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ZÁPIS Č. 16 Z JEDNÁNÍ KOMISE

„REDAKČNÍ RADA ZPRAVODAJE MĚSTA ČELÁKOVIC“

16. 2. 2012

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

Hosté: ---

Nepřítomni: MUDr. Pavel Rusý, p. Václav Špaček

Omluveni: pí Miroslava Šimonová

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

Jednání bylo svoláno na čtvrtek 16. 2. od 19.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Čelákovicích,
radnice I., 2. patro u odboru ŠIK.
Předseda jednání RR zahájil v 19.30 hod., kdy byli přítomni 4 členové.

1) Přivítání účastníků
 předseda komise přivítal účastníky

2) Schválení programu
Předseda krátce shrnul program jednání:
 různé
 rekapitulace vydaného čísla 2-2012
 projednání aktuálního čísla 3-2012
 výhled pro číslo 4-2012
 žádný bod nebyl přidán

Návrh usnesení: Komise schvaluje program jednání na den 16. 2. 2012.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0

3) Agenda

 RŮZNÉ
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ČERPÁNÍ

č. 1-2/2012 stav k 6. 2. 2012 č. 1-2/2012 stav k 24. 2. 2012

5169 - tisk 70 760,00 Kč 5169 - tisk 126 469,00 Kč 

5169 - ostatní 233,00 Kč 5169 - ostatní 233,00 Kč 

5161 - roznos 11 890,00 Kč 5161 - roznos 11 890,00 Kč 

celkem 82 883,00 Kč celkem 138 592,00 Kč 

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

čerpání 848 117,00 Kč čerpání 792 408,00 Kč 

ÚČAST ČLENŮ KOMISÍ RM
Dle rozhodnutí RM mají předsedové komisí vyhodnotit účast členů a v případě více jak 50% neúčasti 
podat návrhy na jejich odvolání.
V případě RR, kdy se schází 1 x za měsíc, je pravděpodobnost neúčasti vyšší než u jiných komisí. 
Proto budou 4 členové, u kterých je absence vyšší než u ostatních, dotázaní předsedou zda chtějí 
v RR i nadále pracovat.
Na příští RR o tom bude předseda informovat.

NOVÝ JEDNACÍ ŘÁD KOMISÍ RM
Předseda informoval členy o přípravě nových jednacích řádů komisí RM a výborů ZM, jejichž tvorbou 
byl pověřen. Změna je v plánu v 1. pol. roku 2012.

VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ
RR byla informována o momentálně vyhlášených VŘ (ve fázi výzvy), která mají souvislost se ZMČ.
1/ VŘ na roznášku ZMČ (6. 2. - 17. 2., otevíraní obálek st 22. 2.)
2/ VŘ na předtiskovou úpravu a tisk ZMČ (17. 2. - 12. 3., otevíraní obálek út 13. 3.)

ZÁSADY ZVEŘEJŇOVÁNÍ INZERCE V ZMČ
Návrh zásad předloží na příští RR předseda k jednání.

 REKAPITULACE VYDANÉHO ČÍSLA 2-2012

Připomínky vznesené p. Fišerou byly již před RR předsedou zodpovězeny e-mailem. Jednalo se o 
umístění textů k tématu nového loga města.
Další připomínka se týkala textů dodaných po RR. Členové žádají jejich minimalizování. Na ftp bude 
před tiskem umístěno pdf čísla, na které je možné reagovat do max. druhého dne ráno.

PROJEDNÁNÍ AKTUÁLNÍHO ČÍSLA 3-2012

rozpočet stav na rok 2012

5169 - tisk 830 000,00 Kč 

5169 - ostatní 21 000,00 Kč 

5161 - roznos 80 000,00 Kč 

celkem 931 000,00 Kč 
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RR projednala příspěvky shromážděné do čtvrtka 16. 2. 2012 (na ftp byly uloženy tentýž den).
Dále žádost pí A. K. M. o pravidelnou rubriku, v rámci které by čtenářům představovala různé metody
cvičení a pohybových aktivit. RR požaduje cca 2 texty dopředu, aby mohla posoudit, zda rubriku 
zavede. Termín - do příští RR.

TÉMA čísla: BEZPEČNOST, DOPRAVA

Texty, které budou dodány po RR:
 úvodník (starosta)
 texty vedení města (pravidelné rubriky)
 černá kronika (Fedaček/Kolenská)
 o čem jednali radní (Kolenská)
 texty do rubriky téma o letišti Kbely + hasiči (Kolenská)
 v případě dodání podklady od vedoucího OH – bude představen odbor OH
 krátká informace o lince 405 (Studnička)

Plán korektur: celkové od pátku 24. 2. do pondělí ráno 27. 2., další od úterý 28. 2 do středy 29. 2. 
ráno;
Pdf čísla na ftp: předpoklad úterý 28. 2. nebo středa 29. 2. odpoledne;
Schválení: předpoklad středa 29. 2. nebo čtvrtek 1. 3.

RR se z textů dodaných do uzávěrky rozhodla nezveřejnit:
- text MUDr. A. D. „Proč rodit a léčit se v brandýské nemocnici?“ - důvod: PR text, zveřejnění 
možné pouze jako placená inzerce;
- text Eko školky Ekolandia, s. r. o. „Muži ve školce“ - důvod: PR text, zveřejnění možné pouze
jako placená inzerce;
- text Eko školky Ekolandia, s. r. o. „Zápis dětí na školní rok 2012/2013“ - důvod: tato sdělení 
soukromých subjektů jsou možná pouze jako placená inzerce;
- a zaslané informativní TZ nemající vztah k městu.

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

 VÝHLED PRO ČÍSLO 4-2012

TÉMA: TRADICE, VELIKONOCE (barevné číslo)

Další obsah:
 ilustrace s velikonoční tematikou
 text p. V. – osloví Kolenská
 informace/srovnání výsledků měření prašnosti – OŽP + Ing. J. T.
 opakovat – výzvu (určeno především pro podnikatele) k aktualizaci adresáře služeb ve městě –
Vitáčková
 bližší informace o „rekonstrukci komunikace II/245 Lázně Toušeň – Čelákovice“ a uzavírce náměstí 
– ORM
 co nového ve městě – v případě, že bude otevřeno - na Masarykově ulici ? – Vitáčková
 představujeme odbor MěÚ – Kolenská

Číslo bude plnobarevné, s hlavní barvou – zelenou, texty na ftp ve čtvrtek 15. 3. 2012 –
odpoledne. Termín uzávěrky: 15. 3. 2012 ve 14.00 hod. Číslo vyjde cca čt 5. 4. 2012.

4) Určení termínu dalšího jednání komise
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Čtvrtek 15. 3. 2012 od 19.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Čelákovicích, radnice I., 2. patro u 
odboru ŠIK (dle přílohy č. 1 zápisu č. 12-2011 „Termíny RR ZMČ 2011-2012).

Z nadcházejících zasedání se předem omluvila:
 pí Miroslava Šimonová – z pracovních důvodů se nemůže účastnit RR konaných ve čtvrtek (dle 
plánu připadají RR vždy na čtvrtek).

Jednání Komise „REDAKČNÍ RADA ZPRAVODAJE MĚSTA ČELÁKOVIC“ bylo ukončeno 
ve 21.00 hodin.

Zapsala dne 27. 2. 2012: Dagmar Vitáčková, tajemník komise

Schválil: Ing. Petr Studnička, předseda redakční rady ZMČ


		2012-04-12T13:03:33+0200
	MěÚ Čelákovice
	Potvrzuji správnost a úplnost tohoto dokumentu




