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ZÁPIS Č. 8/2013 Z JEDNÁNÍ KOMISE

„REDAKČNÍ RADA ZPRAVODAJE MĚSTA ČELÁKOVIC“

20. 8. 2013

Přítomni: Ing. Vladimír Pavlovič – předseda, Martin Reimont, Bc. Petra Schebestová, Ing. 
Václav Špaček, Ing. arch. Ivan Vaňousek, Eva Zahrádková,
pí Dagmar Vitáčková – tajemník

Nepřítomni: PhDr. Zdeňka Tichá - do 18.30 hod.

Omluveni: PhDr. Zdeňka Tichá - z důvodu kolize s jinou komisí

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

Zápis č. 8/2013, v pořadí 34.
Jednání bylo svoláno na úterý 20. 8. 2013 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Čelákovicích,
radnice I., 2. patro u odboru ŠIK. Jednání RR v počtu 6 členů bylo předsedou zahájeno v 18.10 hod.

1) Přivítání účastníků
Předseda komise přivítal účastníky a krátce shrnul program jednání.

2) Schválení programu
Program jednání:
 různé - čerpání
 rekapitulace vydaného čísla 8-2013
 projednání aktuálního čísla 9-2013
 výhled pro číslo 10-2013
 žádný bod nebyl přidán

Návrh usnesení: Komise schvaluje program jednání na den 20. 8. 2013.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl schválen.

3) Agenda

3.1 RŮZNÉ

a) Dotaz

CMC Graduate School of Business se na RR obrací s dotazem, zda je možné zdarma otisknout
formou rozhovoru či kratšího článku představení nového produkt ve výuce jazyků, na nějž tato 
škola získala licenci. K tomuto RR potvrdila, že dle pravidel, se jedná o placenou inzerci. Pí 
Vitáčková takto na dotaz odpoví.
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b) ČERPÁNÍ

č. 12/2012-7/2013 stav k 23. 7. 2013 č. 12/2012-8/2013 stav k 26. 8. 2013

5169 - tisk 269 390,00 Kč 5169 - tisk 307 110,00 Kč

5169 - ostatní   -  Kč 5169 - ostatní   -  Kč

5161 - roznos 47 175,10 Kč 5161 - roznos 53 225,10 Kč

celkem 316 565,10 Kč celkem 360 335,10 Kč

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

k čerpání 494 434,90 Kč k čerpání 450 664,90 Kč
* v této položce cena včetně obrázků – tj. velikonoční + vánoční ilustrace

3.2 REKAPITULACE VYDANÉHO ČÍSLA 8-2013

a) P. Reimont vyslovil stížnost na nájemce Městské sauny, který včas neinformoval občany o 
přerušení (změně) provozní doby v tomto zařízení, čímž uvedl zájemce o tuto službu v omyl. Tuto 
stížnost bude adresovat i Radě města. Poznamenal, že by se nájemce měl za vzniklou situaci 
omluvit a do vyřešení vztahů (dle smlouvy apod.) navrhl nezveřejňovat nájemci informace v ZMČ 
zdarma. S tímto další členové RR souhlasili i vzhledem k tomu, že v podkladech chyběla informace 
od nájemce o provozní době na září 2013.

b) Předseda upozornil na nedostatečný rozsah textu úvodníku starosty. Pí Vitáčková tuto připomínku 
starostovi města předá s tím, že bude text vždy obsáhlejší, aby zaplnil deponovaný sloupek.

c) Pí Vitáčková předala RR e-mail p. J. Š., ve kterém RR mimo jiné vytýká, že uveřejnila text s iniciály 
a ne s celým jménem autora. Protože bylo RR jméno autora textu známo, nejednalo se o anonym. 
Na žádost autora nebylo celé jméno uvedeno. K dalšímu p. Š. odpoví předseda RR.

K číslu další poznámky či připomínky nebyly.

V 18.30 hod. se dostavila pí Tichá.

3.3 PROJEDNÁNÍ AKTUÁLNÍHO ČÍSLA 9-2013

RR projednala příspěvky shromážděné do úterý 20. 8. 2013 (na ftp uloženy v pondělí 19. 8. a 
průběžně i v úterý 20. 8.).

a) texty určené ke zkrácení či úpravě: nohejbal; chovatelé; střípky MěP;

Níže uvedený text byl diskutován a bylo navrženo hlasování o jeho zveřejnění:
b) text p. D. E. „SBÍRKY V ČELÁKOVICKÉM MUZEU“

Návrh usnesení: Text přepracovat a jen věcně informovat o stavu sbírek v č. 10/2013.

Protinávrh - návrh usnesení: Text nezveřejnit. Ke stavu sbírek v MM se již v dostatečném 
rozsahu vyjádřili jak p. D. E., tak i p. J. Š.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 2. Návrh byl schválen.

c) z dalších textů dodaných do uzávěrky se RR rozhodla nezveřejnit:
- text D.E. „Ministr kultury potvrdil pokutu pro muzeum“ – důvod: informace o pokutě bude součástí 
rubriky „o čem jednali radní města“ 

- text P. S. „Podpora rozvoje cestovního ruchu na Labi“ – důvod: informace o návrhu, která není 
prozatím konkrétní;
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- text P. S. „Národní svatováclavská pouť ve Staré Boleslavi“ – důvod: RR vybrala ke zveřejnění ze 
dvou textů týkajících se stejné akce text p. Václava Špačka;

- text P. P. „Připravte se na kontroly kotlů a pořiďte si nový za dotace!“ – důvod: dotační titul nebyl 
zatím vyhlášen, RR žádá dodat text pro nadcházející číslo/a až bude aktuální;

- plakát A4 zaslaný oddílem nohejbalu k akci 14. 9. 2013 – důvod: rozsah A4; informace bude přidána 
do textu v rubrice sport - nohejbal;

- text zaslaný přes vedoucí Pečovatelské služby města autorky A. O. „Vážení spoluobčané,…“ –
důvod: rozsah textu a obsah, který je určen zřizovateli instituce a jeho kontrolním orgánům;

Návrh usnesení: Komise schvaluje nezveřejnění výše uvedených textů.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl schválen.

d) TÉMA čísla: bezpečnost
Obsah tématu garantují Mě PO a PO ČR

e) Texty, které budou dodány po RR:
 z obsahu;
 RM;
 úvodník;
 volby;
 zpráva o čelákovické pouti;
 další drobné, aktuální informace či doplňující informace dle potřeby.

f) Termíny pro zpracování a vydání aktuálního ZMČ
Odeslání podkladů do DTP: čtvrtek 22. 8.
Korektury I (Nosek) pondělí 26. 8. – středa 28. 8.
Korektury II (předseda, Vit.) středa 28. 8. – pátek 30. 8.

pdf čísla na ftp: pondělí 26. 8.; středa 28. 8.; pátek 30. 8.
(ve složce: SAMAB_pdf-aktualni-cislo_pred-schvalenim)

Schválení: pátek 30. 8.
Vydání: čtvrtek 5. 9. 2013
Číslo bude plnobarevné s hlavní žlutou barvou.

3.4 VÝHLED PRO ČÍSLO 10-2013

a) TÉMA: ak. arch. J. K.
Obsah tématu garantuje MM a p. Vaňousek.

b) Součástí ZMČ č. 10-2013 dále bude:
- 1 str. plát s pozvánkou na slavnostní večer k udílení Výroční ceny (VC) města Čelákovic 2013;
- 1 str. představení laureátky VC 2013;
- skládačka s akcemi ve městě – PODZIM 2013 (2 str.)
- co psal Zpravodaj – p. Vaňousek;

c) Ilustrace pro č. 12-2013
RR na příštím jednání stanoví, koho oslovit ke spolupráci na ilustracích prosincového vydání. Smlouva 
na zhotovení je nutná uzavřít nejdéle do konce září.

d) Termíny pro zpracování a vydání:

Texty na ftp v pondělí 16. 9. a dále průběžně.

Termín uzávěrky: neděle 15. 9.
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Odeslání podkladů do DTP: čtvrtek 19. 9.
Korektury I (Nosek): pondělí 23. 9. – středa 25. 9.
Korektury II (předseda + Vit.): středa 25. 9. – pátek 27. 9.
pdf čísla na ftp: pondělí 23. 9.; středa 25. 9.; pátek 27. 9.
(ve složce: SAMAB_pdf-aktualni-cislo_pred-schvalenim)

Schválení: pátek 27. 9. dopoledne
Vydání: čtvrtek 3. 10. 2013
Číslo bude plnobarevné s hlavní žlutou barvou.

4) Určení termínu dalšího jednání komise

úterý 17. 9. 2013 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Čelákovicích, radnice I., 2. patro u 
odboru ŠIK.

Členové RR se dohodli, že do konce roku budou zasedání RR od 18.00 hod.

Jednání Komise „REDAKČNÍ RADA ZPRAVODAJE MĚSTA ČELÁKOVIC“ bylo ukončeno 
ve 22.00 hodin.

Omluven z dalšího jednání RR je p. Špaček.

PŘÍLOHY ZÁPISU:
č. 1 aktualizované termíny RR ZMČ pro ročník 35. (rok 2013).

Zapsala dne 27. 8. 2013: Dagmar Vitáčková,
tajemník komise

Schválil dne 28. 8. 2013: Ing. Vladimír Pavlovič,
předseda redakční rady ZMČ
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