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ZÁPIS Č. 9 Z JEDNÁNÍ KOMISE

„REDAKČNÍ RADA ZPRAVODAJE MĚSTA ČELÁKOVIC“

18. 7. 2011

Přítomni: Mgr. Kolenská Petra, PhDr. Nosek Mirko (jen na začátku RR), Ing. Studnička Petr –
předseda, pí Šimonová Miroslava, pí Volfová Jarmila
Vitáčková Dagmar – tajemník

Hosté: ---

Nepřítomni: Ing. Fišera Pavel, p. Špaček Václav

Omluveni: Ing. Fišera Pavel, p. Špaček Václav

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

Jednání bylo svoláno na 18.30 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Čelákovicích, radnice I., 2. patro u 
odboru ŠIK.
Před zahájením zasedání PhDr. Mirko Nosek přítomné seznámil se svou rezignací na členství v RR, 
kterou již podal RM. Svou činnost ukončil ke dni 12. 7. 2011. Předseda i přítomní členové mu za jeho 
působení v redakční radě poděkovali, poté se rozloučil a ze zasedání odešel.
Jednání RR v počtu 4 členů bylo zahájeno v 18.45 hod.

1) Přivítání účastníků
 předseda komise přivítal účastníky

2) Schválení programu
Předseda krátce shrnul program jednání:
 různé
 rekapitulace vydaného čísla 7-2011
 projednání aktuálního čísla 8-2011
 výhled pro číslo 9-2011
 žádný bod nebyl přidán

Návrh usnesení: Komise schvaluje program jednání na den 18. 7. 2011.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0

3) Agenda

RŮZNÉ

- předseda vzhledem k rezignaci PhDr. Mirko Noska, informoval o následných krocích RM, tj. přijetí 
rezignace na dalším zasedání RM a jmenování nového člena na některém následném zasedání,
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- poté s pí Vitáčkovou domluvil termín schválení zápisu č. 9 z této RR. Z důvodu dovolené nebude 
možné zápis schválit dříve než 1. 8. Až po tomto datu bude podepsán a odevzdán sekretariátu.
- pí Vitáčková připomněla stav finančních prostředků v paragrafu 3349, pol. 5161 a 5169 a žádost Ing. 
Majera, vedoucího OFaP, o včasné nahlášení změn do připravované úpravy rozpočtu 2011, kterou se 
bude zabývat ZM na svém dalším zasedání v září. Vzhledem k těmto okolnostem se RR dohodla 
žádat o navýšení rozpočtu v paragrafu 3349, o 75 tis. Kč (pol. 5161 o 20 tis. a 5169 o 55 tis.).
Důvodem navýšení finančních prostředků je zvýšení počtu vydání Zpravodaje z 11 na 12 (měsíční 
periodicita včetně dvou letních čísel červenec a srpen).

ČERPÁNÍ

č. 1 - 6/2011 stav k 29. 6. 2011

5169 - tisk 359 823,00 Kč

5169 - ostatní 5 720,00 Kč 

5161 - roznos 39 357,30 Kč 

celkem 404 900,30 Kč 

rozpočet 750 000,00 Kč 

K čerpání zbývá 345 099,70 Kč 

REKAPITULACE VYDANÉHO ČÍSLA 7-2011

Předseda vyzval přítomné k připomínkám k poslednímu vydanému číslu. Jediná poznámka byla 
k umístění textů u fotografií. RR se dohodla, že případné popisky fotografií budou vždy jen pod nimi.

 PROJEDNÁNÍ AKTUÁLNÍHO ČÍSLA 8-2011

Srpnové číslo bude dvoubarevné (2/2) s přítiskovou červenou barvou. Hlavní téma - DOVOLENÁ, 
RELAXACE.
RR projednala příspěvky shromážděné do úterý 19. 7. 2011, vše viz ftp. (út 19. 7. dopoledne) a nástin
připravovaných textů, které dodá pí Kolenská.
Do čísla bude vložena zvláštní příloha – 12 stránková brožura A5 o historii a současnosti náměstí
v Čelákovicích, která bude hrazena z jiných finančních prostředků, jen zvýší cenu roznosného.
Plán korektur - celkové konec 30. týdne; poslední schválení – pá 29. 7.
RR se z textů dodaných do uzávěrky rozhodla nezveřejnit:
- příspěvek člena RM Miroslava Igla – „Nájmy“ - důvod: RR postupuje příspěvek vzhledem k 
závažnosti obsahu Radě města, která po zvážení může uvedenou problematiku předat k projednání 
bytové komisi;
- příspěvek učitelek Z.Š. a L.J. ze ZŠ Kostelní – „Sportovně-turistický pobyt“ – důvod: již 
neaktuální sdělení;
- příspěvek zaslaný J.B. z MŠ Rumunská - „PODĚKOVÁNÍ podepsaný: Děti ze 7. třídy 
PEJSKOVÉ“ – důvod: jedná se o PR sdělení;
- příspěvek vedení Gymnázia Čelákovice – „Pro školní rok 2011/2012 připravujeme kurzy“ -
důvod: RR konstatuje, že inzerci škol zřizovaných krajem nebo obcí v Čelákovicích na komerční kurzy 
pro veřejnost zveřejní zdarma jednou na inzerovaný školní rok. Vzhledem k tomu, že tato informace 
byla již zdarma zveřejněna v č. 7-2011, zamítla RR její další zveřejnění;
- a zaslané informativní TZ nemající vztah k městu.

Návrh usnesení: Komise schvaluje nezveřejnění výše uvedených textů.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0

č. 1 - 7/2011 stav k 22. 7. 2011

5169 - tisk 410 428,00 Kč

5169 - ostatní 5 720,00 Kč

5161 - roznos 47 110,40 Kč

celkem 463 258,40 Kč

rozpočet 750 000,00 Kč

K čerpání zbývá 286 741,60 Kč
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 VÝHLED PRO ČÍSLO 9-2011

TÉMA: HISTORIE, BUDOVA RADNICE

- pí Volfová požádá p. V., o poskytnutí elektronické verze (formát doc) jeho zajímavého textu o 
historii města, který přednesl při zahájení poslední výstavy v MM jako úvodní slovo. RR jej 
použije jak pro potřeby č. 9-2011, ale popřípadě i pro některá další vydání;

- pí Kolenská předá své texty do pátku 19. 8. na server redakce;
- redakce osloví ředitele MM o zpracování textu k tématu čísla obsahující i seznam jmen všech 

osob působících v čele města posledních 100 let a dobové fotografie radnice;
- součástí tématu bude podrobný program oslav 100 let radnice – dne 24. 9. 2011 - dodá OŠIK;
- poslední list (stejně jako v č. 6-2011) přehled akcí ve městě „PODZIM V ČELÁKOVICÍCH“.

Hlavní barva - hnědá, texty na ftp po 22. 8. 2011. Termín uzávěrky: 15. 8. 2011. Číslo vyjde cca st
7. 9. 2011.

4) Určení termínu dalšího jednání komise

Úterý 23. 8. od 18.30 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Čelákovicích, radnice I., 2. patro u odboru 
ŠIK.
Viz plán do konce roku 2011 - příloha č. 1 / zápisu č. 7.
Z nadcházejících zasedání se předem omluvila:
- Mgr. Kolenská Petra - z důvodu dovolené se nezúčastní RR dne 23. 8.

Jednání Komise „REDAKČNÍ RADA ZPRAVODAJE MĚSTA ČELÁKOVIC“ bylo ukončeno 
v 20.00 hodin.

Zapsala dne 22. 7. 2011: Dagmar Vitáčková, tajemník komise

Schválil: Ing. Petr Studnička, předseda redakční rady ZMČ




