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ZÁPIS Č. 11/2012 Z JEDNÁNÍ KOMISE

„REDAKČNÍ RADA ZPRAVODAJE MĚSTA ČELÁKOVIC“

20. 11. 2012

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

Host: ---

Nepřítomni: p. Václav Špaček

Omluveni: p. Václav Špaček

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

Zápis č. 11/2012, v pořadí 25.
Jednání bylo svoláno na úterý 20. 11. 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 byli přítomni 4 členové ze 7. V 19.15 hod. se dostavila 
pí Marečková a v 19.30 hod. p. Švestka. Poté bylo přítomno 6 členů.

1)Přivítání účastníků
 předseda komise přivítal účastníky

2) Schválení programu
Předseda krátce shrnul program jednání:
 různé
 rekapitulace vydaného čísla 11-2012
 projednání aktuálního čísla 12-2012
 výhled pro číslo 1-2013
 žádný bod nebyl přidán

Návrh usnesení: Komise schvaluje program jednání na den 20. 11. 2012.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl schválen.

3) Agenda

 RŮZNÉ

- Pí Vitáčková podala informace o tisku ZMČ dle VŘ.
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Firma SAMAB BRNO GROUP, a. s., zaslala k podpisu smlouvu, která byla předložena RM dne 25. 10. 
Tuto smlouvu však RM neschválila s tím, že žádá změnu ustanovení III. Předmět smlouvy, bod 3. 
písm. c) specifikace-materiál takto:
Papír stejné kvality a barvy, na kterém bylo periodikum tisknuto v roce 2012, vzorek periodika s 
použitým papírem-ofset, 80g/m2 je přílohou smlouvy.
Firma byla tedy písemně vyzvána k podpisu smlouvy se změnou ustanovení. Na toto firma 
zareagovala kladně a RM dne 8. 11. schválila Smlouvu o dílo č. MUC/10642/2012-OŠIK-273 mezi 
Městem Čelákovice, jako objednatelem a SAMAB BRNO GROUP, a. s., jako zhotovitelem zakázky 
předtisková úprava a tisk Zpravodaje města Čelákovic.
Uzavřelo se tak několikaměsíční vzájemné schvalování podmínek smlouvy a přistoupilo se k plnění 
předmětu smlouvy. Do konce roku firma vytvoří dvě zkušební čísla 11-12/2012, na kterých bude 
spolupracovat i tvůrce grafické šablony, a zahájí se realizace č. 1/2013.

- Na jednání RR se dle dohody mělo v 19.30 hod. dostavit vedení VOŠ, SOŠ a ZŠ MILLS, s. r. o.
Odpoledne před konáním RR se však omluvilo.

- RR byl doručen e-mail Mgr. M. z Gymnázia Čelákovice, ve kterém žádá odpověď, proč RR zveřejnila 
text ROUTA, kde jsou prezentovány projekty financované z dotačních titulů a text Gymnázia se 
stejným tématem (viz níže) nezveřejnila. Dále jak má být text formulován, aby byl vhodný pro městské 
periodikum.
K tomuto RR odpovídá, že u dotačních projektů ROUTA je město smluvním partnerem (schváleno ZM 
dne 31. 10. 2012), u Gymnázia nikoliv. RR zamítá zveřejňovat zdarma prezentace i jiných subjektů, 
které jsou spolufinancovány z veřejných prostředků. Ty jsou zpravidla částečně určeny i na povinnou 
publicitu projektů. Toto je možné zadávat dle pravidel jako placenou inzerci.
Formulace, kterou Gymnázium zvolilo, a to právě z důvodu povinné publicity projektu, byla nevhodná 
a čelákovickým občanům nic nesdělující.

"Moduly P" na Gymnáziu v Čelákovicích finišují
V průběhu září a října pracovali metodici projektu na posledních úpravách vyvíjených modulů v 
rámci závěrečné klíčové aktivity našeho grantového projektu "Moduly P". Každý učitel 
přírodovědného předmětu vytvořil nový modul s využitím moderní techniky a ověřil ho ve výuce. 
Pilotní ověření výuky přírodovědných předmětů s využitím moderních technologií probíhalo ve 
třídách naší školy a dalších středních škol.
Souhrnné informace o projektu:
Číslo operačního programu: CZ.1.07
Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Číslo prioritní osy: 7.1
Název prioritní osy: Počáteční vzdělávání
Číslo oblasti podpory: 7.1.1
Název oblasti podpory: Zvyšování kvality ve vzdělávání
Název výzvy: Středočeský kraj - Výzva č. 3 pro GP- oblast podpory 1.1
Název projektu: Vyučovací moduly pro přírodovědné předměty s využitím moderních technologií

V 19.15 hod. se dostavila pí Marečková.

- RR znovu projednala, již na jaře tohoto roku připravený a Mgr. K. připomínkovaný, interní předpis pro 
zveřejňování inzerce ve Zpravodaji města Čelákovic. K vytvoření a schválení jeho finální verze se 
čekalo na dořešení a uzavření zakázky předtisková úprava a tisk Zpravodaje města Čelákovic.
Aktualizovanou verzi s názvem „Podmínky pro zveřejnění inzerce ve Zpravodaji města Čelákovic“ č. 
I/4/2012 tedy RR projednala.

Návrh usnesení: Komise doporučuje Radě města schválit Podmínky pro zveřejnění 
inzerce ve Zpravodaji města Čelákovic č. I/4/2012.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl schválen.

- RR dále diskutovala o výši inzerce ve Zpravodaji. Současný stav shledává jako optimální.

Návrh usnesení: Komise doporučuje Radě města zachovat stávající výši cen 
inzerce včetně zvýhodnění opakované inzerce, a to pro celý rok 2013.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl schválen.

V 19.30 hod. se dostavil p. Švestka.
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- RR schválila TÉMA ČÍSEL v roce 2013 a zároveň stanovila jejich garanty takto:

1/2013 35. ročník ZMČ pp. Vaňousek, Studnička
2/2013 prezidenti a naše město p. Vaňousek
3/2013 Velikonoce a trhy pí Šimonová, včetně ilustrací
4/2013 životní prostředí p. Petřík, OŽP, MDDM
5/2013 Jan Zach ZUŠ Jana Zacha, pí Petišková
6/2013 Muzeum a Muzejní noc MM, Spolek přátel MM
7/2013 volný čas, dovolená p. Studnička
8/2013 Labe, Grado, lávka ORM, p. Studnička
9/2013 bezpečnost Mě PO, PO ČR
10/2013 ak. arch. Jan Karpaš MM, p. Vaňousek
11/2013 Josef Volman p. Vaňousek, oslovit pp. Kadlečka a Stuchlíka
12/2013 o významu Vánoc dříve a nyní pí Volfová

Návrh usnesení: Komise schvaluje plán témat Zpravodaje pro rok 2013.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl schválen.

- Přítomní členové projednali předložený plán termínů konání redakčních rad v roce 2013 (příloha č. 1 
tohoto zápisu). Plán se může v průběhu roku změnit dle aktuální situace.

Návrh usnesení: Komise schvaluje plán konání redakčních rad Zpravodaje pro rok 
2013.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl schválen.

ČERPÁNÍ

č. 1-10/2012 stav k 24. 10. 2012 č. 1-11/2012 stav k 28. 11. 2012

5169 - tisk 628 513,00 Kč 5169 - tisk 704 053,00 Kč

5169 - ostatní 5 233,00 Kč 5169 - ostatní 17 503,00 Kč

5161 - roznos 62 288,50 Kč 5161 - roznos 68 610,10 Kč

celkem 696 034,50 Kč celkem 790 166,10 Kč

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

zbývá k čerpání 234 965,50 Kč zbývá k čerpání 140 833,90 Kč

 REKAPITULACE VYDANÉHO ČÍSLA 11-2012

Byly zaznamenány připomínky na kvalitu fotografií v tomto čísle. Toto při schválení před tiskem bylo v 
pořádku, tzn., že příčina bude v kvalitě použitého materiálu či tisku. K tomuto bude vznesen dotaz na 
zhotovitele.

PROJEDNÁNÍ AKTUÁLNÍHO ČÍSLA 12-2012

RR projednala příspěvky shromážděné do úterý 20. 11. 2012 (na ftp byly uloženy dopoledne).

- texty určené ke zkrácení či úpravě: farní charita, KSČM, nohejbal, MP, ROUTA, pozvánka na 
výstavu do MM.
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- texty určené k založení pro nadcházející čísla: OSvaZ MěÚ – sKarty a důchodová reforma, texty PO 
ČR, texty p. D., ke kterým bylo zajištěno vyjádření SŽDC, to však neobsahovalo odpovědi na všechny 
požadované otázky, a tak bude požádáno o jeho doplnění. 

- Dále byly RR předloženy dvě e-mailové zprávy:
o „dotaz“ z e-mailu: janprochazka.junior@email.cz, který byl dle pisatele zaslán „všem 

předákům města a také jako otevřený dopis do Respektu, MF a Lidových novin“.
Tento RR dle zásad odložila do nezveřejněných textů.

o druhá od nájemce Městské sauny, kde žádá o vyjádření, zda může zasílat texty o novinkách, 
které plánuje. Na toto ihned odpověděla pí Vitáčková, aby do RR zaslal text, o kterém RR 
rozhodne. Tento však nebyl doručen.

TÉMA čísla: ADVENT
Garantem tohoto tématu je pí Vitáčková – obsahovat bude texty od představitelů místních církví, 
program bohoslužeb, text p. Vaňouska a dvě strany fotografií ze soboty 1. 12., kdy město vstoupí do 
adventního času a slavnostně rozsvítí městský vánoční strom a pondělí 3. 12., kdy starosta města 
přivítá na radnici nejúspěšnější sportovce roku 2012, kteří reprezentují město pod čelákovickými 
kluby.

Texty, které budou dodány po RR:
 z diáře vedení města
 úvodník
 o čem jednali zastupitelé a radní – Vitáčková
 doprava (nové jízdní řády) – Studnička
 informace o nájemném – Machálková
 informační text k prezidentským volbám – odbor starosty
 lávka aktuálně – ORM
 vítání občánků - matrika
 texty radních – bilance 2 let
 vítání občánků
 foto kategorie dospělých – MDDM
 text do rubriky sport – cyklisté v sezoně 2012 – tým
 další drobné a aktuální informace

RR se z textů dodaných do uzávěrky rozhodla nezveřejnit:
- text s. r. o. Mills „Ve Větrníčku jsme sfoukli první svíčku…" – důvod: PR text, možno jako placená 
inzerce (pozn. toto bylo akceptováno a objednáno);

- text Mateřské školy Ekolandia, s. r. o., „Společné vánoční pečení“ – důvod: PR text, možno zdarma 
přidat do rubriky „kam ve volném čase“, a to ve zkrácené verzi dle vzoru nebo jako placená inzerce 
(pozn. placená inzerce v nezkrácené verzi byla akceptována a objednána);

- texty zastupitele města za KSČM p. V.D. „Paradox - nikoliv, skutečnost“ a „Rozčarování
(pokračování článku Paradox - nikoliv, skutečnost)“ – důvod: RR shledává zveřejnění obou textů 
(dohromady 3000 znaků) neobsahující řešení nastolené situace jako nesprávné, a tak vyzvala 
k odpovědím příslušný subjekt. Až budou vyjádření kompletní, bude se RR znovu všemi texty zabývat.

- a zaslané informativní TZ nemající vztah k městu.

Návrh usnesení: Komise schvaluje nezveřejnění výše uvedených textů.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl schválen.

Plán korektur (Nosek): od pátku 30. 11. do pondělí 3. 12. vše
pdf čísla na ftp: pátek 30. 11.
Schválení: úterý 4. 12. po setkání se sportovci (3. 12. večer)
Vydání: cca 7. 12.
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Číslo bude plnobarevné s přítiskovou barvou – modrá.

 VÝHLED PRO ČÍSLO 1-2013

TÉMA: 35. ROČNÍK ZMČ
obsah tématu garantují pp. Vaňousek, Studnička

Součástí ZMČ č. 1-2013 dále bude:
- vítaní občánků 15. 12.;
- MK – bilance;
- autobusové jízdní řády linek 405 a 443;
- zdůvodnění nového ZMČ – Studnička, Vitáčková;
- představení odboru starosty.

Všechna čísla od 1-2013 budou plnobarevná, s 4 přítiskovými barvami dle ročních období – pro 
č. 1-2013 bude modrá, texty na ftp v pondělí 10. 12. večer a 11. 12. 2012 dopoledne. Termín 
uzávěrky: 10. 12. 2012 do 14.00 hod. Číslo vyjde cca do 8. 1. 2013.

4) Určení termínu dalšího jednání komise

úterý 11. 12. 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 
ve 21.00 hodin.

Zapsala dne 28. 11. 2012: Dagmar Vitáčková, tajemník komise

Schválil: Ing. Petr Studnička, předseda redakční rady ZMČ
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