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ZÁPIS Č. 13 Z JEDNÁNÍ KOMISE

„REDAKČNÍ RADA ZPRAVODAJE MĚSTA ČELÁKOVIC“

23. 11. 2011

Přítomni: Ing. Petr Studnička – předseda, Mgr. Petra Kolenská, MUDr. Pavel Rusý, pí Miroslava 
Šimonová, pí Jarmila Volfová
Dagmar Vitáčková – tajemník

Hosté: ---

Nepřítomni: Ing. Pavel Fišera, p. Václav Špaček

Omluveni: Ing. Pavel Fišera, p. Václav Špaček

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

Jednání bylo svoláno na úterý 15. 11. od 19.30 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Čelákovicích, radnice
I., 2. patro u odboru ŠIK.
Z důvodu nedostatečného počtu členů po 20.00 hod., byli přítomni jen Ing. Petr Studnička a Mgr. 
Petra Kolenská, předseda zasedání RR ve 20.30 hod. odložil na náhradní termín, a to středu 23. 11. 
od 16.00 hod. Ještě týž večer byla členům RR poslána e-mailem pozvánka.

Jednání RR v počtu 5 členů bylo zahájeno dne 23. 11. v 16.00 hod.

1) Přivítání účastníků
 předseda komise přivítal účastníky

2) Schválení programu
Předseda krátce shrnul program jednání:
 různé
 podklady pro jednání RM - navýšení ceny inzerce
 rekapitulace vydaného čísla 11-2011
 projednání aktuálního čísla 12-2011
 výhled pro číslo 1-2012
 žádný bod nebyl přidán

Návrh usnesení: Komise schvaluje program jednání na den 23. 11. 2011.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0
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3) Agenda

 RŮZNÉ

Zřízení přístupu na ftp (úložiště podkladů pro jednání RR) pro MUDr. Rusého - pí Vitáčková zajistí u IT
MěÚ.
Pí Vitáčková dále zajistí na základě pokynů vedení města objednávku tisku ZMČ (Durabo) pro č. 1-
2012 a následně i objednávku roznosu ZMČ (Česká pošta, s. p.) v lednu 2012.
Dopis RNDr. Petra Petříka, Ph.D. určený RR vzali členové RR na vědomí.

ČERPÁNÍ

č. 1 - 10/2011 stav k 31. 10. 2011

5169 - tisk 602 336,00 Kč

5169 - ostatní 5 720,00 Kč

5161 - roznos 70 073,70 Kč

celkem 678 129,70 Kč

rozpočet po 
úpravě 860 000,00 Kč

K čerpání zbývá 181 870,30 Kč

 PODKLADY PRO JEDNÁNÍ RM - NAVÝŠENÍ CENY INZERCE

Předseda navrhl, aby RR, prostřednictvím OŠIK, předložila RM návrh na zvýšení ceny inzerce od č. 
1/2012.
A to cenu plošné inzerce z 25 Kč za 1 cm2 bez DPH na 28 za 1 cm2 bez DPH. Cena zvýhodněné 
opakované inzerce by zůstala zachována po dobu platnosti objednávky.

Návrh usnesení: Komise schvaluje předložit na nejbližší zasedání RM návrh na 
zvýšení ceny plošné inzerce v ZMČ z 25 za 1 cm2 bez DPH na 28 za 1 cm2 bez DPH
s tím, že zvýhodněná opakovaná inzerce by zůstala zachována po dobu platnosti 
objednávky.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 1 (Mgr. Kolenská)

 REKAPITULACE VYDANÉHO ČÍSLA 11-2011

Žádné připomínky k poslednímu vydanému číslu nebyly.

 PROJEDNÁNÍ AKTUÁLNÍHO ČÍSLA 12-2011

Prosincové číslo bude barevné s ilustracemi pí J. F. a hlavní modrou barvou (4/4). RR projednala 
příspěvky shromážděné do středy 23. 11. 2011, na ftp. byly uloženy texty dodané redakci do 15. 11.
odpoledne. Z důvodu posunu termínu zasedání byly RR předloženy aktualizované podklady.

U některých textů se RR dohodla informace zkrátit, upřesnit nebo odložit.
- text p. V. odložila do roku 2012 – bude zveřejňován po částech v průběhu roku,
- TZ „K-centrum informuje“ redakčně zkrátit (Vitáčková),
- jízdní řády autobusových linek do č. 1-2012,
- text „Služba školy dětem“ znovu odložen do některého z dalších čísel,

č. 1 - 11/2011 stav k 8. 12. 2011

5169 - tisk 660 536,00 Kč 

5169 - ostatní 10 720,00 Kč 

5161 - roznos 75 992,40 Kč 

celkem 747 248,40 Kč 

rozpočet po 
úpravě č. 2 880 000,00 Kč 

K čerpání zbývá 132 751,60 Kč 
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- text „Farní charita Neratovice oslavila 20. výročí“ redakčně upravit jen pod fotografii,
- text „Oblastní organizace Svazu neslyšících a nedoslýchavých Praha-východ“ redakčně 

upravit jen pod fotografii,
- text Pečovatelské služby města Čelákovic redakčně upravit/doplnit dle výsledků 

dotazníkového šetření,
- text „Náš první Halloween“ ZŠ Kostelní redakčně upravit jen pod fotografii,

Texty, které budou dodány po RR:
- Studnička, úvodník
- poděkování za dar městské policii 
- texty vedení města (pravidelné rubriky)
- zahájení adventu (OŠIK - text, Vitáčková – fotky)
- černá kronika (Fedaček, upr. Vitáčková)
- zimní údržba texty + mapa (Turek/Vitáčková)
- nová anketa + výsledky ankety (Vitáčková/Studnička)
- ředitelka MŠ Rumunská (text, který byl připraven do č. 11-2011 – Kolenská)
- o čem jednali radní města (Vitáčková)
- strategický plán – finalizace (Kolenská)

Plán korektur - celkové od pátku 2. 12. do pondělí 5. 12.; poslední schválení – pondělí 5. 12.
Na titulní stranu byl členy RR vybrán obrázek – jablko a použít fotografii pořízenou při rozsvícení 
městského stromu 26. 11. 2011.

RR se z textů dodaných do uzávěrky rozhodla nezveřejnit:
- text pí L. Č., „poděkování vedení společnosti Tesco“ - důvod: PR text;
- text pí V. V. Ch., ZŠ Kostelní „Podzimní ozdravný pobyt“ - důvod: již nevhodný do vánočního 
čísla;
- a zaslané informativní TZ nemající vztah k městu.

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

 VÝHLED PRO ČÍSLO 1-2012

RR se bude zabývat přiřazením schválení témat pro rok 2012 k jednotlivým měsícům, zpracováním
pravidel pro zveřejňování inzerce, harmonogramem změn ve vydávání ZMČ od č. 7-2012.

TÉMA: ZHODNOCENÍ ROKU 2011

- novoroční přání (vedení města)
- úvodník (starosta)
- o čem jednali zastupitelé 23. 11. a 14. 12. (Vitáčková)
- o čem jednali radní města (Vitáčková)
- nové vyhlášky - místní poplatky, psi, odpad (Studnička/vedení města)
- sankce (přestupkový zákon), orientační mapka pro volné pobíhání psů
- změny v roce 2012 - nájemné, vodné a stočné (Studnička/vedení města)
- obchodování na burze (Skalický)
- svoz odpadů (Skalický)
- sociální reforma 2012 – zopakovat informace z č. 12-2011 (OSVaZ)
- téma (Studnička)
- jízdní řády (Vitáčková)
- strategický plán - souhrnné informace
- rozpočet města (OFaP/Studnička)

Hlavní barva - modrá, texty na ftp v čt 15. 12. 2011 po uzávěrce. Termín uzávěrky: 15. 12. 2011 v 
14.00 hod. Číslo vyjde cca st 11. 1. 2012.
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4) Určení termínu dalšího jednání komise

Čtvrtek 15. 12. od 18.30 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Čelákovicích, radnice I., 2. patro u odboru 
ŠIK.
Z tohoto zasedání se předem omluvila pí Jarmila Volfová z důvodu dovolené.

Příloha č. 1 / tohoto zápisu č. 13 – aktualizované kontakty členů RR.

Jednání Komise „REDAKČNÍ RADA ZPRAVODAJE MĚSTA ČELÁKOVIC“ bylo ukončeno 
v 17.30 hodin.

Zapsala dne 9. 12. 2011: Dagmar Vitáčková, tajemník komise

Schválil: Ing. Petr Studnička, předseda redakční rady ZMČ




