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ZÁPIS Č. 11/2013 Z JEDNÁNÍ KOMISE

„REDAKČNÍ RADA ZPRAVODAJE MĚSTA ČELÁKOVIC“

19. 11. 2013

Přítomni: Ing. Vladimír Pavlovič – předseda, Martin Reimont, Pavel Šíma,
Ing. Václav Špaček, Ing. arch. Ivan Vaňousek
pí Dagmar Vitáčková – tajemník

Nepřítomni: PhDr. Zdeňka Tichá, Eva Zahrádková

Omluveni: PhDr. Zdeňka Tichá, Eva Zahrádková

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

Zápis č. 11/2013, v pořadí 37.
Jednání bylo svoláno na úterý 19. 11. 2013 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Čelákovicích, 
radnice I., 2. patro u odboru ŠIK. Jednání RR v počtu 5 členů bylo předsedou zahájeno v 18.10 hod.

1) Přivítání účastníků
Předseda komise přivítal účastníky včetně nového člena RR p. Pavla Šímy. Následně přistoupil k
programu jednání.

2) Schválení programu
Program jednání:
 rekapitulace vydaného čísla 11-2013;
 projednání aktuálního čísla 12-2013;
 výhled pro číslo 1-2014;
 různé – čerpání; roznos ZMČ; zásady; reakce na stížnosti;
 žádný bod nebyl přidán.

Návrh usnesení: Komise schvaluje program jednání na den 19. 11. 2013.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl schválen.

3) Agenda

3.1 REKAPITULACE VYDANÉHO ČÍSLA 11-2013

P. Reimont vznesl připomínku na nekvalitní reprodukci fotografií. Členové RR navrhují sepsat 
reklamaci na nekvalitní reprodukci fotografií.
Další připomínky nebyly vzneseny.

3.2 PROJEDNÁNÍ AKTUÁLNÍHO ČÍSLA 12-2013
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RR projednala příspěvky shromážděné do úterý 19. 11. 2013 (na ftp uloženy v pondělí 18. 11. a 
průběžně i v úterý 19. 11.).

a) Diskutovány byly příspěvky:
 zastupitele Ing. Josefa Pátka „Proč není lávka dokončena včas?“.

K tomuto textu bylo navrženo hlasování o jeho zveřejnění:

Návrh usnesení: Text zveřejnit v č. 1-2014 spolu s reakcí protistrany.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl schválen.

 zastupitele Miroslava Igla „Nehospodárné a netransparentní nakládání s byty“.
K tomuto textu bylo navrženo hlasování o jeho zveřejnění:

Návrh usnesení: Text zveřejnit v č. 1-2014 spolu s reakcí protistrany.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl schválen.

 RSGČ – D. B. a K. B. „Ukončení veřejné sbírky“.
K tomuto textu bylo navrženo hlasování o jeho zveřejnění:

Návrh usnesení: Text zveřejnit v č. 1-2014 spolu s reakcí vedení Gymnázia Čelákovice.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl schválen.

 zastupitele Ing. Petra Studničky „Toušeň navštívil středočeský hejtman Řihák“.
K tomuto textu bylo navrženo hlasování o jeho zveřejnění:

Návrh usnesení: Text zveřejnit v č. 12-2013 rubrice informace.
Hlasování: pro 4, proti 1, zdržel se 0. Návrh byl schválen.

b) z dalších textů dodaných do uzávěrky se RR rozhodla nezveřejnit:
- text Gymnázia Čelákovice: „Dobře připravení a vzdělaní učitelé, to je prvořadá podmínka zvyšování 
kvality vzdělávání“ – důvod: propagace dotačního projektu; možné zadat jen jako placenou inzerci;
(Z důvodu případného zájmu o placenou inzerci ještě v čísle 12/2013, bylo Gymnázium o tomto 
informováno dne 20. 11. na e-mail, ze kterého žádost o zveřejnění přišla. Bez reakce.)

- text J. T. z Ústavu experimentální medicíny Akademie věd ČR „Má význam sledovat kvalitu ovzduší 
v našem městě?“ – důvod: RR text postoupí k využití vedení města, které o problematice rozhoduje; 
pisatele RR dále požádá o objasnění situace, jaké nástroje výsledky měření městu poskytnou;

- text V. Š. „Sto zvířat – Čelákovice!“ – důvod: pozvánka na koncert, který má termín konání 6. 12. 
2013, což je před termínem vydání (cca 9. 12. 2013) č. 12-2013. Autorovi bude nabídnuta možnost
zaslat zprávu o konané akci do č. 1-2014 a připomenuta sekce webových stránek města, kde jsou 
v dostatečném předstihu zveřejňovány termíny uzávěrek a předpokládaných vydání periodika.

- text Petra Polnického za Spolek přátel čelákovického muzea „Pozvání na adventní koncert v muzeu“ 
– důvod: pozvánka na koncert, který má termín konání 8. 12. 2013, což je před termínem vydání (cca 
9. 12. 2013) č. 12-2013. Autorovi bude nabídnuta možnost zaslat zprávu o konané akci do č. 1-2014 a 
připomenuta sekce webových stránek města, kde jsou v dostatečném předstihu zveřejňovány termíny 
uzávěrek a předpokládaných vydání periodika.

Návrh usnesení: Komise schvaluje nezveřejnění výše uvedených textů.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl schválen.

c) texty určené ke zkrácení či úpravě: czela.net; černé skládky; Routa – podnikatelky; florbal –
FBK; Pro potěšení a inspiraci; houby; program Routa; program MC, Ohlédnutí za akcí: 
Ukliďme svět – ukliďme Čelákovice; 

d) TÉMA čísla: o významu Vánoc dříve a nyní
Obsah tématu garantuje pí Volfová.

e) Texty, které budou dodány po RR:
 z obsahu – předseda RR;
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 zprávy z radnice – informace o akci lávka – ORM;
 zprávy z radnice – vítání občánků 23. 11. – matrika;
 zprávy z radnice – o čem jednali…RM a ZM – Vit;
 zprávy z radnice – sportovci na radnici 2. 12. – vedení;
 zprávy z radnice – záznam dne 30. 11. – OŠIK, vedení;
 zprávy z radnice – dětské hřiště – OŽP;
 zprávy z radnice – výtah v Obecním domě – OH;
 volný čas – Routa akce;
 kultura – rozhovor s režisérem Strachem – Tichá;
 kultura – o výstavě v MM – Špaček;
 další drobné, aktuální informace či doplňující informace dle potřeby.

f) Termíny pro zpracování a vydání aktuálního ZMČ
Odeslání podkladů do DTP: čtvrtek 21. 11.
Korektury I (Nosek) úterý 26. 11. – čtvrtek 28. 11.
Korektury II (předseda, Vit.) pátek 29. 11. – pondělí 2. 12.

pondělí 2. 12. – úterý 3. 12.
pdf čísla na ftp: úterý 26. 11.; pátek 29. 11.; pondělí 2. 12.; úterý 3. 12.
(ve složce: SAMAB_pdf-aktualni-cislo_pred-schvalenim)
Schválení: úterý 3. 12. nebo středa 4. 12. odpoledne
Vydání: pondělí 9. 12. nebo úterý 10. 12. 2013

Číslo bude plnobarevné s hlavní modrou barvou.

3.3 VÝHLED PRO ČÍSLO 1-2014

a) TÉMA: Čelákovice v roce 2014
O garantování obsahu tématu dle dohody RR vyzve předsedy RR současné vedení města.

b) Součástí ZMČ č. 1-2014 dále bude:
- aktuální jízdní řády autobusových linek – OŠIK;
- schválený rozpočet města 2014 – OFP;
- polemika – Ing. Josef Pátek „Proč není lávka dokončena včas?“ + reakce;
- polemika – Miroslav Iglo „Nehospodárné a netransparentní nakládání s byty“ + reakce;
- text RSGČ – D. B. a K. B. „Ukončení veřejné sbírky“ + reakce vedení Gymnázia Čelákovice;
- vítání občánků 14. 12. – matrika;

c) Termíny pro zpracování a vydání č. 1-2014

Texty na ftp ve středu 11. 12. v podvečer a dále průběžně.
Termín uzávěrky: úterý 10. 12.
Odeslání podkladů do DTP: pátek 13. 12.
Korektury I (Nosek): úterý 17. 12. – čtvrtek 19. 12.
Korektury II (předseda + Vit.): pátek 20. 12. – pondělí 30. 12.
pdf čísla na ftp: úterý 17. 12.; pátek 20. 12.; pondělí 30. 12.
(ve složce: SAMAB_pdf-aktualni-cislo_pred-schvalenim)
Schválení: pondělí 30. 12. dopoledne
Vydání: pondělí 6. 1. 2014

Číslo bude plnobarevné s hlavní modrou barvou.

3.4 RŮZNÉ

a) ČERPÁNÍ

č. 12/2012-10/2013 stav k 23. 10. 2013 č. 12/2012-11/2013 stav k 22. 11. 2013
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5169 – tisk* 382 550,00 Kč 5169 – tisk* 425 270,00 Kč

5169 - ostatní - Kč 5169 - ostatní   -  Kč

5161 - roznos 67 745,10 Kč 5161 - roznos 74 944,60 Kč

celkem 450 295,10 Kč celkem 500 214,60 Kč

rozpočet po změně
č. 8
(ponížen o 230 tis.) 581 000,00 Kč rozpočet 581 000,00 Kč

k čerpání 130 704,90 Kč k čerpání 80 785,40 Kč
* v této položce cena včetně obrázků – tj. velikonoční + vánoční ilustrace

b) roznos ZMČ
Pí Vitáčková informovala o reakcích na výzvu uveřejněnou v minulém čísle Zpravodaje, a to k roznosu 
periodika. Reakce za celkem 10 č. p. byly předány obratem roznosci.

c) zásady
Další sdělení pí Vitáčkové se týkalo na minulé RR projednávaných Zásad pro vydávání Zpravodaje 
města Čelákovic I/3/2013. Zásady byly schváleny na schůzi RM dne 4. 11. 2013 usnesením č. 
23/2013/177 a jsou platné a účinné dnem schválení. Zrušují se Zásady č. I/4/2011 ze dne 7. 6. 2011.

d) reakce na stížnosti
Redakční rada vzala na vědomí odpovědi předsedy RR na dvě stížnosti. Úkol dle minulého zápisu 
RR.
Autorství rubriky „z obsahu“. Předseda dal redakční radě ke zvážení výslovné označení autorství této 
rubriky. Toto RR neshledává nutným a ponechává rubriku tak, jak je.

4) Určení termínu dalšího jednání komise

čtvrtek 12. 12. 2013 od 17.00 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.

PŘÍLOHY ZÁPISU:
č. 1 aktualizované kontakty na členy RR ZMČ (2010-2014).

Zapsala dne 22. 11. 2013: Dagmar Vitáčková,
tajemník komise

Schválil dne 26. 11. 2013: Ing. Vladimír Pavlovič,
předseda redakční rady ZMČ
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