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ZÁPIS Č. 12/2012 Z JEDNÁNÍ KOMISE

„REDAKČNÍ RADA ZPRAVODAJE MĚSTA ČELÁKOVIC“

11. 12. 2012

Přítomni: Ing. Petr Studnička – předseda, pí Jana Marečková, pí Miroslava Šimonová, p. 
Vladislav Švestka ml., Ing. arch. Ivan Vaňousek
pí Dagmar Vitáčková – tajemník

Host: ---

Nepřítomni: p. Václav Špaček, pí Jarmila Volfová

Omluveni: pí Jarmila Volfová

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

Zápis č. 12/2012, v pořadí 26.
Jednání bylo svoláno na úterý 11. 12. 2012 od 19.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Čelákovicích,
radnice I., 2. patro u odboru ŠIK. Konalo se však, vzhledem k dalším jednáním v zasedacích 
místnostech, přímo v kanceláři odboru ŠIK.
Předseda jednání RR zahájil v 19.00 hod., kdy byli přítomni 4 členové. V 19.30 hod. se dostavil p. 
Vladislav Švestka. Poté bylo přítomno 5 členů.

1)Přivítání účastníků
 předseda komise přivítal účastníky

2) Schválení programu
Předseda krátce shrnul program jednání:
 různé
 rekapitulace vydaného čísla 12-2012
 projednání aktuálního čísla 1-2013
 výhled pro číslo 2-2013
 žádný bod nebyl přidán

Návrh usnesení: Komise schvaluje program jednání na den 11. 12. 2012.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl schválen.

3) Agenda

 RŮZNÉ
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- Pí Vitáčková podala informace o probíhající realizaci s firmou SAMAB BRNO GROUP, a. s. Tj. o 
tvorbě dvou zkušebních čísel 11-12/2012, na kterých spolupracoval i tvůrce grafické šablony.

- Dále uvedla, že byly RM schváleny „Podmínky pro zveřejnění inzerce ve Zpravodaji města 
Čelákovic“ č. I/4/2012, které budou zveřejněny na internetových stránkách města v sekci Zpravodaj.

- Předseda RR osloví, na minulé redakční radě vytipované, garanty jednotlivých témat ZMČ roku 2013 
(viz zápis č. 11/2012) tak, aby měli dostatek prostoru pro přípravu.

ČERPÁNÍ

č. 1-11/2012 stav k 28. 11. 2012 č. 1-12/2012 stav k 17. 12. 2012

5169 - tisk 704 053,00 Kč 5169 - tisk 774 133,00 Kč 

5169 - ostatní 17 503,00 Kč 5169 - ostatní 17 503,00 Kč 

5161 - roznos 68 610,10 Kč 5161 - roznos 75 511,60 Kč 

celkem 790 166,10 Kč celkem 867 147,60 Kč 

rozpočet 931 000,00 Kč rozpočet 931 000,00 Kč 

zbývá k čerpání 140 833,90 Kč zbývá k čerpání 63 852,40 Kč 

 REKAPITULACE VYDANÉHO ČÍSLA 12-2012

Bez připomínek.

V 19.30 hod. se dostavil p. Švestka.

 PROJEDNÁNÍ AKTUÁLNÍHO ČÍSLA 1-2013

RR projednala příspěvky shromážděné do úterý 11. 12. 2012 (na ftp nebyly vzhledem k malému 
množství a k posunu uzávěrky uloženy).

- texty určené ke zkrácení či úpravě: ocenění Farní charity Neratovice – jen krátká informace pod foto.

- texty určené k založení pro nadcházející čísla: OSvaZ MěÚ – sKarty a důchodová reforma, texty p. 
Duníka, ke kterým zatím nebylo doručeno doplňující vyjádření SŽDC.

- Dále byla RR předložena e-mailová zpráva:
o „ze všeho si ber něco pozitivního.“z e-mailu: alrak@centrum.cz, která byla podepsána

„Bohumila F., Čelákovice“ a která se vztahuje k problematice veřejného osvětlení v lokalitě 
pod nádražím. Toto bylo předáno příslušným osobám k dořešení.
RR dle zásad odložila do nezveřejněných textů.

TÉMA čísla: 35. ročník Zpravodaje
Garantem tohoto tématu je redakční rada – obsahovat bude texty p. Vaňouska, pí Vitáčkové a novou 
rubriku „Co psal Zpravodaj“. Toto bude doplněno hlavičkami vydávaných čísel.

Texty, které budou dodány po RR:
 z diáře vedení města
 o čem jednali zastupitelé a radní – Vitáčková
 informace o vodném a stočném – Skalický
 aktuálně k ZM schvalovanému rozpočtu města pro rok 2013 – Volfová, Studnička 
 vítání občánků – matrika
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 dopady nákupu el. energie na burze
 zastaví se výstavba lávky? – starosta
 spor o charitu – Iglo
 spor o charitu – reakce pí Snitilé
 o adventním koncertu – SPVH
 další drobné a aktuální informace

RR se z textů dodaných do uzávěrky rozhodla nezveřejnit:
- text p. K. „České jabloně“ – důvod: velký rozsah a nevhodný svým obsahem pro městské 
periodikum;

- a zaslané informativní TZ nemající vztah k městu.

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

Plán korektur (Nosek): od úterý 18. 12. do čtvrtka 20. 12. vše
pdf čísla na ftp: úterý 18. 12.
Schválení: pátek 21. 12.
Vydání: cca 7. 1. 2013
Číslo bude plnobarevné s hlavní modrou barvou.

 VÝHLED PRO ČÍSLO 2-2013

TÉMA: prezidenti a naše město
Obsah tématu garantuje p. Vaňousek.

Součástí ZMČ č. 2-2013 dále bude:
- MK – bilance;
- o přívozu přes Labe na sezonu 2013 – ORM;
- o městské chatě v Huti – OH.

Texty na ftp v pondělí 14. 1. večer a později. Termín uzávěrky: úterý 15. 1. 2013. Termín pro 
předání textu do DTP pátek 18. 1. Číslo vyjde cca 31. 1. nebo 4. 2. 2013.

4) Určení termínu dalšího jednání komise

úterý 15. 1. 2013 od 19.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Čelákovicích, radnice I., 2. patro u 
odboru ŠIK.

Jednání Komise „REDAKČNÍ RADA ZPRAVODAJE MĚSTA ČELÁKOVIC“ bylo ukončeno 
ve 20.30 hodin.

Zapsala dne 17. 12. 2012: Dagmar Vitáčková, tajemník komise

Schválil: Ing. Petr Studnička, předseda redakční rady ZMČ
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