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ZÁPIS č. 1 

Z JEDNÁNÍ OSADNÍHO VÝBORU SEDLČÁNKY  

ze dne 15. ledna 2020 

 

Přítomni:  Petr Kabát, Vladimír Bodlák, Jaroslav Chour, Lucie Chrůmová, 

Alena Kabátová, Vlastimila Lennerová, Petr Matura, Aleš Nekola, Hana 

Salamánková, Václav Urban;    

Omluveni: Zlatka Chourová, Martin Šeda; 

Neomluveni: – 

Hosté: Ing. Josef Pátek; 

 

 

Program jednání: 

1) Přivítání přítomných. 

2) Schválení programu jednání. 

3) Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu – p. Nekola a Chour. 

4) Kontrola plnění úkolů z předchozích jednání.  

5) Projednání a schválení „Zprávy o činnosti Osadního výboru Sedlčánky za rok 2019. 

6) Informace o vyúčtování finančních prostředků poskytnutých OV MěÚ Čelákovice. 

7) Informace o přípravě plánovaných akcí v prvním pololetí r. 2020 a stanovení úkolů 

k jejich zabezpečení:   

8) Diskuse 

9) Určení termínu dalšího jednání 

 

Jednání se konalo od 17:30 hod. v restauraci Na Vošverku. 

Předseda OV přivítal všechny přítomné a konstatoval, že je přítomno 10 členů 

a 2 členové jsou omluveni, 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 10, proti 0, zdržel se 0 
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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 10, 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. 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 zabezpečit urgenci zřízení informační 

schránky, včetně plánovaného termínu splnění daného úkolu. 

Hlasování:  pro 10, proti 0, zdržel se 0 

k bodu 4)  

Projednání a schválení „Zprávy o činnosti Osadního výboru Sedlčánky za rok 2019“. 

Návrh usnesení:  4.1 OV schvaluje „Zprávu o činnosti Osadního výboru Sedlčánky za rok 

2019“. 

Hlasování:  pro 10, proti 0, zdržel se 0 

k bodu 5)  

Informaci o vyúčtování finančních prostředků poskytnutých OV MěÚ Čelákovice 

v r. 2019 přednesla pí. Kabátová. 

Návrh usnesení:  5.1 OV bere na vědomí informaci o vyúčtování finančních prostředků 

poskytnutých OV MěÚ Čelákovice v r. 2019. 

Hlasování:  pro 10, proti 0, zdržel se 0 

k bodu 6)  

Předseda OV podal informaci o přípravě plánovaných akcí v prvním pololetí r. 2020 

a současně byly stanoveny prioritní úkoly související se zabezpečením přípravy a průběhu 

jednotlivých akcí. 

Jedná se o následující plánované akce: 

a) Masopustní veselí plánované na sobota 22. 2. 2020 od 10.00 hod., 

b) Řehtání a pomlázka, která se uskuteční ve dnech 9. 4. až 13. 4. 2020, 

c) Pálení čarodějnic plánované na úterý 30. 4. 2020 od 16.00 hod. u přívozu, 

d) Jarní setkání seniorů plánované na neděli 24. 5. 2020 od 14.00 hod. v restauraci na 

Vošverku, 

- z organizačních důvodů byla navržena změna termínu konání akce na neděli 17. 5. 

2020; 

e) Dětský den plánovaný na sobotu 30. 5. 2020 od 14.00 hod. v parku na Zájezdě. 
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Návrh usnesení:  6.1 OV bere na vědomí informaci o přípravě plánovaných akcí v prvním 

pololetí r. 2020 a současně schvaluje změnu termínu akce „Jarní setkání 

seniorů“ a stanovené prioritní úkoly související se zabezpečením 

přípravy a průběhu jednotlivých akcí. 

Hlasování:  pro 10, proti 0, zdržel se 0 

k bodu 7)  

V rámci diskuse byly projednány náměty spoluobčanů na zabezpečení:  

- instalace laviček a odpadkových košů na břehu řeky Labe, 

- instalace odpadkových košů, včetně doplňků na sběr psích exkrementů, 

v Sedlčánkách a Císařské Kuchyni, 

- zvýšení počtu sběrných nádob na shromažďování použitých olejů, 

- terénních úpravy u vstupu na dětské hřiště z ulice Komenského (před vstupními 

vraty je prohlubeň, ve které se drží voda, která zamezuje vstupu „suchou nohou“ 

na hřiště), 

- zvýšení bezpečnosti silničního provozu v obci a to instalací zrcadla v prostoru 

křižovatky ulice Komenského a komunikace směřující na Zájezd, 

- posílené autobusové dopravy mezi Čelákovicemi a Sedlčánkami (Císařskou 

Kuchyní) ve večerních hodinách (cca okolo 22.00 hod.), v současné době jezdí 

poslední ve 20,30 hod. 

Návrh usnesení:  7.1 OV bere na vědomí podněty spoluobčanů a současně ukládá 

předsedovi zabezpečit jejich projednání s odpovědnými pracovníky MěÚ 

Čelákovice a vyžádat si písemné stanovisko k řešení jednotlivých 

podnětů. 

Hlasování:  pro 10, proti 0, zdržel se 0 

 

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  

Zprávu o činnosti Osadního výboru Sedlčánky za rok 2019 

 

Čelákovice – Sedlčánky, dne 20. ledna 2020. 

 

Zapsal:  Aleš Nekola    

 

Ověřil: Jaroslav Chour  

Petr Kabát   

Předseda 

 


