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ZÁPIS Č. 12 Z JEDNÁNÍ KOMISE

„REDAKČNÍ RADA ZPRAVODAJE MĚSTA ČELÁKOVIC“

21. 10. 2011

Přítomni: Ing. Petr Studnička – předseda, Ing. Pavel Fišera, Mgr. Petra Kolenská, p. Václav 
Špaček, pí Jarmila Volfová
Dagmar Vitáčková – tajemník

Hosté: ---

Nepřítomni: MUDr. Pavel Rusý, pí Miroslava Šimonová

Omluveni: pí Miroslava Šimonová

Program jednání:
1) Přivítání účastníků
2) Schválení programu
3) Agenda
4) Určení termínu dalšího jednání

Jednání bylo svoláno na úterý 18. 10. od 18.30 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Čelákovicích, radnice
I., 2. patro u odboru ŠIK. Omluven byl MUDr. Pavel Rusý, p. Václav Špaček a Ing. Pavel Fišera
nahlásil příchod v 19.00 hod.
Z důvodu nedostatečného počtu členů po 19.30 hod., byli přítomni jen Ing. Petr Studnička, Mgr. Petra 
Kolenská a pí Jarmila Volfová, předseda zasedání RR ve 20.00 hod. odložil na náhradní termín, a to 
pátek 21. 10. od 8.00 hod. Ještě týž večer byla členům RR poslána e-mailem pozvánka.
Jednání RR v počtu 5 členů bylo zahájeno dne 21. 10. v 8.00 hod.

1) Přivítání účastníků
 předseda komise přivítal účastníky

2) Schválení programu
Předseda krátce shrnul program jednání:
 různé
 rekapitulace vydaného čísla 10-2011
 projednání aktuálního čísla 11-2011
 výhled pro číslo 12-2011
 témata na rok 2012
 žádný bod nebyl přidán

Návrh usnesení: Komise schvaluje program jednání na den 21. 10. 2011.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0
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3) Agenda

RŮZNÉ

Příspěvek p. V. o historii Čelákovic byl elektronicky doručen a je zařazen do podkladů č. 12-2011.

ČERPÁNÍ

č. 1 - 9/2011 stav k 26. 9. 2011

5169 - tisk 546 267,00 Kč

5169 - ostatní 5 720,00 Kč

5161 - roznos 59 479,80 Kč

celkem 611 466,80 Kč

rozpočet po 
úpravě 860 000,00 Kč

K čerpání zbývá 248 533,20 Kč

REKAPITULACE VYDANÉHO ČÍSLA 10-2011

Žádné připomínky k poslednímu vydanému číslu nebyly.

 PROJEDNÁNÍ AKTUÁLNÍHO ČÍSLA 11-2011

Listopadové číslo bude s přítiskovou hnědou barvou (2/2). RR projednala příspěvky shromážděné do 
pátku 21. 10. 2011, vše viz ftp. (út 18. 10. odpoledne). U některých z nich se dohodla informace 
zkrátit, upřesnit nebo odložit.

- znovu dodaný text o nabízené placené komunitní službě Hewer, o. s., zkrátit a umístit do 
rubriky „Co nového ve městě“,

- text „Akvarijní raci na výstavách v Čelákovicích“ redakčně zkrátit,
- text „Sportovní den v přírodě“ redakčně upravit jen pod fotografii,
- text „Služba školy dětem“ odložen do některého z dalších čísel,
- text členů FV zaslaný p. Iglem „Pohled na městské finance“ byl po dohodě RR předán k

úpravě. K zajištění úpravy se nabídl p. Fišera. Dodání bylo přislíbeno do pondělí 24. 10.,
- text v podobě výsledkové listiny (sport – atletika) byl dohodnut zveřejnit pro tentokrát ve 

zkrácené verzi (jen výsledky družstev žen) s tím, že celé výsledkové listiny od příště nebude 
RR zveřejňovat,

Texty, které budou dodány po RR:
- Studnička, část textů k tématu Labe, Grado (pondělí 24. 10.)
- Kolenská, RM, představení ORM, nové ředitelky MŠ Rumunská, aktuální souhrn o 

strategickém plánu
- texty vedení města (pravidelné rubriky)

Plán korektur - celkové od čtvrtka 28. 10. do pondělí 31. 10.; poslední schválení – úterý 1. 11.

RR se z textů dodaných do uzávěrky rozhodla nezveřejnit:
- text pí J. V. „Splnil se mi sen“ - důvod: PR text
- a zaslané informativní TZ nemající vztah k městu.

Návrh usnesení: Komise schvaluje nezveřejnění výše uvedených textů.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0

- text p. T. J. „Více prostředků pro rozvoj našeho města“ - důvod: v textu se jedná

č. 1 - 10/2011 stav k 31. 10. 2011

5169 - tisk 602 336,00 Kč

5169 - ostatní 5 720,00 Kč

5161 - roznos 70 073,70 Kč

celkem 678 129,70 Kč

rozpočet po 
úpravě 860 000,00 Kč

K čerpání zbývá 181 870,30 Kč
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pouze o návrh, neobsahuje konkrétní fakta. RR zveřejní, až bude zpráva podložena fakty
(např. schválení návrhu zákona, resp. novely zákona o RUD).

Návrh usnesení: Komise schvaluje nezveřejnění výše uvedeného textu.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 1

 VÝHLED PRO ČÍSLO 12-2011

TÉMA: ADVENT

- fotografie ze zahájení adventu ve městě (so 26. 11.), texty farářů
- pí Vitáčková zařídí ilustrace od pí J. F., a to v podobném rozsahu jako u čísla 4-2011 a za 

stejných platebních podmínek s termínem dodání do 15. 11. 2011 (již podepsaná smlouva)

Celobarevné číslo s hlavní barvou - modrou, texty na ftp v út 15. 11. 2011 po uzávěrce. Termín 
uzávěrky: 15. 11. 2011 v 14.00 hod. Číslo vyjde cca čt 1. 12. 2011.

 NÁVRHY TÉMAT PRO ROK 2012

- životní prostředí
- volný čas, dovolená
- advent
- tradice
- spolky
- bezpečnost
- voda
- významné osobnosti města
- podnikání
- doprava
- vize 2030 + dvojlist s přílohou ke Strategickému plánu
- kultura
- senioři
- hodnocení roku 2011

Vybraná témata budou na RR v prosinci 2011 přiřazena k jednotlivým měsícům.

4) Určení termínu dalšího jednání komise

Úterý 15. 11. od 19.30 hod. (pozor změna oproti příloze č. 1 / zápisu č. 7) v zasedací místnosti MěÚ v 
Čelákovicích, radnice I., 2. patro u odboru ŠIK.
Viz nový plán termínů RR od č. 12-2011 do č. 12-2012 - příloha č. 1 / tohoto zápisu č. 12.

Jednání Komise „REDAKČNÍ RADA ZPRAVODAJE MĚSTA ČELÁKOVIC“ bylo ukončeno 
v 10.00 hodin.

Zapsala dne 31. 10. 2011: Dagmar Vitáčková, tajemník komise

Schválil: Ing. Petr Studnička, předseda redakční rady ZMČ




