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ZÁPIS Č. 5/2012 Z JEDNÁNÍ KOMISE

„REDAKČNÍ RADA ZPRAVODAJE MĚSTA ČELÁKOVIC“

15. 5. 2012

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

Hosté: ---

Nepřítomni: Ing. Pavel Fišera, Mgr. Petra Kolenská, MUDr. Pavel Rusý

Omluveni: Ing. Pavel Fišera, Mgr. Petra Kolenská, MUDr. Pavel Rusý

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

Zápis č. 5/2012, v pořadí 19.
Jednání bylo svoláno na úterý 15. 5. od 19.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Čelákovicích, radnice
I., 2. patro u odboru ŠIK. Předseda jednání RR zahájil v 19.15 hod. za přítomnosti 4 členů.

1) Přivítání účastníků
 předseda komise přivítal účastníky

2) Schválení programu
Předseda krátce shrnul program jednání:
 různé
 rekapitulace vydaného čísla 5-2012
 projednání aktuálního čísla 6-2012
 výhled pro číslo 7-2012
 žádný bod nebyl přidán

Návrh usnesení: Komise schvaluje program jednání na den 15. 5. 2012.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0

3) Agenda

 RŮZNÉ

- Předseda informoval o podané žádosti MUDr. Rusého ze dne 11. 5. 2012 o uvolnění z členství v RR. 
Jeho rezignaci schválí nadcházející RM. Předseda znovu oslovil členy RR k návrhu na doplnění
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komise. Protože nebyl vznesen žádný návrh, dohodla se RR výzvu na nominaci umístit do příštího 
vydání ZMČ.

- RR byla informována o zprávě pí Kolenské, týkající se její pracovní neschopnosti a následným 
nástupem na mateřskou dovolenou. Veškeré pracovní závazky tedy budou přiděleny jiným osobám.

- Výběrové řízení „Předtisková úprava a tisk Zpravodaje města Čelákovic“ bylo ukončeno a RM na 
svém zasedání dne 26. 4. 2012 schválila usnesením č. 9/2012/4.5. na základě doporučení hodnotící 
komise jako pro město nejvýhodnější nabídku a. s. SAMAB BRNO GROUP, Brno na plnění veřejné 
zakázky za nabídkovou resp. srovnávací cenu 237 804,00 Kč v barevnosti 4/4.
Starosta následně sestavil pracovní skupinu (PS) ve složení Josef Pátek, Marie Vávrová, Dagmar 
Vitáčková, Petr Studnička, Michal Burda, David Šitavanc, která dne 15. 5. formulovala požadavky na 
změnu firmou dodaného grafického vzhledu Zpravodaje. Termín pro přepracování a dodání nových 
variant PS stanovila termín do 25. 5. Následně je skupina posoudí a předloží jak RR, tak dalším 
orgánům města k vyhodnocení.
Kontaktní osobou pro společnost SAMAB BRNO GROUP je pí Vitáčková.
Uvažuje se o tzv. „novém Zpravodaji“ od č. 9-2012.

- Podmínky zveřejňování inzerce v ZMČ. K návrhu dokumentu, který byl k dispozici na ftp. pro 
připomínky členy RR, nebyly žádné do konání RR zaslány.
Předseda RR tedy požádá tajemníka MěÚ o kontrolu interní směrnice „Podmínky zveřejňování inzerce 
v ZMČ“ právničkou Mgr. K. (posláno po konání RR). Po obdržení aktualizovaného znění směrnice a 
schválení smlouvy mezi Městem Čelákovice a společností SAMAB BRNO GROUP, která bude 
upravovat mj. i problematiku inzerce, ji pí Vávrová, vedoucí odboru ŠIK, předá podkladem ke 
schválení RM.

ČERPÁNÍ

č. 1-4/2012 stav k 20. 4. 2012 č. 1-5/2012 stav k 22. 5. 2012

5169 - tisk 270 309,00 Kč 5169 - tisk 328 483,00 Kč 

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

5161 - roznos 26 389,00 Kč 5161 - roznos 32 189,00 Kč 

celkem 301 931,00 Kč celkem 365 905,00 Kč 

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

čerpání 629 069,00 Kč čerpání 565 095,00 Kč 

 REKAPITULACE VYDANÉHO ČÍSLA 5-2012

Předseda informoval o zdržení vydání tohoto čísla, a to vzhledem k nutnosti provést další dodatečnou 
korekturu. Dále o zákazu zveřejnění textu „Zpravodaj dostane novou podobu“.

PROJEDNÁNÍ AKTUÁLNÍHO ČÍSLA 6-2012

RR projednala příspěvky shromážděné do úterý 15. 5. 2012 (na ftp byly uloženy tentýž den).

- texty určené ke zkrácení či úpravě: nohejbal, florbal – FBC, OV Záluží, MŠ Rumunská – Den Země, 
ZŠ J. A. Komenského – Preventan Cup jen pod foto, černá kronika, MěPO, šachy;

- text p. Igla „Střet zájmu?“ – zde RR požaduje do 21. 5. ke zveřejnění přepracovat ve smyslu: „popsat 
věcně a stručně vzniklou situaci, aby každý čtenář, pochopil, o co jde, s dodržením nejvýše stejného 
rozsahu“ (nebylo do 22. 5. reagováno);
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- součástí čísla bude čtvrtletní přehled akcí ve městě „LÉTO 2012 V ČELÁKOVICÍCH“ – jako obvykle, 
poslední list čísla, zpracovatel Vitáčková.

TÉMA čísla: PODNIKÁNÍ, SLUŽBY
Garantem tohoto tématu je pí Kolenská. Ta je však ve stavu pracovní neschopnosti a zpracováno 
nebylo. Veškeré její další pracovní závazky tedy nebudou realizovány.
RR se zabývala reakcemi na výzvu zveřejněnou v číslech 3 a 4/2012 vypsanou pro získání dalších 
podkladů pro potřeby nejen aktuálního tématu.
Byla uvažována i změna tématu 6 čísla na VÝROČÍ ALOISE VAŠÁTKA. Předseda navrhl, věnovat se 
oběma, s tím že PODNIKÁNÍ, SLUŽBY zpracuje sám a bude popř. na jedné straně a druhé téma na 
stranách dvou zpracuje pí Vitáčková.

Texty, které budou dodány po RR:
 vedení města odpovídá
 z diáře vedení města
 úvodník - finance, daňové příjmy a daň z nemovitosti (starosta)
 o čem jednali radní a zastupitelé (Vitáčková)
 texty od odborů MěÚ (OŽP, ORM) a TS dle požadavku vedení
 doplnění tématu Vašátko
 téma podnikání, služby
 MDDM o Duběnce
 ZUŠ tanec + Paříž
 co nového ve městě
 další drobné aktuální informace

Plán korektur (Nosek): od pátku 25. 5. do pondělí ráno 28. 5.
pdf čísla na ftp: pátek 25. 5. v podvečer
Schválení: středa 30. 5.
Vydání: pondělí 4. 6.

RR se z textů dodaných do uzávěrky rozhodla nezveřejnit:
- text J. Š. „Červnový scénář pro změny vedení města“ - důvod: RR nechce eskalovat politické 
dění ve městě;
- text R. K. „Celoživotní vzdělávání sociálních pracovníků“ - důvod: nevhodné pro městské 
periodikum.

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

 VÝHLED PRO ČÍSLO 7-2012

TÉMA: VOLNÝ ČAS, DOVOLENÁ - Garantem zpracování tématu je p. Studnička.
Nástin textů:
- investiční akce druhého pololetí roku, představení odboru FaP, informace od odborů MěÚ (ORM –
ulice Václava Kálika, územní plán města);
- na několik částí (cca 2 – 4) bude od č. 7/2012 zveřejňován text p. V. o Čelákovicích, doplněný 
porovnáním míst dobovými a aktuálními fotografiemi.

Číslo nebude plnobarevné, přítisková barva – červená, texty na ftp v pondělí 18. 6. 2012 –
odpoledne. Termín uzávěrky: 15. 6. 2012 v 14.00 hod. Číslo vyjde cca 9. 7. 2012.

4) Určení termínu dalšího jednání komise

úterý 19. 6. 2012 od 19.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Čelákovicích, radnice I., 2. patro u 
odboru ŠIK.
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Jednání Komise „REDAKČNÍ RADA ZPRAVODAJE MĚSTA ČELÁKOVIC“ bylo ukončeno 
ve 20.30 hodin.

Zapsala dne 22. 5. 2012: Dagmar Vitáčková, tajemník komise

Schválil: Ing. Petr Studnička, předseda redakční rady ZMČ
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