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ZÁPIS Č. 12/2013 Z JEDNÁNÍ KOMISE

„REDAKČNÍ RADA ZPRAVODAJE MĚSTA ČELÁKOVIC“

12. 12. 2013

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

Nepřítomni: Ing. Václav Špaček, PhDr. Zdeňka Tichá, Eva Zahrádková

Omluveni: Ing. Václav Špaček, PhDr. Zdeňka Tichá, Eva Zahrádková

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

Zápis č. 12/2013, v pořadí 38.
Jednání bylo svoláno na čtvrtek 12. 12. 2013 od 17.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Čelákovicích, 
radnice I., 2. patro u odboru ŠIK. Jednání RR v počtu 4 členů bylo předsedou zahájeno v 17.00 hod.

1) Přivítání účastníků
Předseda komise přivítal účastníky a přistoupil k programu jednání.

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

Návrh usnesení: Komise schvaluje program jednání na den 12. 12. 2013.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl schválen.

3) Agenda

3.1 REKAPITULACE VYDANÉHO ČÍSLA 12-2013

Žádné připomínky nebyly vzneseny.

3.2 PROJEDNÁNÍ AKTUÁLNÍHO ČÍSLA 1-2014

RR projednala příspěvky dle minulého zápisu a následně ostatní shromážděné do čtvrtka 12. 12. 2013
(vzhledem k posunu uzávěrky již na 10. 12. byly na ftp uloženy ve středu 11. 12. a průběžně i ve 
čtvrtek 12. 12.).
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Diskutovány byly:
a) příspěvky, které dle minulého zápisu (viz usnesení) byly předány k reakcím. Pro texty 

zastupitelů města, které budou zveřejněny spolu s reakcí (reakcemi), bude vyčleněna 
v rubrice zprávy z radnice podrubrika „polemika“.

 Text zastupitele Ing. Josefa Pátka „Proč není lávka dokončena včas?“.
K tomuto textu byly dodány dvě reakce:
„Ta lávka…“ od radních města – Františka Bodláka, Bohumila Klicpery a Luboše Rýdla;
„Fenomén lávka“ od místostarosty I Milana Tichého.
Výše uvedené texty budou zveřejněny v č. 1-2014 („polemika“).

 Text zastupitele Miroslava Igla „Nehospodárné a netransparentní nakládání s byty“.
K tomuto textu byla dodána reakce:
„Postavili jsme hráz proti dvojnásobnému zvýšení nájemného v Čelákovicích!“ od zastupitelů města 
Josefa Pátka a Miloše Sekyry.
Výše uvedené texty budou zveřejněny v č. 1-2014 („polemika“).

 Text RSGČ – D. B. a K. B. „Ukončení veřejné sbírky“.
Z důvodu neobdržení reakce od vedení Gymnázia bylo k tomuto textu navrženo nové hlasování 
o jeho zveřejnění:

Návrh usnesení: Z důvodu nedodání reakce od vedení Gymnázia redakční rada (RR) ruší své 
minulé usnesení a po schválení provedené redakční úpravy textu navrhuje RR text „Ukončení 
veřejné sbírky“ zveřejnit.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl schválen.

(Dne 15. 12. 2013 bylo RSGČ vyzváno k reakci. Souhlasná odpověď byla doručena dne 16. 12. 
2013.)

b) příspěvky, kde byli autoři dle minulého zápisu požádáni o vyjádření nebo jim byl 
nabídnut prostor v č. 1-2014:

- J. T. – autor textu „Má význam sledovat kvalitu ovzduší v našem městě?“, byl RR požádán o 
objasnění situace, jaké nástroje výsledky měření městu poskytnou. Na toto došla negativní zamítavá 
reakce.

- V. Š. a – autor textu „Sto zvířat – Čelákovice!“, byl osloven s nabídkou, že může text upravit a 
aktualizovat jako zprávu o konané akci do č. 1-2014. Bez reakce.

- Petr Polnický – autor textu „Pozvání na adventní koncert v Muzeu“, byl osloven s nabídkou, že může 
text upravit a aktualizovat jako zprávu o konané akci do č. 1-2014. Tohoto dle reakce nevyužije.

RR vzala informace na vědomí.

c) příspěvky zaslané znovu:

Zastupitel Petr Studnička (za blok 5 zastupitelů) zaslal dne 10. 12. 2013 (22:11 hod.) znovu texty 
„Nové náramky v Pečovatelské službě mohou zachránit životy“ a „CM 863 – Svatí Cyril a Metoděj. 
Dějiny – tradice – úcta“, z důvodu, že neví, jaké stanovisko bylo RR přijato a zda budou v č. 12-2013 
zveřejněny.
Tyto texty byly na minulé RR (k č. 12-2013) projednány ke zveřejnění, tj. bez usnesení.
V průběhu tvorby čísla 12-2013, tj. po RR a po odevzdání zápisu z RR, byl ale v případě textu: „Nové 
náramky v Pečovatelské službě mohou zachránit životy“ zjištěn věcný rozpor, čímž by došlo 
k milnému informování občanů. Z tohoto důvodu byla operativně zajištěna aktuální informace od 
vedení města a příslušného odboru a text byl nahrazen.
Text: „CM 863 – Svatí Cyril a Metoděj. Dějiny – tradice – úcta“ byl v průběhu tvorby čísla 12-2013 
redakčně upraven z prostorových důvodů, a to na kratší informaci do rubriky „pozvánky do okolí“ (bez 
obrázku a výčtu cen vstupného). Informace o výstavě tedy zveřejněna v č. 12-2014 byla, a to na str. 
16.
Předseda o výše uvedeném byl informován a členové RR vše viděli v pracovních verzích před 
schválením čísla (měli možnost připomínkovat apod.).
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Číslo 12-2013 bylo vydáno dne 6. 12. 2013 a na webových stránkách bylo zveřejněno dne 10. 12. 
2013 (9:04 hod.). RR vzala informace na vědomí. Zastupiteli Petru Studničkovi (za blok 5 zastupitelů) 
bude po schválení zápisu výše uvedené zdůvodnění zasláno na e-mail.

d) příspěvek za blok 5 zastupitelů:
 zastupitele Ing. Josefa Pátka „Krajská bezpečnostní komise zasedá i v době klidu“.

K tomuto textu bylo navrženo hlasování o jeho zveřejnění:

Návrh usnesení: Příspěvek „Krajská bezpečnostní komise zasedá i v době klidu“ je všeobecně-
informativní a bezprostředně nesouvisí s aktuálním děním ve městě, proto není RR určen ke
zveřejnění.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl schválen.

e) z dalších textů dodaných do uzávěrky se RR rozhodla nezveřejnit:
- text zaslaný Mateřským centrem od Hudební školy Yamaha: „Kurzy Hudební školy Yamaha“ –
důvod: PR text, možno jako placená inzerce (pozn. toto bylo zamítnuto);

f) příspěvky, určené ke zkrácení či úpravě: florbal FBK – bez tabulky; Vánoční dárek; karate; 
rádio Jizera;

g) TÉMA čísla: Čelákovice v roce 2014
Obsah tématu garantují radní města.

h) Texty, které budou dodány po RR:
 z obsahu – předseda RR;
 přání redakce – předseda RR;
 zprávy z radnice – informace o přívozu – ORM;
 zprávy z radnice – informace o novinkách na webu – OTAJ;
 informace o názvu „LEDEN“ – Tichá;
 informace MěPO;
 informace – poplatky + vodné, stočné;
 zprávy z radnice – informace ze ZM 11. 12. 2013 – vedení;
 zprávy z radnice – vítání občánků 23. 11. – matrika;
 zprávy z radnice – o čem jednali…RM – Vit;
 zprávy z radnice/téma – rozpočet 2014 – OFAP;
 téma – vedení;
 úvodník – Tichá;
 kultura – o přednášce – MK;
 další drobné, aktuální informace či doplňující informace dle potřeby.

i) Termíny pro zpracování a vydání aktuálního ZMČ
Odeslání podkladů do DTP: pátek 13. a pondělí 16. 12. 2013
Korektury I (Nosek) úterý 17. – čtvrtek 19. 12. 2013
Korektury II (předseda, Vit.) pátek 20. – pondělí 30. 12. 2013
pdf čísla na ftp: úterý 17. a pátek 20. 12. 2013
(ve složce: SAMAB_pdf-aktualni-cislo_pred-schvalenim)
Schválení: pondělí 30. 12. 2013 dopoledne
Vydání: pátek 3. 1. 2014

Číslo bude plnobarevné s hlavní modrou barvou.

3.3 VÝHLED PRO ČÍSLO 2-2014

a) TÉMA: Sochař M. B. B.
Obsah tématu garantuje Ivan Vaňousek.

b) Součástí ZMČ č. 2-2014 dále bude:
- vítání občánků 25. 1. – matrika;
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3.4 RŮZNÉ

a) ČERPÁNÍ

č. 12/2012-11/2013 stav k 22. 11. 2013 č. 12/2012-12/2013 stav k 18. 12. 2013

5169 – tisk* 425 270,00 Kč 5169 - tisk 462 990,00 Kč 

5169 - ostatní   -  Kč 5169 - ostatní -  Kč 

5161 - roznos 74 944,60 Kč 5161 - roznos 82 870,10 Kč 

celkem 500 214,60 Kč celkem 545 860,10 Kč 

rozpočet 581 000,00 Kč rozpočet 581 000,00 Kč 

k čerpání 80 785,40 Kč k čerpání 35 139,90 Kč 
* v této položce cena včetně obrázků – tj. velikonoční + vánoční ilustrace

4) Určení termínu dalšího jednání komise

Čtvrtek 16. 1. 2014 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 20.00 hodin.

Omluvena z dalšího jednání RR je pí Zahrádková.

Zapsala dne 18. 12. 2013: Dagmar Vitáčková,
tajemník komise

Schválil dne 18. 12. 2013: Ing. Vladimír Pavlovič,
předseda redakční rady ZMČ
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