolů z předchozích jednání 

4) Informace o přípravě akce „Lampionový průvod“, „Rozsvícení vánočního stromu“ 

a „Zpívání u kapličky“ 

5) Schválení „Zprávy o činnosti Osadního výboru Sedlčánky za rok 2017“ 

6) Stanovení úkolů k za zabezpečení průběhu akce „Masopustní veselí“ 

7) Diskuse 

8) 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 7 členů, 2 se 

neomluvili 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 

p. Jaroslava Chouru. 

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

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 schránky pro 

zabezpečení vzájemné informovanosti OV a obyvatel. Navrhované umístění je na 

Mírovém náměstí u autobusové zastávky – úkol trvá – instalaci zabezpečí p. B. 

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 akcí: 

a) „Lampionový průvod“, která byla uskutečněna dne 17. 11. 2017 od 17.00 hod.  

- na akci se zúčastnilo cca 100 účastníků, z toho 40 dětí, 

- za OV se zúčastnili Kabát, Chrůmová, Fridrich, Chour a Nekola. 

b) „Rozsvícení vánočního stromu“, která byla uskutečněna dne 1. 12. 2017 od 17.00 hod.  

- vystoupil dětský sbor „Sedlčánci“ pod vedením pí Chrůmové, L., S. a S., 

- na akci se zúčastnilo cca 500 účastníků, z toho 150 dětí, 

- za OV se zúčastnili Kabát, Chrůmová, Berecký, Fridrich, Chour a Nekola. 

Dětský sbor „Sedlčánci“ vystoupil se svým programem i při otevírání umělého 

kluziště na nám. 5. května v Čelákovicích dne 4. 12 2017 a rozsvícení vánočního stromu 

v obci Horoušánky dne 9. 12 2017, 

c) „Zpívání u kapličky“, která byla uskutečněna dne 24. 12. 2017 od 14.00 hod. 

- vystoupila skupina „NANOVO“ a část dětského sboru „Sedlčánci“.  

- na akci se zúčastnilo cca 250 účastníků, 

- za OV se zúčastnili Kabát, Chrůmová, Fridrich, Chour, Kejmar a Nekola, 

Návrh usnesení:  4.1 OV bere na vědomí informaci o průběhu akcí „Lampionový 

průvod“, „Rozsvícení vánočního stromu“ s „Zpívání u kapličky“. 

Hlasování:  pro 7, proti 0, zdržel se 0 

k bodu 5) 

Předseda OV předložil ke schválení návrh „Zprávy o činnosti Osadního výboru 

Sedlčánky za rok 2017“. 

Návrh usnesení: 5.1 OV schvaluje „Zprávu o činnosti Osadního výboru Sedlčánky 

za rok 2017“. 

Hlasování:  pro 7, proti 0, zdržel se 0 

k bodu 6) 

Předseda OV přednesl návrh stanovení úkolů k zabezpečení průběhu akce 

„Masopustní veselí“, plánované na sobotu 10. 2. 2018 od 10.00 hod. 

- zajistit účast strážníků MP Čelákovice – předseda, 

- zajistit účast koňského povozu – předseda, 

- zajisti účast harmonikářů – předseda a p. Kejmar, 

- zajistit zpracování „plakátů“ a jejich distribuci – předseda, p. Nekola, D. a Chour,  
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- p. Lebeda telefonicky informoval, že zapůjčení kostýmů (medvěd, dráb a rychtář) 

je zamluveno. 

Návrh usnesení:  6.1 OV schvaluje návrh úkolů stanovených jednotlivým členům 

uloženy úkoly související s přípravou akce „Masopustní veselí“. 

Hlasování:  pro 7, proti 0, zdržel se 0 

 

Termín porady OV ke kontrole plnění úkolů souvisejících s přípravou akce 

„Masopustní veselí“ byl stanoven na 31. ledna 2018 od 18.00 hodin. 

 

Jednání Osadního výboru bylo ukončeno v 19:30 hodin. 

 

Přílohy:      Prezenční listina členů  

Zpráva o činnosti Osadního výboru Sedlčánky za rok 2017, včetně Přehledu 

o účasti členů na jednáních a pořádaných akcích v roce 2017 a Plánu akcí 

organizovaných OV Sedlčánky v roce 2018. 

 

Čelákovice – Sedlčánky, dne 11. ledna 2018. 

 

Zapsal:  Aleš Nekola    

 

 

Ověřil: Jaroslav Chour 

 

 

Petr Kabát 

předseda 


