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ZÁPIS Č. 14 Z JEDNÁNÍ KOMISE

„REDAKČNÍ RADA ZPRAVODAJE MĚSTA ČELÁKOVIC“

15. 12. 2011

Přítomni: Ing. Petr Studnička – předseda, Ing. Pavel Fišera, Mgr. Petra Kolenská, pí Miroslava 
Šimonová
Dagmar Vitáčková – tajemník

Hosté: ---

Nepřítomni: MUDr. Pavel Rusý, p. Václav Špaček, pí Jarmila Volfová

Omluveni: Ing. Pavel Fišera (dostaví se v 19.30 hod.), pí Jarmila Volfová

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 předseda z důvodu nedostatečného počtu členů přítomné informoval o 
plánovaných VŘ vztahujících se k „novému ZMČ – od č. 7/2012“ (grafika, tisk, roznos). Dle dohody 
s pí Kolenskou by měla být všechna zadání připravena nejdéle do 31. 1. 2012. Ke stejnému datu 
předseda ve spolupráci s tajemníkem MěÚ a OŠIK zpracuje pravidla pro zveřejňování inzerce v ZMČ, 
která následně projedná RM.
Dále bylo konzultováno datum zveřejnění lednového čísla. To se z důvodů svátků a dovolených 
posouvá. Předseda předpokládá, v případě včasného dodání všech textů, zveřejnění v po 9. 1. 2012.
Dle plánu na rok 2012 bude č. 4 obsahovat velikonoční motivy, proto budou v předstihu pí Vitáčkovou 
osloveny výtvarnice (pp S. a H.), ze kterých v únoru RR vybere.
V 19.30 hod. se dostavil p. Fišera a jednání RR v počtu 4 členů bylo zahájeno.

1) Přivítání účastníků
 předseda komise přivítal účastníky

2) Schválení programu
Předseda krátce shrnul program jednání:
 různé
 přiřazení témat k měsícům, plán příloh
 rekapitulace vydaného čísla 12-2011
 projednání aktuálního čísla 1-2012
 výhled pro číslo 2-2012
 žádný bod nebyl přidán
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Návrh usnesení: Komise schvaluje program jednání na den 15. 12. 2011.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0

3) Agenda

 RŮZNÉ

Přístup na ftp (úložiště podkladů pro jednání RR) pro MUDr. Rusého byl zřízen, informace mu byly 
zaslány e-mailem.

ČERPÁNÍ

č. 1 - 11/2011 stav k 8. 12. 2011

5169 - tisk 660 536,00 Kč 

5169 - ostatní 10 720,00 Kč 

5161 - roznos 75 992,40 Kč 

celkem 747 248,40 Kč 

rozpočet po 
úpravě č. 2 880 000,00 Kč 

K čerpání zbývá 132 751,60 Kč 

 PŘIŘAZENÍ TÉMAT K MĚSÍCŮM, PLÁN PŘÍLOH

TÉMA ČÍSEL v roce 2012
1/2012 hodnocení roku 2011
2/2012 významné osobnosti města
3/2012 bezpečnost, doprava
4/2012 tradice (Velikonoce)
5/2012 vize 2030
6/2012 podnikání, služby (vyzvat v č. 3 nebo 4 o aktualizaci prezentací na webu města)
7/2012 volný čas, dovolená
8/2012 voda
9/2012 spolky
10/2012 senioři
11/2012 kultura
12/2012 advent

nepřiřazeno:
- životní prostředí

PLÁN PŘÍLOH
1/2012 autobusové linky, rozpočet města na rok 2012, logo města
2/2012 -
3/2012 důležité kontakty (úřady, lékaři apod.)
4/2012 -
5/2012 SP 2030
6/2012 kontakty na služby
7/2012 -
8/2012 pozvánka na městskou slavnost k otevření náměstí
9/2012 náměstí

č. 1 - 12/2011 stav k 28. 12. 2011

5169 - tisk 733 616,00 Kč 

5169 - ostatní 10 720,00 Kč 

5161 - roznos 83 745,20 Kč 

celkem 828 081,20 Kč 

rozpočet po 
úpravě č. 2 880 000,00 Kč 

Zbytek 51 918,80 Kč 
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10/2012 -
11/2012 -
12/2012 foto ze zahájení adventu ve městě

 REKAPITULACE VYDANÉHO ČÍSLA 12-2011

Žádné připomínky k poslednímu vydanému číslu nebyly.

 PROJEDNÁNÍ AKTUÁLNÍHO ČÍSLA 1-2012

RR projednala příspěvky shromážděné do čtvrtka 15. 12. 2011, na ftp. byly uloženy texty dodané 
redakci do 15. 12. odpoledne.

TÉMA čísla: ZHODNOCENÍ ROKU 2011

Texty, které budou dodány po RR:
- úvodník (starosta)
- texty vedení města (pravidelné rubriky)
- černá kronika (Fedaček/Kolenská)
- vyhláška psi – mapy, kdy je možný volný pohyb
- nová anketa: „Líbí se Vám nové logo města?“+ výsledky ankety (Kolenská)
- vodné + stočné 2012
- o čem jednali radní a zastupitelé města (Vitáčková)
- texty do rubriky téma (Studnička/vedení města)
- novoroční přání (vedení města)
- nové vyhlášky – místní poplatky, psi, odpad (Studnička/vedení města)
- sankce (přestupkový zákon)
- změny v roce 2012 – nájemné (Studnička/vedení města)
- obchodování na burze (Skalický)
- svoz odpadů (Skalický)
- strategický plán – souhrnné informace
- komentář k rozpočtu města (OFaP/Studnička)
- příloha nové logo města (Kolenská)

Plán korektur
- celkové od úterý večer 3. 1. do středy ráno 4. 1.; poslední schválení – středa 4. 1.
nebo
- celkové od pátku večer 6. 1. do pondělí ráno 9. 1.; poslední schválení – pondělí 9. 1.

RR se z textů dodaných do uzávěrky rozhodla nezveřejnit:
- text o. s. Toulavé tlapky – důvod: PR text;
- text p. J. Š., „ K čemu v rozpočtu města použít nájemné?“ – důvod: reakce na jiné periodikum;
- a zaslané informativní TZ nemající vztah k městu.

Návrh usnesení: Komise schvaluje nezveřejnění výše uvedených textů.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0
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 VÝHLED PRO ČÍSLO 2-2012

TÉMA: VÝZNAMNÉ OSOBNOSTI MĚSTA

RR osloví ředitele MM, MK, ZUŠ a kronikáře města o zpracování textů pro téma.

Číslo nebude plnobarevné, přítisková barva – modrá, texty na ftp v st 18. 1. 2012. Termín 
uzávěrky: 15. 1. 2012. Číslo vyjde cca čt 2. 2. 2012.

4) Určení termínu dalšího jednání komise

Čtvrtek 19. 1. 2012 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 
v 21.00 hodin.

Zapsala dne 28. 12. 2011: Dagmar Vitáčková, tajemník komise

Schválil: Ing. Petr Studnička, předseda redakční rady ZMČ




