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ZÁPIS č. 1 z KOMISE RM
REDAKČNÍ RADA ZPRAVODAJE MĚSTA ČELÁKOVIC
pro č. 12-2010

dne – 8. 12. 2010 (18.00 hod.)
zasedací místnost radnice, 2. patro

4 členové: Ing. Petr Studnička – předseda, Mgr. Petra Kolenská, PhDr. Mirko Nosek, 
Dagmar Vitáčková
zapisovatelka: Dagmar Vitáčková – referent odboru ŠIK MěÚ Čelákovice

nedostavil se: -

přítomni: všichni
Ing. Petr Studnička, Mgr. Petra Kolenská, PhDr. Mirko Nosek, Dagmar Vitáčková

PROGRAM:

 představení členů RR
 Informace od předsedy RR:

- Rada města Čelákovic na svém zasedání dne 3. 12. 2010 zrušila Redakční radu ZMČ (dále jen RR) 
pro funkční období 2006 - 2010 a nově zřídila RR pro funkční období 2010 - 2014 s tím, že:
- zvolila předsedou RR Ing. Studničku,
- potvrdila členy RR Dr. Noska a pí Vitáčkovou,
- zvolila novou členkou komise Mgr. Kolenskou,
- vyzvala politické subjekty kandidující ve volbách do ZM, aby nominovaly kandidáty na členy RR s 
termínem do 31. 12. 2010 a na některém z lednových zasedání schválí další členy RR.

 projednání čísla 12 Zpravodaje 2010 s tím, že příspěvky schválené původní RR 
(poslední zasedání 16. 11. 2010) zůstanou zachovány beze změny.

JEDNÁNÍ:

 předseda přivítal zúčastněné a oznámil přítomným členům komise, že vzhledem 
k aktuální politické situaci (změna samosprávy města) bylo č. 12-2010 pozastaveno a na 
jednání Rady města Čelákovic dne 3. 12. 2010 byla jmenovaná nová redakční rada ZMČ 
ve složení: Ing. Petr Studnička – předseda, Mgr. Petra Kolenská, PhDr. Mirko Nosek, 
Dagmar Vitáčková, která č.12-2010 dotvoří a číslo bude cca 15. 12. 2010 na roznos

 vzhledem k jednacímu řádu komisí RM, kterým by se RR měla řídit, ale který pro 
specifickou práci RR nelze bezezbytku využít, zabývala se RR řešením této situace

 RM by měla jmenovat tajemníka komise, který může a nemusí být členem komise –
předseda navrhne RM jmenovat pí Vitáčkovou

 předseda sdělil, že na RM předá podklad pro přijetí usnesení k dořešení situace RR ve 
smyslu: upravit jednání RR vhodným jednacím řádem, statut Zpravodaje, apod.

 o obsahu zápisu z RR se RR domluvila, že bude obsahovat prezenci, program 
z pozvánky, stručně body jednání s tím, že projednané články se jednotlivě v zápise 
nebudou sepisovat. Jen články, které do čísla nebudou zařazeny popř. redakčně 
upraveny. Zde bude uveden autor, titulek a důvod vyřazení 

 dále předseda informoval o plánu 12 čísel ročně – také přednese na RM vzhledem 
k rozpočtu města 2011

 pí Vitáčková informovala přítomné o systému přípravy ZMČ a s tím spojených náležitostí 
– shromažďování, úprava, přepis příspěvků a inzerce, uzávěrka (k 15. v měsíci), RR 
(diskuse nad příspěvky daného čísla, jejich případná úprava, výhled na čísla 
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nadcházející, apod.), zpracování (odeslání podkladů do tiskárny, korektury, zlom, 
schválení s předsedou RR) a výroba (obj. zadán tisk – Durabo Čel.), roznos ZMČ (obj. 
zadáno České poště, s. p.), korespondence spojená s vydáním čísla a účtování inzerce, 
apod.

 dalším bodem bylo projednání č. 12-2010 – viz níže
 pí Vitáčková se RR dotázala na výhled k č. 1-2011, RR potvrdila toto:

- titulní strana (BARVA) - PF 2011, které pro město vytvořil p. Tůma (Čelákovice)
- představení nových zastupitelů (stejný formulář jako v minulém vol. období – viz web 

města) + jejich jednotlivé foto (Dr. Nosek - domluví se studentem Gymnázia B. –
úplata 500,- Kč)

 dle dohody s RR připraví na příští zasedání RR pí Vitáčková kalendář termínů dalších 
zasedání RR a koncept adresáře členů RR k doplnění

 v závěru se RR dohodla na termínu dalšího zasedání nad č. 1-2011

PODKLADY č. 12-2010
 RR projednala další příspěvky dodané k rukám předsedy Ing. Studničky, s tím, že 

budou otištěny, ale rozsah zůstane stejný, jako byl po vytvoření původní RR (28 str.)
RR se dohodla případně nezveřejnit:

- příspěvek Ing. Josefa Šaldy - Ustavující zasedání zastupitelstva pohledem diváka: 
"Střídání stráží" – vzhledem k velkému rozsahu, v případě neotištění v 12-2010 
předat do podkladů č. 1-2011

Termín dalšího zasedání RR
čtvrtek 16. 12. 2010 od 18.30 hod. v zasedací místnosti radnice I., 2. patro u odboru ŠIK

Zasedání bylo ukončeno ve 21.00 hod.

Zapsala dne 14. 12. 2010: Dagmar Vitáčková

Schválil: Ing. Petr Studnička, předseda redakční rady ZMČ




