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ZÁPIS Č. 6/2012 Z JEDNÁNÍ KOMISE

„REDAKČNÍ RADA ZPRAVODAJE MĚSTA ČELÁKOVIC“

21. 6. 2012

Přítomni: Ing. Petr Studnička – předseda, Ing. Pavel Fišera, pí Miroslava Šimonová, p. Václav 
Špaček
Dagmar Vitáčková – tajemník

Hosté: ---

Nepřítomni: pí Jarmila Volfová

Omluveni: pí Jarmila Volfová - dovolená

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

Zápis č. 6/2012, v pořadí 20.
Jednání bylo svoláno na úterý 19. 6. od 19.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Čelákovicích, radnice 
I., 2. patro u odboru ŠIK. Z důvodu omluv členů pro nepřítomnost, a tím i k nedostatečnému počtu 
k usnášeníschopnosti, bylo jednání v odpoledních hodinách 19. 6. odvoláno a domluven náhradní
termín, a to čtvrtek 21. 6. od 7.30 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Čelákovicích, radnice I., 1. patro 
u vedení. Vzhledem k současnému pětičlennému složení RR (RM dne 14. 6. 2012 přijala rezignace 
Mgr. Kolenské a MUDr. Rusého) musí být přítomni min. 3 členové.
Pozvánka byla 5 členům RR poslána e-mailem 19. 6. 2012.

Dne 21. 6. předseda RR zahájil jednání v 7.45 hod. za přítomnosti 3 členů. Ing. Pavel Fišera se 
dostavil v 8.15 hod.

1) Přivítání účastníků
 předseda komise přivítal účastníky

2) Schválení programu
Předseda krátce shrnul program jednání:
 různé
 rekapitulace vydaného čísla 6-2012
 projednání aktuálního čísla 7-2012
 výhled pro číslo 8-2012
 žádný bod nebyl přidán

Návrh usnesení: Komise schvaluje program jednání na den 21. 6. 2012.
Hlasování: pro 3, proti 0, zdržel se 0
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3) Agenda

 RŮZNÉ

- Předseda informoval o RM (dne 14. 6. 2012) přijatých rezignacích Mgr. Kolenské a MUDr. Rusého 
na členství v RR. Tím došlo ke snížení celkového počtu členů RR ze 7 na 5.

- Vzhledem k současnému počtu 5 členů a zatím žádnému novému návrhu na členství se RR dohodla 
vyzvat, v nadcházejících číslech ZMČ a v sekci ZMČ na webu města, volební subjekty a občany 
města k nominaci členů. Současní členové se však přiklánějí k výběru aktivního člena.

- RR byla dále informována o práci starostou ustavené PS, která má nyní složení Josef Pátek, Marie 
Vávrová, Dagmar Vitáčková, Petr Studnička, Michal Burda, David Šitavanc a Miroslava Šimonová. Její 
další setkání je stanoveno na 19. 7. Změnil se i termín zahájení tzv. „nového Zpravodaje“, a to od čísla
1-2013 u příležitosti 35. výročí Zpravodaje města Čelákovic.

- Na požadavek RR upravit pro č. 6-2012 do 21. 5. ke zveřejnění text p. Igla „Střet zájmu?“ nebylo 
nijak reagováno.

- RR obdržela dopis ředitelky MK s žádostí o rozhodnutí, dle přiloženého zpracovaného seznamu, 
o výběru osobností pro téma srpnového ZMČ. Členové RR souhlasí se všemi uvedenými jmény 
a vyslovili ředitelce MK za tuto rozsáhlou spolupráci velké poděkování.
Zároveň RR rozhodla o zveřejnění celého seznamu připravených osobností s výzvou občanům na 
jeho doplňování. K jednotlivcům se bude ZMČ vracet v plánované rubrice, které MK bude garantem.

- RR obdržela stížnost P. B. na chybně uvedené informace o jeho firmě v tématu minulého čísla ZMČ 
s tím, že toto zapříčinilo i vyčíslení pokuty, kterou v případě nezveřejnění omluvy bude muset firma 
uhradit. RR se dohodla na zveřejnění omluvy v č. 7-2012.

- RR obdržela od vedoucí OŽP e-mail se žádostí o vyjádření k možnému zveřejnění společnosti PMH,
s. r. o. (pro Asekol, s. r. o.) šířenému letáku o soutěži ve sběru drobného elektra v rámci ZMČ zdarma.
Leták dle sdělení bude i samostatně distribuován v tiskové podobě do domácností.
K tomuto dotazu RR jednoznačně přijala zamítavé stanovisko. Firma si však může zveřejnění v ZMČ 
zadat jako placenou inzerci.

ČERPÁNÍ

č. 1-5/2012 stav k 22. 5. 2012 č. 1-6/2012 stav k 26. 6. 2012

5169 - tisk 328 483,00 Kč 5169 - tisk 398 671,00 Kč 

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

5161 - roznos 32 189,00 Kč 5161 - roznos 39 090,10 Kč 

celkem 365 905,00 Kč celkem 442 994,10 Kč 

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

zbývá k čerpání 565 095,00 Kč zbývá k čerpání 488 005,90 Kč 

 REKAPITULACE VYDANÉHO ČÍSLA 6-2012

Byly zachyceny kladné reakce, především ve smyslu přiblížení osobnosti A. Vašátka, od osob, které 
nejsou starousedlíky města. Jinak žádné připomínky k poslednímu vydanému číslu nebyly.

PROJEDNÁNÍ AKTUÁLNÍHO ČÍSLA 7-2012
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Z unesení RM 14. 6. zjistila pí Vitáčková, že bylo radní pí Jarmile Volfové uloženo „předložit na 
jednání redakční rady ZMČ návrh, aby byl v červencovém čísle ZMČ zveřejněn příspěvek Ing. J. T., 
DrSc. současně se stanoviskem OŽP MěÚ k měření čistoty ovzduší v Čelákovicích, které proběhlo na 
podzim roku 2011". Z tohoto důvodu byl p. T. pí Vitáčkovou požádán o aktualizování již jednou 
zaslaného příspěvku k tomuto tématu.
Na tuto žádost ze dne 20. 6. reagoval kladně, čímž se podařilo zajistit výše uvedené usnesení RM.
Text pí Mutínská na základě požadavku předsedy RR také dodala před RR, a tak bude v č. 7-2012 
zveřejněno společně.

RR dále projednala příspěvky shromážděné do čtvrtka 21. 6. 2012 (na ftp byly ukládány od pondělí 
18. 6.).

- texty určené ke zkrácení či úpravě: nohejbal, ZŠ J. A. Komenského – Revolution-train (krátit na 
polovinu), černá kronika, MěPO, rybáři - Dětské dostaveníčko na Řehačce (výrazně krátit na jeden 
odstavec), Čelákovice - město stromů (změna posledního odstavce);

TÉMA čísla: VOLNÝ ČAS, DOVOLENÁ
Garantem tohoto tématu je p. Studnička. Doplnila pí Vitáčková o fotografie a popisky pod nimi.

Texty, které budou dodány po RR:
 vedení města odpovídá
 z diáře vedení města
 úvodník (starosta, Studnička)
 o čem jednali radní (Vitáčková)
 texty od ZUŠ a MDDM, dle požadavku vedení
 texty od odborů – OŠIK (po předání) sv. Jana Nepomuckého 4. schod
 záznam soboty 23. 6. včetně fotografií (Vašátko + Muzejní noc)
 zpráva ze ZM konaného dne 27. 6. 2012
 změna dopravního značení v lokalitě „pod nádražím“
 další drobné aktuální informace

Plán korektur (Nosek): od pátku 22. 6. do pondělí ráno 25. 6.
pdf čísla na ftp: úterý 26. 6. vpodvečer
Schválení: čtvrtek 28. 6.
Vydání: pondělí 2. 7.

RR se z textů dodaných do uzávěrky rozhodla nezveřejnit:
- text kolektivu lékárny ERICA „Poděkování“ - důvod: PR text. Celý text je možné zadat jako 
placenou inzerci.
Kolektivu lékárny však bylo RR nabídnuto zveřejnění zdarma, ale pouze v případě souhlasu 
s redakční radou zkrácenou variantou textu.
Žádost o stanovisko byla před vydáním čísla kolektivu zaslána, ale ten s krátkou variantou nesouhlasí 
a využije prý inzerce v některém z dalších čísel.

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

 VÝHLED PRO ČÍSLO 8-2012

TÉMA: VÝZNAMNÉ OSOBNOSTI MĚSTA - Garantem zpracování tématu je Městská knihovna.
Nástin textů:
- představení odboru starosty, informace od odborů MěÚ (ORM – lávka, územní plán města);
- II. díl textu p. V. o Čelákovicích;
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- záznam včetně fotografií z fotbalového turnaje „Pohár starosty města“ konaného v sobotu 30. 6. 
pořádaného SK Union;
- J. Bartošová – OV Záluží
- T. Janák – Rozpočtové určení daní
- texty, které byly již RR schváleny a čekají na publikování v ZMČ 

Číslo nebude plnobarevné, přítisková barva – červená, texty na ftp ve středu 18. 7. 2012 –
odpoledne. Termín uzávěrky: 15. 7. 2012. Číslo vyjde cca 2. 8. 2012.

4) Určení termínu dalšího jednání komise

čtvrtek 19. 7. 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 9.30 hodin.

Zapsala dne 27. 6. 2012: Dagmar Vitáčková, tajemník komise

Schválil: Ing. Petr Studnička, předseda redakční rady ZMČ
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