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ZÁPIS Č. 5/2013 Z JEDNÁNÍ KOMISE

„REDAKČNÍ RADA ZPRAVODAJE MĚSTA ČELÁKOVIC“

16. 5. 2013

Přítomni: Ing. Petr Studnička – předseda, Bc. Petra Schebestová, pí Miroslava Šimonová, p. 
Vladislav Švestka ml., PhDr. Zdeňka Tichá, Ing. arch. Ivan Vaňousek, pí Jarmila 
Volfová
pí Dagmar Vitáčková – tajemník

Nepřítomni: Ing. Václav Špaček

Omluveni: Ing. Václav Špaček

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

Zápis č. 5/2013, v pořadí 31.
Jednání bylo svoláno na čtvrtek 16. 5. 2013 od 19.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Čelákovicích,
radnice I., 2. patro u odboru ŠIK.
Jednání RR v počtu 7 členů bylo předsedou zahájeno v 19.00 hod.

1) Přivítání účastníků
Předseda komise přivítal členy a obeznámil je se situací vzniklou kolem funkce předsedy RR.
Na posledním zasedání Rady města dne 13. 5. 2013 usnesením č. 8/2013/6.11.1 RM odvolala Ing. 
Petra Studničku z funkce předsedy redakční rady ZMČ a dalším usnesením č. 8/2013/6.11.2 
jmenovala do funkce předsedy redakční rady ZMČ Ing. Vladimíra Pavloviče. U těchto usnesení využil 
starosta města, dle zákona o obcích, sistačního oprávnění a dne 15. 5. 2013 pozastavil účinnost výše 
uvedených usnesení Rady města a odvolání a jmenování nového předsedy redakční rady ZMČ bude 
předloženo k rozhodnutí na nejbližším zasedání Zastupitelstva města. Toto bylo svoláno na 15. 5., ale 
z důvodu neusnášeníschopnosti bylo zrušeno a další zasedání je svoláno na středu 29. 5. Dne 22. 5. 
zpracovali předseda redakční rady ZMČ a starosta města podkladový materiál, který byl v elektronické 
formě zastupitelům rozeslán dne 23. 5. Sistační pravomoc starosty je zařazena jako 7. bod programu 
zasedání Zastupitelstva města dne 29. 5. 
Ve funkci předsedy RR tedy zatím setrvává Ing. Studnička.
Ten následně přítomné obeznámil s pozváním starosty Ing. Pátka.

2) Host
V 19.02 hod. se na zasedání RR dostavil starosta města Ing. Josef Pátek a vysvětlil přítomným 
vzniklou situaci. Výkon usnesení zastavil z důvodu, že je přesvědčen, že rozhodnutí Rady města bylo 
nesprávné a je nutné jej projednat v nejvyšším kolektivním orgánu města – Zastupitelstvu.
Příslušné výpisy z usnesení Rady města zaslala po jejich obdržení pí Vitáčková, vzhledem k časové 
tísni, jednak Ing. Pavlovičovi (v 10:40 hod.), Ing. Studničkovi, ale i členům RR, e-mailem dne 16. 5.
2013 (v 11:34 hod.).
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K podpoře současného předsedy RR se vyslovila většina současných členů RR. Pí Šimonová a p. 
Švestka zde také uvedli, že v případě odvolání p. Studničky rezignují na členství v RR.
V 19.14 hod. se starosta s přítomnými rozloučil a z jednání RR odešel.

3) Schválení programu
Program jednání:
 různé
 rekapitulace vydaného čísla 5-2013
 projednání aktuálního čísla 6-2013
 výhled pro číslo 7-2013
 žádný bod nebyl přidán

Návrh usnesení: Komise schvaluje program jednání na den 16. 5. 2013.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl schválen.

4) Agenda

 RŮZNÉ

 Dopis člena RR Ing. Špačka a stanovisko předsedy RR Ing. Studničky

Předseda seznámil členy s e-mailovou zprávou, kterou obdržel od Ing. Špačka dne 10. 5. 2013:
„Pane předsedo,
omlouvám se z účasti na jednání Rady Zpravodaje, ale odjíždím na zahraniční cestu a nebudu ve 
stanoveném termínu v Čelákovicích. Přesto mám tři připomínky, které prosím uvést do zápisu rady i 
když nebudu přítomen:

1) Upozorňuji na chybné rozhodnutí Rady města při jmenování dalších členek Rady Zpravodaje. Je 
stanoveno, že počet členů musí být lichý a toto nebylo dodrženo.

2) Rada Zpravodaje nedodržuje autorský zákon, když bez souhlasu autorů mění text jejich příspěvků. 
Zákon nelze měnit žádným interním předpisem.

3) Najmenování členů Rady Zpravodaje podle Václava Špačka nezaručuje nezávislost Zpravodaje, 
protože převážná část členů Rady je svázána stranickou příslušností s vedením města. To může vést 
při hlasování k nepřijatelné cenzuře.

Jsem si vědom, že uvedené názory mohou vést k mému odvolání. Mimo výše uvedené body mám 
ještě připomínku k obsahu posledního čísla Zpravodaje. Je možné, že se mýlím, ale domnívám se, že 
řada článků neprošla redakční radou.
Moje připomínka může být zaviněna i tím, že byla závada na mém FTP přístupu k dokumentům, která 
nebyla odstraněna ani přes mou telefonickou žádost. Nemohl jsem se tak na jednání RZ řádně 
připravit.
S pozdravem Ing. Václav Špaček"

„Stanovisko předsedy redakční rady Zpravodaje města Čelákovic k e-mailu Ing. Václava 
Špačka ze dne 10. 5. 2013. Zpracovatel: Ing. Petr Studnička (PS), 13. 5. 2013:

1) PS: Nové členy komisí jmenuje Rada města Čelákovic a redakční rada Zpravodaje města 
Čelákovic se k těmto nominacím nevyjadřuje. O nominaci Bc. Schebestové na členku RR ZMČ jsem 
měl informaci v předstihu. O nominaci Dr. Tiché jsem žádnou informaci neměl. Plně respektuji 
rozhodnutí Rady města Čelákovic.
Platný jednací řád komisí Rady města Čelákovic uvádí, že počet členů komisí musí být lichý. V 
rozhodném okamžiku jmenování však rezignovala na členství pí Marečková, a proto redakční rada 
pracuje v sudém počtu členů. 
Zároveň je nutné upozornit, že sudý počet členů komisí není ničím výjimečným. Z 12 komisí má sudý 
počet k 13. 5. 2013 8 komisí (redakční rada ZMČ – 8, komise proti PPE Mochov – 18, poradní sbor 
občanů – 10, komise pro rozvoj města – 12, komise pro životní prostředí – 8, komise pro kulturu, sport 
a cestovní ruch – 14, sociální komise – 8, bytová komise – 6). Tedy téměř ¾ existujících komisí má 
sudý počet členů. Navíc, v redakční radě ZMČ nebylo nikdy hlasováno těsnou většinou, ale vždy 
naprosto jednoznačně. 
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2) PS: Autorský zákon upravuje práva k literárním, vědeckým a uměleckým dílům a je otázkou, zda 
toto konkrétně splňují příspěvky do Zpravodaje města Čelákovic. Dílem podle zákona není např. denní 
zpráva, úřední dílo a taková díla, u nichž je veřejný zájem na vyloučení z ochrany. Do práva 
autorského nezasahuje ten, kdo užije dílo ve spojitosti se zpravodajstvím týkajícím se aktuálních 
událostí, a to v rozsahu odpovídajícím informačnímu účelu či v odpovídající míře dílo v periodickém 
tisku, televizním či rozhlasovém vysílání nebo jiném hromadném sdělovacím prostředku 
zpřístupňujícím zpravodajství o aktuálních věcech politických, hospodářských nebo náboženských, 
uveřejněné již v jiném hromadném sdělovacím prostředku. Většina sdělovacích prostředků omezuje 
rozsah textů a vyhrazuje si právo redakčních úprav.

3) PS: Zpravodaj města Čelákovic je městským periodikem. Návrhy na nominace členů předkládají jak 
politické subjekty, tak jsou možné občanské nominace. I přes opakované výzvy ve Zpravodaji nebyl 
zájem o obsazení volných míst v redakční radě Zpravodaje města Čelákovic.

Komise Předseda Členové
Redakční rada Zpravodaje

Tajemnice: Dagmar Vitáčková
(referent OŠIK)

Ing. Petr Studnička
(nominace ODS)

Bc. Petra Schebestová
(nominace TOP 09)
PhDr. Zdeňka Tichá
(nominace PRO_Č)
Miroslava Šimonová
(nominace TOP 09)
Ing. Václav Špaček
(občanská nominace)
Vladislav Švestka
(občanská nominace)
Ing. arch. Ivan Vaňousek
(občanská nominace)
Jarmila Volfová
(nominace ODS)

Redakční rada Zpravodaje města Čelákovic ani Rada města Čelákovic nesleduje stranickou 
příslušnost, ale zájem o aktivní a tvůrčí činnost při přípravě městského periodika. Z 8 členů jsou 3 
občanské nominace a 5 nominací od politických subjektů, avšak tito členové nemusí být striktně 
členem příslušné politické strany či příslušného politického hnutí.
V řadě obcí a měst naopak tvoří redakční radu periodik přímo starosta, místostarostové či radní a 
zastupitelé. Např. v Praze 6 (Šestka) – starostka, místostarosta, 5 zastupitelů a 2 redaktoři, v Praze 4 
(Tučňák) – starosta, místostarostové, zastupitelé, v Lysé nad Labem (Listy) – starosta, místostarostka, 
vedoucí odboru, pracovnice knihovny. V řadě obcí a měst není žádná redakční rada ani ustavena či 
vydávají periodikum prostřednictvím externího subjektu.

K poslednímu odstavci PS: Kritické připomínky nejsou důvodem k odvolání a rozhodně nebude 
tento postup Radě města Čelákovic navrhován. Technické závady na FTP přístupu jsou řešeny 
operativně ve spolupráci OŠIK s IT technikem. Pro prověření je nutné uvést, které konkrétní články má 
Ing. Špaček na mysli a prověřit rychlost reagence na telefonickou žádost k opravě FTP.“

Ke stanovisku předsedy se hlásilo 5 členů ze 7 přítomných. Zbývající 2 členové jsou teprve na druhém 
zasedání RR, a tak toto nekomentovali.

 FTP pro RR

Již před konáním minulé RR byly několika členy vzneseny připomínky k funkčnosti ftp. Tuto záležitost 
k vyřešení předala pí Vitáčková IT úřadu. Ten věc řešil, avšak po provedených úpravách se funkčnost 
nelepšila, a tak byla hledána jiná technická řešení. Tato se podařila cca dva dny před konáním této 
RR vyřešit. Bylo nutné změnit IP adresu. O tomto byli všichni členové IT seznámeni e-mailovou 
zprávou v den konání RR. Staré ftp je od stejného dne nefunkční.
K funkčnosti nového serveru žádný ze členů neměl připomínek.

 Stížnost na roznos ZMČ

Na adresu Zpravodaje přišla stížnost, že vchody č. p. 1535-1538 V Prokopě neobdržely poslední číslo 
ZMČ. Tuto stížnost pí Vitáčková řešila s příslušnou zodpovědnou osobou České pošty. Byla přislíbena 
náprava a osobní kontrola (místní šetření) roznosu v následujícím měsíci.
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 Dopisy zaslané RR

- RR obdržela e-mailem dopis zaslaný p. zastupitelem Tichým, ve kterém vznáší připomínky k 
úpravám v jeho textu zveřejněném v minulém čísle a žádá odpověď.
Zmíněným textem a jeho zveřejněním se zabývala minulá redakční rada. Na provedených úpravách 
se shodli všichni členové. Na dopis p. Tichého za RR odpoví předseda p. Studnička.

- Další e-mailovou korespondenci obdržela RR od dopisovatelky pí K. V tomto případě bylo 
odpovězeno, že RR po obdržení informačního textu – fakta k projektu se vztahem k městu Čelákovice, 
nemá při max. rozsahu 1 500 znaků, námitky se zveřejněním.

 ČERPÁNÍ

č. 12/2012-4/2013 stav k 23. 4. 2013 č. 12/2012-5/2013 stav k 23. 5. 2013

5169 – tisk* 156 230,00 Kč 5169 – tisk* 193 950,00 Kč

5169 - ostatní - Kč 5169 - ostatní   -   Kč

5161 - roznos 26 060,60 Kč 5161 - roznos 32 655,10 Kč

celkem 182 290,60 Kč celkem 226 605,10 Kč

rozpočet 811 000,00 Kč rozpočet 811 000,00 Kč

k čerpání 628 709,40 Kč k čerpání 584 394,90 Kč
* v této položce cena včetně obrázků – tj. velikonoční + vánoční ilustrace

 REKAPITULACE VYDANÉHO ČÍSLA 5-2013

Pí Tichá měla jednu připomínku, a to k používanému oslovení občanů ze strany starosty města: 
„Vážení sousedé“ v úvodníku. Domnívá se, že toto oslovení není vhodné používat. 

 PROJEDNÁNÍ AKTUÁLNÍHO ČÍSLA 6-2013

RR projednala příspěvky shromážděné do úterý 16. 5. 2013 (na ftp uloženy v úterý 16. 5., kdy kolem 
poledne bylo nové ftp spuštěno).

- texty určené ke zkrácení či úpravě: ZŠ J. A. Komenského „Barevná škola“ – ponechat pouze krátký 
text bez jmen pod foto; MěPO; „Pejskaři, pejskaři!“ od bezpečnostní komise; fotbal.

- text určený k přepracování autorem (RR žádá – bez osobních útoků s obsahem věcné informace), 
kde bude autor vyzván e-mailem, aby dodal úpravu do cca druhého dne, v případě pozdější reakce 
bude text přiložen do podkladů č. 7/2013: Čelákovické myslivecké sdružení (ne)slaví 50 let!

- text určený k odložení z důvodu vyčkání, zda bude jeho obsah naplněn: Připravte se na kontroly 
kotlů a pořiďte si nový za dotace! Teprve ve dnech 21. 5. – 4. 6. 2013 provádí Krajský úřad 
Středočeského kraje průzkum zájmu občanů. Až následně bude vyhlášen příslušný dotační titul.

Níže uvedené texty byly diskutovány a bylo navrženo hlasování o jejich zveřejnění:
Vzhledem k tomu, že byly dodány dva texty na stejné téma:
- text Ing. Klicpery „REKONSTRUKCE ULICE SOKOLOVSKÉ“.

Návrh usnesení: Komise schvaluje zveřejnění výše uvedeného textu.
Hlasování: pro 1, proti 3, zdržel se 3. NÁVRH NEBYL PŘIJAT.

- text odboru rozvoje města „REKONSTRUKCE SOKOLOVSKÉ ULICE“.
Návrh usnesení: Komise schvaluje zveřejnění výše uvedeného textu s vypuštěním 
poslední věty.
Hlasování: pro 6, proti 1, zdržel se 0. Návrh byl schválen.
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- text pp. Marka Skalického, zastupitel města, a Petra Studničky, předsedy finančního výboru 
„Vstoupili do řízení města… ale za jakou cenu???“

Návrh usnesení: Komise schvaluje zveřejnění výše uvedeného textu s obsahovými 
úpravami.
Hlasování: pro 2, proti 4, zdržel se 1. NÁVRH NEBYL PŘIJAT.

Návrh usnesení: Komise schvaluje zveřejnění výše uvedeného textu bez změn.
Hlasování: pro 5, proti 2, zdržel se 0. Návrh byl schválen.

- text p. Vladimíra Duníka, za KSČM „Májové oslavy v Čelákovicích 2013“
Návrh usnesení: Komise schvaluje zveřejnění výše uvedeného textu s úpravami a 
krácením rozsahu. Úpravy provede PhDr. Zdeňka Tichá.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 1. Návrh byl schválen.

- text starosty města Ing. Josefa Pátka „Úvodník pro Zpravodaj 6/2013 – Bylo nás pět…“
Návrh usnesení: Komise schvaluje zveřejnění výše uvedeného textu s úpravou 
vypuštění dvou vět.
Hlasování: pro 6, proti 1, zdržel se 0. Návrh byl schválen.

- text Farní charity Neratovice „Dubnové setkání“
Návrh usnesení: Komise schvaluje zveřejnění výše uvedeného textu s obsahovými 
úpravami.
Hlasování: pro 2, proti 4, zdržel se 1. NÁVRH NEBYL PŘIJAT.

- text p. M. B. „Čestné občanství města Čelákovic“.
Návrh usnesení: Komise schvaluje zveřejnění výše uvedeného textu.
Hlasování: pro 0, proti 4, zdržel se 3. NÁVRH NEBYL PŘIJAT.

TÉMA čísla: Muzeum a Muzejní noc
Obsah tématu garantuje MM.

Texty, které budou dodány po RR:
 z diáře vedení města
 o čem jednali zastupitelé a radní
 MDDM
 záznam dne 18. 5. (hasiči, vernisáž, setkání na náměstí…)
 doplnění rubriky co nového ve městě
 další drobné a aktuální informace

RR se z textů dodaných do uzávěrky rozhodla nezveřejnit:

- texty Farní charity Neratovice „Dubnové setkání“ a „Ocenění sestra a pečovatelka roku“ – důvod: PR 
texty, které nemají přímou vazbu k městu;

- text ZŠ Kostelní „Je historie skutečná?“ – důvod: text není ze života školy;

- text Regionální televize CZ, s. r. o. „o televizním programu regionalnitelevize.cz“ – důvod: PR text, 
možno jako placená inzerce (pozn. toto bylo zamítnuto);

- text od zástupce serveru bezvydavatele.cz „Nové vydavatelství e-knih“ – důvod: PR text;

- text od Nadačního fondu pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením (NFOZP) –
důvod: PR text, možno jako placená inzerce (pozn. bez reakce);

- a TZ, které neměly vztah k městu.
Návrh usnesení: Komise schvaluje nezveřejnění výše uvedených textů.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl schválen.

Ve 21.30 hod. odešla pí Šimonová.



Komise „REDAKČNÍ RADA
ZPRAVODAJE MĚSTA ČELÁKOVIC“

Zapsala: Vitáčková Dagmar Strana 6 (celkem 6)

Odeslání podkladů do DTP: pondělí 20. 5.
Korektury I i II
(Nosek, St., Vit.): pátek 24. 5. – pondělí 27. 5.
pdf čísla na ftp: pátek 24. 5. + pondělí 27. 5.
(ve složce: SAMAB_pdf-aktualni-cislo_pred-schvalenim)
Schválení: úterý 28. 5.
Vydání: pondělí 3. 6. 2013
Číslo bude plnobarevné s hlavní červenou barvou.

 VÝHLED PRO ČÍSLO 7-2013

TÉMA: volný čas, dovolená
Obsah tématu garantuje p. Studnička.

Součástí ZMČ č. 7-2013 dále bude:
- text k červencovým státním svátkům – p. Vaňousek;
- pokračování legend – V Prokopě – pí Tichá;
- do některého z letních čísel medailonek/rozhovor p. Š. – motorky – zprostředkuje p. Švestka.

Texty na ftp v pondělí 17. 6.

Termín uzávěrky: sobota 15. 6.
Odeslání podkladů do DTP: středa 19. 6.
Korektury I (Nosek): pátek 21. 6. – pondělí 24. 6.
Korektury II (předseda + Vit.): pondělí 24. 6. – středa 26. 6.
pdf čísla na ftp: pátek 21. 6. + pondělí 24. 6.
(ve složce: SAMAB_pdf-aktualni-cislo_pred-schvalenim)
Schválení: středa 26. 6.
Vydání: cca úterý 2. 7. 2013
Číslo bude plnobarevné s hlavní červenou barvou.

VÝHLED PRO ČÍSLO 8-2013

TÉMA: Labe, Grado, lávka
Obsah tématu garantují ORM a p. Studnička.

Součástí ZMČ č. 8-2013 dále bude:
- text k regulaci Labe – p. Vaňousek;
- pokračování legend – o městském znaku – p. Vaňousek;

(další bude následovat až v č. 12/2013 o Čelákovicích – pí Tichá)

5) Určení termínu dalšího jednání komise

úterý 18. 6. 2013 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 22.10 hodin.

Zapsala dne 23. 5. 2013: Dagmar Vitáčková, tajemník komise

Schválil: Ing. Petr Studnička, předseda redakční rady ZMČ
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