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ZÁPIS Č. 3/2014 Z JEDNÁNÍ KOMISE

„REDAKČNÍ RADA ZPRAVODAJE MĚSTA ČELÁKOVIC“

18. 3. 2014

Přítomni: Barbora Jungerová – předsedkyně komise, Ing. Jarmila Omelková, Mgr. Martin 
Šanda, Pavel Šíma, Ing. arch. Ivan Vaňousek
pí Dagmar Vitáčková – tajemník

Nepřítomni: Martin Reimont

Omluveni: Martin Reimont

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

Zápis č. 3/2014, v pořadí 41 ve vol. období 2010-2014.
Jednání bylo svoláno na úterý 18. 3. 2014 od 17.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Čelákovicích, 
radnice I., 2. patro u odboru ŠIK. Jednání RR v celkovém počtu 5 členů zahájila v 17.00 hod.
předsedkyně komise Barbora Jungerová.

1) Přivítání účastníků
Nová předsedkyně komise RR ZMČ pí Barbora Jungerová přivítala přítomné členy a seznámila je 
s usneseními přijatými RM ve vztahu k ZMČ.
Byly jimi: odvolání člena a jmenování předsedkyně RR Barbory Jungerové, přijetí rezignace Ing. 
Václava Špačka na členství v RR, jmenování Ing. Jarmily Omelkové novým členem RR, schválení 
vydání prázdninového dvojčísla 2014, schválení smlouvy na velikonoční a jarní ilustrace s pí J. N.
Stávající celkový počet členů RR je tedy 6. Ing. Vladimír Pavlovič není členem RR.
Nová členka pí Omelková se přítomným představila.
Následně předsedkyně přistoupila k programu jednání.

2) Schválení programu
Program jednání:
 projednání aktuálního čísla 4-2014;
 čerpání;
 rekapitulace vydaného čísla 3-2014;
 výhled pro číslo 5-2014;
 žádný bod nebyl přidán.

Návrh usnesení: Komise schvaluje program jednání na den 18. 3. 2014.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl schválen.

3) Agenda

3.1 PROJEDNÁNÍ AKTUÁLNÍHO ČÍSLA 4-2014

RR projednala příspěvky shromážděné do úterý 18. 3. 2014 (na ftp byly uloženy v pondělí 17. 3. a 
průběžně i v úterý 18. 3.).

a) Diskutovány byly příspěvky:
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 Tomáše Janáka a Vladimíra Vlacha „Karel Kryl „70“.
K tomuto textu bylo navrženo hlasování o jeho zveřejnění.

Návrh usnesení: Redakční rada schvaluje zveřejnění textu Tomáše Janáka a Vladimíra Vlacha 
„Karel Kryl „70“ v č. 4-2014.
Hlasování: pro 1, proti 2, zdržel se 2. Návrh nebyl schválen.

 zastupitele Miroslava Igla „reakce na článek – Ještě k hospodaření s obecními 
byty“.

K tomuto textu bylo navrženo hlasování o jeho zveřejnění.

Návrh usnesení: Redakční rada neschvaluje zveřejnění textu Miroslava Igla „reakce na článek –
Ještě k hospodaření s obecními byty“ z důvodu reakce na reakci (Zákon č. 46/2000 Sb. § 11a 
2.).
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 1. Návrh byl schválen.

 zastupitele Ing. Josefa Pátka „Reakce na článek Volám stále“.
K tomuto textu bylo navrženo hlasování o jeho zveřejnění.

Tento text je již druhou verzí odpovědi (reakcí na text Rady města "Volám stále…"). První dodaná 
odpověď – do uzávěrky č. 3/2014, nebyla z důvodu, že neobsahuje jen skutková tvrzení a rozsah není 
přiměřený napadenému sdělení zveřejněna.

Návrh usnesení: Z důvodu, že zaslaná, v pořadí již druhá verze odpovědi zastupitele Ing. 
Josefa Pátka, s názvem: „Reakce na článek Volám stále“, se neomezila pouze na skutková 
tvrzení, Redakční rada tento text redakčně upravila. V případě schválení provedené redakční 
úpravy textu jej RR schvaluje otisknout v č. 4/2014.
V případě neschválení nebude zveřejněna žádná ze zaslaných verzí odpovědi.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl schválen.

Dne 21. 3. 2014 přišlo e-mailem zamítnutí zveřejnění redakčně krácené úpravy.

 zastupitele Miroslava Igla „Úhel pohledu“.
K tomuto textu bylo navrženo hlasování o jeho zveřejnění.

Návrh usnesení: Redakční rada neschvaluje zveřejnění reakce Miroslava Igla s názvem „Úhel 
pohledu“na text z č. 3-2014 „Městské muzeum“, a to z důvodů, že se reakce neomezila pouze 
na skutková tvrzení. Z textu vyplývá, že autor oslovuje zřizovatele.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 1. Návrh byl schválen.

 radního Tomáše Janáka „Jaroslav Špaček očištěn – K usnesení Krajského 
ředitelství policie Středočeského kraje o vyšetřování v Městském muzeu Čelákovice“.

K tomuto textu bylo navrženo hlasování o jeho zveřejnění.

Návrh usnesení: Redakční rada došla k závěru, že obsah textu není dle Zákona č. 46/2000 Sb. 
určen pro ZMČ, ale médiím, která „sdělení obsahující skutková tvrzení“ zveřejnila.
Hlasování: pro 3, proti 2, zdržel se 0. Návrh nebyl schválen.

 Ing. M. O., Ph.D. „Místostarosta Klicpera „probouzí investice…“. Je to opravdu
tak?“.

Zveřejnění tohoto textu nebylo schváleno na minulé RR. Autor jej zaslal znovu ke zveřejnění.
RR shledala, že text obsahuje zkreslující tvrzení.
K tomuto textu bylo navrženo hlasování o jeho zveřejnění.

Návrh usnesení: Redakční rada schvaluje zveřejnění textu Ing. M. O., Ph.D. „Místostarosta 
Klicpera „probouzí investice…“. Je to opravdu tak?“ v č. 4-2014.
Hlasování: pro 0, proti 5, zdržel se 0. Návrh nebyl schválen.
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 zastupitele Ing. Josefa Pátka „Podporuji Centrum podnikatelek Polabí“.
K tomuto textu bylo navrženo nové hlasování o jeho zveřejnění.

Návrh usnesení: Redakční rada schvaluje zveřejnění textu Ing. Josefa Pátka „Podporuji 
Centrum podnikatelek Polabí“.
Hlasování: pro 0, proti 3, zdržel se 2. Návrh nebyl schválen.
RR doporučuje obsah textu prezentovat v kolektivních orgánech města.

b) z dalších textů dodaných do uzávěrky se RR rozhodla nezveřejnit:
- příspěvek Jaroslava Ryneše „Tři starty na halových mistrovstvích ČR v atletice“ – důvod: nejedná se 
o text, jen výčet;
- příspěvek Y. C., učitelky odborných předmětů „Velký úspěch SOŠ Čelákovice na Výstavišti v Lysé 
nad Labem“ – důvod: ke stejnému tématu redakce obdržela text i od KHK SČ, který s redakční 
úpravou zveřejní.

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

 RR byl předán e-mail ze dne 13. 3. 2014 od místostarosty I Milana Tichého.
K tomuto bylo navrženo hlasování.

Návrh usnesení: Komise RR ZMČ bere na vědomí e-mail ze dne 13. 3. 2014 místostarosty I 
Milana Tichého. Po seznámení se s obsahem konstatuje, že i nadále se bude řídit platnými 
„Zásady pro vydávání Zpravodaje města Čelákovic“ a příslušnými zákony.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl schválen.

 RR byl předán e-mail ze dne 20. 2. 2014 od radního o. s. czela.net A. K.
Na základě diskuse RR konstatuje, že budoucím textům bude přistupovat dle platných Zásad 
pro vydávání Zpravodaje města Čelákovic a dle příslušných zákonů.

c) příspěvky, určené ke zkrácení či úpravě: střípky MěPO, text MVDr. J. K. „Otrava 
karbofuranem – máme se jí ještě v dnešní době bát?“, text MŠ Rumunská „Naše Mateřídouška“, 
výzva studentů a pedagogů Gymn. Nymburk, text KHK SČ „Řemesla 2014“, MC, text Z. P. „Cvičení 
pro úsměv posílilo“, text SDH Čelákovice, Víčkománie;

d) TÉMA čísla: Velikonoce
Obsah tématu garantuje Mgr. Martin Šanda.

e) Texty, které budou dodány po RR:
 z obsahu – Jungerová;
 informace – duben – Tichá;
 zprávy z radnice – o čem jednali…RM (dle volného místa) – Vit;
 zprávy z radnice – trhy dle RM;
 zprávy z radnice – aktuálně lávka – ORM;
 zprávy z radnice – drogová problematika – PO ČR;
 volný čas – Duběnka – MDDM;
 školství – ZUŠ soutěže, rozhovor;
 další drobné, aktuální informace či doplňující informace dle potřeby.

f) Termíny pro zpracování a vydání aktuálního ZMČ
Odeslání podkladů do DTP: čtvrtek 20. 3. 2014
Korektury I (Nosek) pondělí 24. – čtvrtek 27. 3. 2014
Korektury II (předseda, Vit.) čtvrtek 27. – pátek 28. 3. 2014
pdf čísla na ftp: pondělí 24., středa 26. a pátek 28. 3. 2014
(ve složce: SAMAB_pdf-aktualni-cislo_pred-schvalenim)
Schválení: pátek 28. 3. 2014 dopoledne
Vydání: středa 2. 4. 2014

Číslo bude plnobarevné s hlavní zelenou barvou.
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3.2 RŮZNÉ

a) ČERPÁNÍ

č. 1-2/2014 stav k 24. 2. 2014 č. 1-3/2014 stav k 24. 3. 2014

5169 - tisk 67 390,00 Kč 5169 - tisk 105 110,00 Kč

5169 - ostatní* 0,00 Kč 5169 - ostatní* 5 000,00 Kč

5139 - materiál 0,00 Kč 5139 - materiál 0,00 Kč

5161 - roznos 11 253,00 Kč 5161 - roznos 17 847,50 Kč

celkem 78 643,00 Kč celkem 127 957,50 Kč

rozpočet 601 000,00 Kč rozpočet 601 000,00 Kč

čerpání 522 357,00 Kč čerpání 473 042,50 Kč
* výdaje velikonoční + vánoční ilustrace

3.3 REKAPITULACE VYDANÉHO ČÍSLA 3-2014

Žádné připomínky nebyly vzneseny.

3.4 VÝHLED PRO ČÍSLO 5-2014

a) TÉMA: Eduard Petiška
Obsah tématu garantuje ředitel MM.

b) Součástí ZMČ č. 5-2014 dále bude:
- vítání občánků (2x skupina) – matrika;
- plakát „Setkání na náměstí“ 17. 5. – KD;
- upoutávka na akce 8. 5. pořádané městem – OŠIK;
- upoutávka na akci 23. 5. „Noc kostelů“ – pořadatelé;
- volby EU – úřad;

4) Určení termínu dalšího jednání komise

Čtvrtek 17. 4. 2014 od 15.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Čelákovicích, radnice I., 2. patro u 
odboru ŠIK.

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

PŘÍLOHY ZÁPISU:
č. 1 aktualizované kontakty na členy RR ZMČ (2010-2014).
č. 2 aktualizované termíny RR ZMČ pro ročník 36. (rok 2014).

Zapsala dne 24. 3. 2014 Dagmar Vitáčková, tajemnice komise

Schválila dne 25. 3. 2014 Barbora Jungerová, předsedkyně redakční rady ZMČ
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