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ZÁPIS Č. 7/2012 Z JEDNÁNÍ KOMISE

„REDAKČNÍ RADA ZPRAVODAJE MĚSTA ČELÁKOVIC“

19. 7. 2012

Přítomni: Ing. Petr Studnička – předseda, pí Jana Marečková, pí Miroslava Šimonová, p. Václav 
Špaček, pí Jarmila Volfová
Dagmar Vitáčková – tajemník

Host: Ing. Jaroslav Ryneš

Nepřítomni: Ing. Pavel Fišera

Omluveni: ---

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

Zápis č. 7/2012, v pořadí 21.

Jednání bylo svoláno na čtvrtek 19. 7. od 19.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Čelákovicích,
radnice I., 2. patro u odboru ŠIK.
Předseda jednání RR zahájil v 19.00 hod., kdy bylo přítomno 5 členů z 6.

1) Přivítání účastníků
 předseda komise přivítal účastníky

2) Schválení programu
Předseda krátce shrnul program jednání:
 různé
 rekapitulace vydaného čísla 7-2012
 projednání aktuálního čísla 8-2012
 výhled pro číslo 9-2012
 žádný bod nebyl přidán

Návrh usnesení: Komise schvaluje program jednání na den 19. 7. 2012.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0

3) Agenda

 RŮZNÉ

- Předseda představil a přivítal novou členku RR pí Janu Marečkovou, kterou jmenovala RM 
usnesením č. 14/2012/6.5.2 ze dne 12. 7. 2012. Celkový počet členů RR je nyní 6.
Aktualizované kontakty na členy RR – viz příloha č. 1 / tohoto zápisu č. 7/2012.
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- Vzhledem k současnému sudému počtu členů se RR dohodla pokračovat ve výzvě k doplnění RR 
v nadcházejícím čísle ZMČ a v sekci ZMČ na webu města.

- P. Špaček oznámil, že cca od září bude nucen vzhledem ke studijním důvodům rezignovat na 
členství v RR. Proto se členové RR dohodli, že předseda osloví s nabídkou členství v RR Ing. arch. 
Vaňouska, jehož texty byly nyní v ZMČ zveřejněny.

- Na 19.15 hod. byl na základě své žádosti po dohodě s předsedou RR pozván zastupitel Ing. Jaroslav 
Ryneš. Ten se dostavil a RR sdělil důvody své účasti. Následně požadoval vysvětlení, proč nebyl 
zveřejněn jeho článek „Proč jsem byl odvolán z funkce místostarosty II v Čelákovicích“, který zaslal do 
č. 7-2012 a omluvu po autorovi článku z č. 7-2012 „Šok na Zastupitelstvu“.
Článek s důvody odvolání z funkce místostarosty II (po událostech na ZM dne 27. 6. 2012) byl pro 
zamezení případných reakcí v dalších číslech ZMČ, předán k vyslovení dotčených, zda budou chtít na 
něj reagovat. Všichni 4 vyzvaní (místostarosta I M. Sekyra, radní M. L. Iglo, ředitel MěM D. Eisner, 
sekretář SK Union Čelákovice) reagovali, že své stanovisko dodají. Vzhledem k malému časovému 
prostoru byl termín reakcí stanoven do uzávěrky č. 8-2012. V ZMČ č. 8-2012 bude příspěvek 
zveřejněn v plném rozsahu spolu s reakcemi oslovených osob a subjektů.

Následně se Ing. Ryneš rozloučil a ze zasedání RR odešel.

Ve věci druhé, a to požadavku Ing. Ryneše o omluvu:

RR projednala žádost Ing. Ryneše a shodla se, že text „Šok na Zastupitelstvu“ je objektivní zprávou.
Všech 5 přítomných členů RR se domnívá, že požadavek Ing. Ryneše na omluvu je neopodstatněný a 
není nutné v ZMČ zveřejňovat omluvu.

- RR na žádost pí Husárikové stanovila pro novou rubriku „ŽIJÍ MEZI NÁMI“ rozsah medailonků, a to 
pro osobnost vždy max. jeden sloupek včetně fotografie.

ČERPÁNÍ

č. 1-6/2012 stav k 26. 6. 2012 č. 1-7/2012 stav k 20. 7. 2012

5169 - tisk 398 671,00 Kč 5169 - tisk 455 842,00 Kč 

5169 - ostatní 5 233,00 Kč 5169 - ostatní 5 233,00 Kč 

5161 - roznos 39 090,10 Kč 5161 - roznos 45 411,56 Kč 

celkem 442 994,10 Kč celkem 506 486,56 Kč

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

zbývá k čerpání 488 005,90 Kč zbývá k čerpání 424 513,44 Kč 

 REKAPITULACE VYDANÉHO ČÍSLA 7-2012

Nebyly žádné připomínky. K e-mailu Ing. Ryneše se RR vyjádřila výše (bod 3 – Agenda).

PROJEDNÁNÍ AKTUÁLNÍHO ČÍSLA 8-2012

RR dále projednala příspěvky shromážděné do čtvrtka 19. 7. 2012 (na ftp byly uloženy ve středu 18. 
7.).
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- texty určené ke zkrácení či úpravě: nohejbal, vlakem na výstavu, černá kronika, vyjádření 
místostarosty

TÉMA čísla: VÝZNAMNÉ OSOBNOSTI MĚSTA – upraven název na vhodnější „ŽIJÍ MEZI NÁMI“
Garantem tohoto tématu je Městská knihovna. RR vyslovuje poděkování ředitelce Městské knihovny 
Soňe Husárikové, za její výjimečný a velmi zodpovědný přístup.

Texty, které budou dodány po RR:
 vedení města odpovídá
 z diáře vedení města
 úvodník
 o čem jednali zastupitelé a radní (Vitáčková)
 texty od odborů MěÚ dle požadavku vedení
 další drobné a aktuální informace, např. o akci otevření náměstí 1. 9. apod.

Plán korektur (Nosek): od pátku 20. 7. a pondělí 23. 7. do středy 25. 7.,
celkové do cca středy 1. 8. ráno
pdf čísla na ftp: úterý 31. 7.
Schválení: cca středa 1. 8.
Vydání: cca 6. 8.

RR se z textů dodaných do uzávěrky rozhodla nezveřejnit:
- text Krajské hospodářské komory Střední Čechy o projektu „Poznejte řemesla, poznejte praxi“ -
důvod: projekt není zatím realizován.
KHK SČ však bylo RR nabídnuto zveřejnění informace, až bude projekt zrealizován a zaveden do 
praxe.

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

 VÝHLED PRO ČÍSLO 9-2012

TÉMA: SPOLKY - Garantem tématu je pí Vitáčková.

Součástí ZMČ č. 9-2012 bude jako poslední list skládačka s čtvrtletním kalendářem akcí od poloviny 
září do konce listopadu (pí Vitáčková) a dvoustrana o Městském stadionu s obsahem: historie, 
současnost, vize (místostarosta a p. Studnička).

Číslo nebude plnobarevné, přítisková barva – okrová, texty na ftp ve středu 18. 7. 2012 –
odpoledne. Termín uzávěrky: 15. 8. 2012. Číslo však vyjde vzhledem k dovoleným a zachycení 
zahájení nového školního roku (pondělí 3. 9.) cca 10 - 12. 9. 2012.

4) Určení termínu dalšího jednání komise

čtvrtek 16. 8. 2012 od 19.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Čelákovicích, radnice I., 2. patro u 
odboru ŠIK.
Z toho jednání se předem vzhledem k dovolené omluvil p. Špaček.

Jednání Komise „REDAKČNÍ RADA ZPRAVODAJE MĚSTA ČELÁKOVIC“ bylo ukončeno 
v 20.30 hodin.
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Zapsala dne 20. 7. 2012: Dagmar Vitáčková, tajemník komise

Schválil: Ing. Petr Studnička, předseda redakční rady ZMČ
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