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ZÁPIS č. 2 

Z JEDNÁNÍ OSADNÍHO VÝBORU SEDLČÁNKY  

ze dne 5. dubna 2019 

 

Přítomni:  Petr Kabát, Aleš Nekola, Vladimír Bodlák, Jaroslav Chour, Zlata Chourová, 

Lucie Chrůmová, Alena Kabátová, Petr Kejmar, Vlastimila Lennerová, Petr 

Matura, Hana Salamánková, Martin Šeda, Václav Urban;    

Omluveni: –  

Neomluveni: – 

Hosté: –  

 

Program jednání: 

1) Schválení programu jednání 

2) Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu 

3) Kontrola plnění úkolů z předchozích jednání 

4) Informace o jednání na MěÚ o provedení terénních úprav v parku na Zájezdě 

5) Informace o přípravě nadcházejících plánovaných akcí v  r. 2019 a stanovení úkolů 

k jejich zabezpečení 

6) Diskuse 

7) Určení termínu dalšího jednání 

 

Jednání se konalo od 17:00 hod. v restauraci Na Vošverku. 

Předseda OV přivítal všechny přítomné a konstatoval, že je přítomno 13 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 13, proti 0, zdržel se 0 

 

k bodu 2) 

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

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

pí Alenu Kabátovou. 

Hlasování:  pro 13, proti 0, zdržel se 0 

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 obce. 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 ukládá předsedovi OV zabezpečit urgenci zřízení informační 

schránky, včetně upřesnění plánovaného termínu její instalace. 

Hlasování:  pro 13, proti 0, zdržel se 0 

k bodu 4)  

Předseda OV podal informaci o jednání na MěÚ o provedení terénních úprav v parku 

na Zájezdě. Současně bylo předsedovi OV uloženo zpracovat písemné podklady pro vydání 

písemného pověření k provádění předmětných úprav. 

Návrh usnesení:  4.1 OV bere na vědomí informaci o jednání na MěÚ o provedení 

terénních úprav v parku na Zájezdě. 

4.2 OV ukládá předsedovi OV zabezpečit zpracování písemné podklady 

pro vydání písemného pověření k provádění předmětných úprav. 

Hlasování:  pro 13, proti 0, zdržel se 0 

 

k bodu 5)  

Předseda OV podal informaci o přípravě plánovaných akcí v nadcházejícím období 

r. 2019 a současně byly stanoveny prioritní úkoly související se zabezpečením přípravy 

a průběhu jednotlivých plánovaných akcí. 

Jedná se o následující plánované akce: 

a) Řehtání a pomlázka, která se uskuteční ve dnech 18. 4. až 22. 4. 2019; 

b) Pálení čarodějnic, plánované na úterý 30. 4. 2019 od 16.00 hod. na břehu Labe 

u přívozu; 

c) Jarní setkání seniorů, plánované na neděli 12. 5. 2019 od 14.00 hod. v restauraci 

Na Vošverku; 

d) Dětský den – pohádkový les, plánované na sobotu 1. 6. 2019 od 14.00 hod. v parku 

na Zájezdě a blízkém okolí; 

e) Vzpomínka na prázdniny, plánované na sobotu 14. 9. 2019 od 10.00 hod. v parku 

na Zájezdě; 

Návrh usnesení:  5.1 OV bere na vědomí informaci o přípravě plánovaných akcí 

v nadcházejícím období r. 2019 a současně schvaluje stanovené prioritní 

úkoly k související se zabezpečením přípravy a průběhu jednotlivých 

akcí. 

Hlasování:  pro 13, proti 0, zdržel se 0 
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k bodu 6)  

V rámci diskuse byla projednána možnost účasti členů OV na brigádě související 

s úklidem a terénními úpravami v parku na Zájezdě.  

Termín brigády bude stanoven v návaznosti na možnost přistavení kontejneru 

Technickými službami Čelákovice, který projedná předseda OV a bude o něm informovat členy 

OV. 

 

Termíny pracovních porad a dalšího jednání OV, ke kontrole plnění úkolů souvisejících 

s přípravou a zabezpečením akcí budou stanoveny operativně, dle konkrétní situace. 

 

Jednání Osadního výboru bylo ukončeno v 19:30 hodin. 

 

Přílohy:      Prezenční listina členů  

 

Čelákovice – Sedlčánky, dne 8. dubna 2019. 

 

Zapsal:  Aleš Nekola    

 

Ověřil: Alena Kabátová 

              

Petr Kabát 

předseda 


