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ZÁPIS Č. 9/2012 Z JEDNÁNÍ KOMISE

„REDAKČNÍ RADA ZPRAVODAJE MĚSTA ČELÁKOVIC“

20. 9. 2012

Přítomni: Ing. Petr Studnička – předseda, pí Jana Marečková, Ing. arch. Ivan Vaňousek, pí 
Jarmila Volfová
Dagmar Vitáčková – tajemník

Host: ---

Nepřítomni: pí Miroslava Šimonová, p. Václav Špaček

Omluveni: pí Miroslava Šimonová, p. Václav Špaček

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

Zápis č. 9/2012, v pořadí 23.
Jednání bylo svoláno na čtvrtek 20. 9. 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 3 členové z 6. Od 19.20 hod. byli přítomni 
4 členové z 6.

1) Přivítání účastníků
 předseda komise přivítal účastníky a představil nového člena Ing. arch. Vaňouska.

2) Informace
Z důvodu nahlášeného pozdějšího příchodu pí Volfové, zahájil předseda jednání informacemi s tím, 
že projednávání vlastního programu bude zahájeno po jejím příchodu.

- Změny členů RR: Při zasedání RM dne 20. 9. (tj. týž den před jednáním RR) byl projednáván bod 
redakční rada ZMČ, v rámci kterého RM usnesením č. 18/2012/6.5. vzala na vědomí k tomuto dni 
podanou rezignaci Ing. Pavla Fišery. Za nového člena této komise RM usnesením č. 18/2012/6.2. 
jmenovala p. Vladislava Švestku, ml.
- Nová grafická podoba ZMČ: RM dne 23. 8. schválila usnesením č. 17/2012/6.4. nový grafický vzhled 
ZMČ, který bude používán od č. 1/2013.
- Z poradních orgánů města: Byly zaznamenány podněty na zařazení tématu bezpečnost a znovu 
zveřejnění rajonizace Městské policie včetně fotografií strážníků. Vzhledem k současným personálním 
změnám MěPO bude toto součástí tématu bezpečnost, které RR zařadí do plánu roku 2013.
- Seznámení se s dodanými texty do uzávěrky: členové se seznámili s texty, které neměli přečtené 
předem.

V 19.20 hod. se dostavila pí Volfová a bylo tedy přistoupeno k jednání.
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3) Schválení programu
Předseda krátce shrnul program jednání:
 různé
 rekapitulace vydaného čísla 9-2012
 projednání aktuálního čísla 10-2012
 výhled pro číslo 11-2012
 žádný bod nebyl přidán

Návrh usnesení: Komise schvaluje program jednání na den 20. 9. 2012.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl schválen.

4) Agenda

 RŮZNÉ

- Výběrové řízení "Předtisková úprava a tisk Zpravodaje města Čelákovic": RM dne 26. 4. 2012 
usnesením č. 9/2012/4.5. schválila jako pro město nejvýhodnější pro plnění této veřejné zakázky firmu 
SAMAB BRNO GROUP, a. s. S touto firmou byla vedena několikaměsíční korespondence ke Smlouvě
o dílo. Jednou z podmínek firmy je schválit před podpisem smlouvy i vzorek papíru, na který by mělo 
být městské periodikum tisknuto. Vzhledem k tomu, že kvalita papíru je jiná, než je současný stav a 
ceny tisku, jsou firmou kalkulovány za použití jimi předloženého vzorku, je RR tento vzorek předložen 
k vyjádření stanoviska.

Návrh usnesení: Redakční rada ZMČ preferuje papír, na kterém je nyní periodikum 
vydáváno, i vzhledem k ekologii a doporučuje RM v případě, že nebude smlouva 
podepsána, postupovat dle příslušné směrnice.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl schválen.

- Pí Vitáčková informovala o podepsané autorské smlouvě s ilustrátorkou pí H., která dle zadání 
vytvoří pro Zpravodaj vánoční motivy a omalovánku s využitím v č. 12/2012. Skici budou předloženy 
na příštím jednání RR.

- Ředitelka MK žádá RR o vyjádření, zda pokračovat v medailoncích významných čelákovických osob. 
Členové RR budou rádi, když rubriku „ŽIJÍ MEZI NÁMI“ MK zajistí.

- Pí Vitáčková předložila aktualizované kontakty na členy RR (příloha č. 1 tohoto zápisu) a návrhy na 
konání RR do konce roku (příloha č. 2 tohoto zápisu). Toto bylo členy RR akceptováno.

ČERPÁNÍ

č. 1-8/2012 stav k 17. 8. 2012 č. 1-9/2012 stav k 25. 9. 2012

5169 - tisk 518 389,00 Kč 5169 - tisk 581 261,00 Kč

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

5161 - roznos 51 389,26 Kč 5161 - roznos 58 112,78 Kč

celkem 575 011,26 Kč celkem 644 606,78 Kč

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

zbývá k čerpání 355 988,74 Kč zbývá k čerpání 286 393,22 Kč
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 REKAPITULACE VYDANÉHO ČÍSLA 9-2012

- Redakce obdržela email od jedné čtenářky, která upozornila na chybu z výroby. Výtisk obsahoval 
některé listy 2x a naopak jiné postrádal.
K tomuto může dojít při zpracování v knihárně, ale nestalo se, že by tyto chyby vykazovalo podstatné 
% zakázky. Vzhledem k nákladu 5 800 ks není ani toto možno zkontrolovat.
- Jiné připomínky k číslu 9-2012 nebyly.

PROJEDNÁNÍ AKTUÁLNÍHO ČÍSLA 10-2012

RR dále projednala příspěvky shromážděné do čtvrtku 20. 9. 2012 (na ftp byly uloženy týž den 
dopoledne).

- texty určené ke zkrácení či úpravě: nohejbal.

TÉMA čísla: SENOŘI
Garantem tohoto tématu je pí Špírková – obsahovat bude všeobecný text na téma, informace o PS 
města.
Dále zde bude zařazen rozhovor předsedy RR s novou vedoucí PS města Mgr. Václavou Snítilou 
a dodaný informační text Farní charity Neratovice.

Texty, které budou dodány po RR:
 text + foto ze Dne otevřených dveří na ČOV – ORM
 z diáře vedení města
 úvodník
 starosta odpovídá
 o čem jednali zastupitelé a radní – Vitáčková
 Týden mobility – Iglo
 poslední strana plakát k výroční ceně města
 další drobné a aktuální informace

Redakce obdržela text pí P. „O stromech v Čelákovicích", ke kterému měli členové dvě výhrady, a to, 
že text obsahuje skrytou reklamu a není k němu, kromě jména, připojen žádný zpětný kontakt pro 
případné vyzvání ke změnám apod.

Návrh usnesení: Komise schvaluje zveřejnění textu „O stromech v Čelákovicích".
Hlasování: pro 0, proti 4, zdržel se 0. Návrh nebyl schválen.

Návrh usnesení: Komise schvaluje zveřejnění textu „O stromech v Čelákovicích" 
s úpravou vypuštění skryté reklamy.
Hlasování: pro 3, proti 0, zdržel se 1. Návrh nebyl schválen.

Text nebude zveřejněn.

RR se z textů dodaných do uzávěrky rozhodla nezveřejnit:
- text dodaný jednatelkou Mills, s. r. o. „Větrník" – důvod: PR text. Možné zveřejnit jako placenou 
inzerci. (Toto bylo druhý den vykorespondováno a Mills, s. r. o., si objednal zveřejnění, včetně 
fotografie, jako placenou inzerci. Zařazeno do rubriky školství);

- text p. Duníka „Podzimní zamyšlení" – důvod: Text je reklamou před říjnovými volbami. Tj. v č. 10-
2012 je možné jej zveřejnit pouze jako placenou inzerci (toto bylo druhý den vykorespondováno, ale 
bez reakce) nebo upravit s dodržením 1 500 znaků pro č. 11-2012;

- a zaslané informativní TZ nemající vztah k městu.

Návrh usnesení: Komise schvaluje nezveřejnění výše uvedených textů.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl schválen.
Plán korektur (Nosek): do pondělí 1. 10. vše
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pdf čísla na ftp: čtvrtek 27. 9.
Schválení: pondělí 1. 10.
Vydání: 3. 10.

Číslo nebude plnobarevné, jen jeho obálka, přítisková barva – okrová.

 VÝHLED PRO ČÍSLO 11-2012

TÉMA: KULTURA – garantem tématu je OŠIK MěÚ
obsah tématu: Výroční cena města – medailonek laureáta roku 2012 B. H., medailonek tvůrce návrhu 
ceny města M. B., foto ze slavnostního předávání 28. 10. apod.

Součástí ZMČ č. 11-2012 dále bude:
- výsledek voleb (12. - 13. 10.);
- na poslední straně plakát k akci 1. 12. – ZAHÁJENÍ ADVENTU VE MĚSTĚ (slavnostní rozsvícení 
městského vánočního stromu s bohatým doprovodným programem);
- záznam z Týdne knihoven;
- výzva k podávání žádostí o dotace města pro rok 2013.

Číslo 11-2012 nebude plnobarevné, přítisková barva – okrová, texty na ftp ve středu 17. 10.
2012 – odpoledne. Termín uzávěrky: 15. 10. 2012. Číslo vyjde cca 5. 11. 2012.

5) Určení termínu dalšího jednání komise

čtvrtek 18. 10. 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 21.15 hodin.

Zapsala dne 2. 10. 2012: Dagmar Vitáčková, tajemník komise

Schválil: Ing. Petr Studnička, předseda redakční rady ZMČ
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