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ZÁPIS Č. 11 Z JEDNÁNÍ KOMISE

„REDAKČNÍ RADA ZPRAVODAJE MĚSTA ČELÁKOVIC“

20. 9. 2011

Přítomni: Ing. Petr Studnička – předseda, Ing. Pavel Fišera (od 19.15 hod.), pí Miroslava 
Šimonová, pí Jarmila Volfová
Dagmar Vitáčková – tajemník

Hosté: ---

Nepřítomni: Mgr. Petra Kolenská, MUDr. Pavel Rusý, p. Václav Špaček

Omluveni: Ing. Pavel Fišera (dostaví se v 19.00 hod.), Mgr. Petra Kolenská, MUDr. Pavel Rusý

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 
plánech vedení a výstupech RM. Dále byla domluvena s pí Vitáčkovou příprava podkladů pro další RR 
– návrh termínů zasedání RR pro rok 2012. Následně vyzval členy RR k přípravě témat pro rok 2012, 
a to také do příští RR.
V 19.15 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
 rekapitulace vydaného čísla 9-2011
 projednání aktuálního čísla 10-2011
 výhled pro číslo 11-2011
 žádný bod nebyl přidán

Návrh usnesení: Komise schvaluje program jednání na den 20. 9. 2011.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0
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3) Agenda

RŮZNÉ

Příspěvek p. V. o historii Čelákovic. Tento text RR neměla v podkladech. Na dotaz předsedy pí 
Volfová odpověděla, že je již k dispozici. Protože se nezdařilo elektronické doručení redakci, dodá jej 
pí Volfová v 38. týdnu. RR se dohodla předložit text do podkladů č. 12/2011.
P. Fišera má problém s ftp. – nevidí přidanou složku 10-2011. Pí Vitáčková prověří u IT.
(IT přístup apod. kontroloval a neshledal žádnou chybu).

ČERPÁNÍ

č. 1 - 8/2011 stav k 29. 8. 2011

5169 - tisk 476 087,00 Kč

5169 - ostatní 5 720,00 Kč

5161 - roznos 53 561,40 Kč

celkem 535 368,40 Kč

rozpočet 750 000,00 Kč

K čerpání zbývá 214 631,60 Kč

REKAPITULACE VYDANÉHO ČÍSLA 9-2011

Žádné připomínky k poslednímu vydanému číslu nebyly.

 PROJEDNÁNÍ AKTUÁLNÍHO ČÍSLA 10-2011

Zářijové číslo bude s přítiskovou hnědou barvou (2/2). RR se dohodla z důvodu konání Týdne 
knihoven před vydáním č. 10-2011 plánované téma říjnového čísla „KNIHOVNA“ změnit na ODPADY. 
Toto téma bylo zvoleno s ohledem na vkládání dvou příloh: 1/ 1 list A4 „ASEKOL a Město Čelákovice -
červené kontejnery na elektroodpad“ a 2/ 1 složený list A2 „mapy kontejnerových stání ve městě“.
V čísle se počítá s 1 až 2 stranami věnovanými oslavám „100 let čelákovické radnice“, převážně 
složených z fotografií pořízených 24. 9. – dodá OŠIK.
RR projednala příspěvky shromážděné do úterý 20. 9. 2011, vše viz ftp. (út 20. 9. odpoledne). U 
některých z nich se dohodla informace zkrátit či upřesnit.

- „Obecně závazná vyhláška E 3/2011 města Čelákovic, o zákazu podávání a konzumace 
alkoholických nápojů na veřejném prostranství“. Podstatné informace o vyhlášce obsahuje 
text velitele MP, a tak nebude zveřejněna v celém znění.

- text p. Duníka „Kdo si hraje, nezlobí“ vzhledem k rozsahu více jak 3000 zn. RR určila 
redakčně zkrátit.

- Texty zaslané p. Petříkem „Slavnostní uzavření soutěže Adoptuj si svůj strom“ a pp. Iglem a 
Petříkem „20. října slavíme Den stromů“, byly po dohodě RR vráceny k přepracování. 
Odpovědným za vyřízení věci a následné doručení redakci je p. Fišera. Dodání nových textů 
bylo přislíbeno do pátku 23. 9.

(Text p. Petříka byl nahrazen textem dodaným pí Zradičkovou 26. 9. Druhý text – bez odezvy)
Texty, které budou dodány po RR:

- Studnička, optimalizace trati (do pátku 23. 9.)
- Skalický, k tématu odpady ještě jeden text (do pátku 23. 9.)
- Kolenská, RM, ZM, představení ORM, nové ředitelky MŠ Rumunská, aktuální souhrn o 

strategickém plánu

č. 1 - 9/2011 stav k 26. 9. 2011

5169 - tisk 546 267,00 Kč

5169 - ostatní 5 720,00 Kč

5161 - roznos 59 479,80 Kč

celkem 611 466,80 Kč

rozpočet po 
úpravě 860 000,00 Kč

K čerpání zbývá 248 533,20 Kč
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Plán korektur - celkové od pátku 30. 9. do pondělí 3. 10.; poslední schválení – úterý 4. 10.

RR se z textů dodaných do uzávěrky rozhodla nezveřejnit:
- přílohy příspěvku Jaroslava Ryneše „Velká cena Čelákovic v běhu hodinovém“ - důvod: 
přílohy jsou obsáhlé a jejich souhrn obsahuje samotný příspěvek
- texty Hewer, o. s., o nabízené placené komunitní službě - důvod: PR sdělení
- 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 11-2011

TÉMA: LABE, GRADO

- téma: odkazy na několik zajímavých článků od p. Igla (již uloženo v podkladech č. 11-2011);
historie, zdymadlo, rybáři apod.

- pozvánka na zahájení adventu 26. 11. 2011

Hlavní barva - hnědá, texty na ftp po 17. 10. 2011. Termín uzávěrky: 15. 10. 2011. Číslo vyjde cca
čt 3. 11. 2011.

4) Určení termínu dalšího jednání komise

Úterý 18. 10. od 18.30 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Čelákovicích, radnice I., 2. patro u odboru 
ŠIK.
Viz plán do konce roku 2011 - příloha č. 1 / zápisu č. 7.

Jednání Komise „REDAKČNÍ RADA ZPRAVODAJE MĚSTA ČELÁKOVIC“ bylo ukončeno 
v 20.00 hodin.

Zapsala dne 26. 9. 2011: Dagmar Vitáčková, tajemník komise

Schválil: Ing. Petr Studnička, předseda redakční rady ZMČ




