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ZÁPIS Č. 4/2012 Z JEDNÁNÍ KOMISE

„REDAKČNÍ RADA ZPRAVODAJE MĚSTA ČELÁKOVIC“

17. 4. 2012

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

Hosté: ---

Nepřítomni: Mgr. Petra Kolenská, MUDr. Pavel Rusý, pí Jarmila Volfová

Omluveni: Mgr. Petra Kolenská, pí Jarmila Volfová (dodatečně)

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

Číslování zápisů komisí RM a výborů ZM. Dle nařízení starosty města z dubna 2012 o „sjednocení 
číselných řad zápisů komisí RM a výborů ZM“, se od roku 2012 bude držet u komisí číselná řada dle 
pořadí v kalendářním roce a u výborů pořadí za volení období. Proto tento zápis má č. 4/2012, 
v pořadí je 18.
Jednání bylo svoláno na úterý 17. 4. od 19.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Čelákovicích, radnice
I., 2. patro u odboru ŠIK. Vzhledem k menšímu počtu zúčastněných členů oproti komisi pro kulturu, 
sport a cestovní ruch, bylo zasedání přemístěno do kanceláře OŠIK.
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 4-2012
 projednání aktuálního čísla 5-2012
 výhled pro číslo 6-2012
 žádný bod nebyl přidán

Návrh usnesení: Komise schvaluje program jednání na den 17. 4. 2012.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0

3) Agenda
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 RŮZNÉ

- Předseda informoval o korespondenci s MUDr. Rusým, který potvrdil, že bude rezignovat na členství 
v RR. Stále platí výzva ke stávajícím členům, aby vznesli co nejdříve případné návrhy, nejdéle do 
příští RR, na nového člena RR.

- Ve fázi připomínkování jsou návrhy jednacích řádů výborů ZM a komisí RM, nyní na MěÚ.

- Výběrové řízení na tisk ZMČ bylo dne 2. 4. ukončeno – otevírání obálek proběhlo 3. 4. a pokračovalo 
druhým kolem 6. 4. Nyní bude na některém z příštích zasedání projednávat RM.

- Podmínky zveřejňování inzerce v ZMČ. Návrh dokumentu připravil předseda RR a po konzultaci s pí 
Vitáčkovou do něho byly zaneseny první drobné změny. RR je tento návrh zásad k dispozici na ftp. 
Členové na tomto zasedání diskutovali nad některými body, své případné návrhy změn pošlou e-
mailem do 10. 5., aby mohly být zaneseny a znovu umístěny na ftp. Následně bude interní směrnice 
projednána RR a se závěrečným stanoviskem předložena ke schválení RM.

- TÉMA ČÍSEL v roce 2012
Zpracování níže uvedených témat bylo již některými navrženými zpracovateli potvrzeno.
5/2012 vodohospodářství, vize 2030 Skalický, Iglo+Petřík+Kolenská
6/2012 podnikání, služby Kolenská
7/2012 volný čas, dovolená Studnička
8/2012 významné osobnosti města MM, MK a Vitáčková

MM Nežijící - 20 top významných osobností pro Čelákovice dle uvážení (vč. dat narození a úmrtí, 
krátký popis oboru činnosti), z nich 5 včetně medailonku (rozsah 1 medailonku cca 1200 znaků) + 
fotografií. Jedna osobnost s kulatým výročím – Vašátko 70 let od úmrtí.
MK Žijící - 20 top významných osobností pro Čelákovice dle uvážení (vč. dat narození a 
krátkého popis oboru činnosti), z nich 5 včetně medailonku (rozsah 1 medailonku cca 1200 znaků) 
+ fotografií. Jedna osobnost s kulatým výročím.
Zveřejněny budou vždy 3 a 3. Z ostatních osobností, které nebudou mít v tomto čísle medailonek –
předpokládá RR zřídit rubriku a postupně zveřejňovat samostatně, tj. 6 textů bude do zásoby.

9/2012 spolky MM, Vitáčková
MM – historie spolkové činnosti v Čelákovicích v rozsahu cca 3600 znaků. Výčet spolků (dle 
seznamu OŠIK) vč. kontaktů. Představení cca 3000 znaků + fotografie – skuti (100. výročí), 
divadelní spolek TYL (výstava v MM k loňskému 70. výročí trvá), MC, Baráčníci – kontaktovat pí 
Olinu (Olgu?) Bartošovou – zajistí pí Šimonová).

10/2012 senioři OSVaZ
11/2012 kultura OŠIK, MK

Představení nového vedení KD, zhodnocení týdne knihoven s výsledky literární soutěže, výroční 
cena města.

12/2012 advent (barevné číslo) RR

- Rok 2013 - 35. výročí ZMČ. Byla vedena diskuse o přístupu ke zpracování tématu. Její pokračování 
bude probíhat na příštích RR.

ČERPÁNÍ

č. 1-3/2012 stav k 23. 3. 2012 č. 1-4/2012 stav k 20. 4. 2012

5169 - tisk 197 229,00 Kč 5169 - tisk 270 309,00 Kč 

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

5161 - roznos 18 792,00 Kč 5161 - roznos 26 389,00 Kč 

celkem 216 254,00 Kč celkem 301 931,00 Kč 

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

čerpání 714 746,00 Kč čerpání 629 069,00 Kč 
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 REKAPITULACE VYDANÉHO ČÍSLA 4-2012

Pí Šimonová se informovala na příspěvek „Zastupitelstvo odmítlo městského logo“. Předseda RR 
sdělil, že finální verze ZMČ k připomínkování včetně příslušného článku před tiskem byla zveřejněna 
na ftp všem členům RR.
Ilustrace pí T. se členům RR velmi líbily s tím, že je snaha využívat pro zpracování ilustrací 
(především velikonoční a vánoční ZMČ) čelákovické autory.

PROJEDNÁNÍ AKTUÁLNÍHO ČÍSLA 5-2012

RR projednala příspěvky shromážděné do úterý 17. 4. 2012 (na ftp byly uloženy tentýž den).
- Informační text o sociálně právním projektu Amadeo zkrátit.
- Číslo nebude plnobarevné, přítisková barva – zelená.

TÉMA čísla: VODOHOSPODÁŘSTVÍ, VIZE 2030

Texty, které budou dodány po RR:
 texty vedení města (pravidelné rubriky – z diáře)
 černá kronika (Fedaček/Kolenská)
 o čem jednali radní (Kolenská)
 představení odboru OVÝST (Kolenská)
 úvodník - finance, daňové příjmy a daň z nemovitosti (starosta)
 Noc kostelů 2012 - záštita (starosta)
 lávka – nové informace (starosta)
 odpovídá
 MŠ Přístavní – prasklé potrubí Kovohutí, závada, řeší se (místostarosta II)
 téma – Vodohospodářství (Skalický)
 Příloha nebo strana zmč – Strategický plán (Iglo, Kolenská)
 Územní plán - rozhovor Fialová, Teichmanová (Kolenská), cca ½ strany
 Den Země - zpráva a foto o průběhu (OŽP)
 kompostéry – město bez oficiálních informací z Kraje (OŽP)
 KD (místostarosta II)
 dotace města (místostarosta II)

Plán korektur: od pátku 27. 4. do pondělí ráno 30. 4.
pdf čísla na ftp: pátek 27. 4. v podvečer
Schválení: pondělí 30. 4.
Vydání: čtvrtek 3. 5.

RR se z textů dodaných do uzávěrky rozhodla nezveřejnit:
- text J. Š. „Květen 1945“ - důvod: redakce vybrala ke zveřejnění ze dvou dodaných textů p.Š.
o podobném rozsahu text „27. květen 1942“;
- text L. B. „Dost bylo té žabomyší války“ - důvod: reakce na jiné periodikum.

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

 VÝHLED PRO ČÍSLO 6-2012

TÉMA: PODNIKÁNÍ, SLUŽBY
Garantem zpracování tématu je Mgr. Petra Kolenská.

Číslo nebude plnobarevné, přítisková barva – červená, texty na ftp v úterý 15. 5. 2012 –
odpoledne. Termín uzávěrky: 15. 5. 2012 v 14.00 hod. Číslo vyjde cca čt 31. 5. 2012.
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4) Určení termínu dalšího jednání komise

úterý 15. 5. 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 22.00 hodin.

Zapsala dne 20. 4. 2012: Dagmar Vitáčková, tajemník komise

Schválil: Ing. Petr Studnička, předseda redakční rady ZMČ
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