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ZÁPIS Č. 10 Z JEDNÁNÍ KOMISE

„REDAKČNÍ RADA ZPRAVODAJE MĚSTA ČELÁKOVIC“

23. 8. 2011

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

Hosté: ---

Nepřítomni: Ing. Fišera Pavel, Mgr. Kolenská Petra

Omluveni: Mgr. Kolenská Petra

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, dle sdělení starosty, přítomné členy informoval o výstupu RM. 
RM na zasedání dne 18. 8. 2011 jmenovala MUDr. Pavla Rusého novým členem RR. Vzhledem 
k tomu, že dne 23. 8. 2011 si MUDr. Rusý v sekretariátu převzal výpis RM se jmenováním, nebyl
přítomen této RR.
Jednání RR v počtu 4 členů bylo zahájeno v 18.50 hod.

1) Přivítání účastníků
 předseda komise přivítal účastníky

2) Schválení programu
Předseda krátce shrnul program jednání:
 různé
 rekapitulace vydaného čísla 8-2011
 projednání aktuálního čísla 9-2011
 výhled pro číslo 10-2011
 žádný bod nebyl přidán

Návrh usnesení: Komise schvaluje program jednání na den 23. 8. 2011.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0
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3) Agenda

RŮZNÉ

- pí Vitáčková předala RR dotaz Krajské hospodářské komory Střední Čechy, která uvažuje o vydání 
brožury mapující turistické možnosti po celé délce Labe na území Středočeského kraje (cca do 100 
stran - A5) a současně přemýšlí o všech možných způsobech distribuce mezi co nejširší veřejnost.
Vzhledem k plánovanému tématu listopadového čísla 2011: LABE, se RR dohodla nabídnout prostor v
tomto čísle zdarma KHK a vložit brožuru do ZMČ, s tím, že chce mít výtisk nebo náhledové pdf 
k posouzení. Nejméně týden před zasedáním RR 18. 10. 2011 musí KHK výtisk doručit redakci. RR 
na zasedání poté bude o věci hlasovat.
V případě, že KHK nedodá brožuru do tohoto data a doručí ji později, bude RR na některém z dalších 
zasedání rozhodovat, do kterého z čísel popř. brožuru vloží.
- pí Vitáčková informovala o připravované úpravě rozpočtu 2011 v paragrafu 3349, pol. 5161 a 5169, 
kde Ing. Majer, vedoucí OFaP, dle požadavku vedení města navyšuje místo o 75 tis. Kč o 110 tis. Kč.
Důvodem navýšení finančních prostředků je zvýšení počtu vydání Zpravodaje z 11 na 12, poslední 
příloha o revitalizaci náměstí a barevné zářijové číslo, kde budou prezentovány oslavy 100 let
čelákovické radnice.

ČERPÁNÍ

č. 1 - 7/2011 stav k 22. 7. 2011

5169 - tisk 410 428,00 Kč

5169 - ostatní 5 720,00 Kč

5161 - roznos 47 110,40 Kč

celkem 463 258,40 Kč

rozpočet 750 000,00 Kč

K čerpání zbývá 286 741,60 Kč

REKAPITULACE VYDANÉHO ČÍSLA 8-2011

Předseda vyzval přítomné k připomínkám k poslednímu vydanému číslu. P. Špaček řekl, že by měli 
být pod fotografiemi uváděni jejich autoři. RR se dohodla, že redakce bude vyžadovat od dalšího čísla 
tj. 10-2011 od všech přispěvatelů zaslání popisku s určením autora fotografií. Pí Šimonová požádala, 
aby RR měla při zasedáních k dispozici i převážnou většinu textů, které zpracovává pí Kolenská.

 PROJEDNÁNÍ AKTUÁLNÍHO ČÍSLA 9-2011

Zářijové číslo bude barevné (4/4) s hlavní hnědou barvou. Téma - HISTORIE, BUDOVA RADNICE.
Pí Volfová informovala, že text od p. Vaňouska (viz zápis č. 9) má přislíben, ale zatím nedodán.
RR projednala příspěvky shromážděné do úterý 23. 8. 2011, vše viz ftp. (út 23. 8. odpoledne –
z důvodu nástupu pí Vitáčkové po dovolené 22. 8.).
Do čísla bude v případě, že nevyjde lichý list, vložena i zvláštní příloha – 1 list A4 „ASEKOL a Město 
Čelákovice - červené kontejnery na elektroodpad“, která je hrazena z jiných finančních prostředků než
Zpravodaje, jen zvýší cenu roznosného.
Dále bude jeho součástí, tak jako v č. 6-2011 list/skládačka s přehledem akcí (zpracovává OŠIK)
„PODZIM v Čelákovicích 2011“.
Plán korektur - celkové od pátku 2. do pondělí 5. 9.; poslední schválení – pondělí 5. 9.

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
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RR se z textů dodaných do uzávěrky rozhodla nezveřejnit:
- příspěvek SOŠ a SOU Čelákovice, s. r. o. – „Ze života SOŠ a SOU Čelákovice, s. r. o.“ -
důvod: podobné téma již bylo zveřejněno, zvolit napříště jiné informace
- a zaslané informativní TZ nemající vztah k městu.

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

Dále se RR zabývala textem zaslaným předsedou MO KSČM Čelákovice, p. J. M. – „Vzpomínkový 
pietní akt“ (za J. H.). V textu je uvedeno Město Čelákovice jako spolupořadatel této akce. Členové RR 
žádají prověření skutečnosti u vedení města.

Návrh usnesení: Komise schvaluje zveřejnění kratší upravené pozvánky dle 
vedením města potvrzených skutečností a zařazení do rubriky dopisy - informace 
politických stran ve městě.
Hlasování: pro 3, proti 1 – pí Volfová, zdržel se 0

 VÝHLED PRO ČÍSLO 10-2011

TÉMA: KNIHOVNA

- redakce osloví ředitelku MK ke spoluúčasti na zpracování textu k tématu čísla;

Hlavní barva - hnědá, texty na ftp po 19. 9. 2011. Termín uzávěrky: 15. 9. 2011. Číslo vyjde cca čt
6. 10. 2011.

4) Určení termínu dalšího jednání komise

Úterý 20. 9. 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 29. 8. 2011: Dagmar Vitáčková, tajemník komise

Schválil: Ing. Petr Studnička, předseda redakční rady ZMČ




