
Komise „REDAKČNÍ RADA 
ZPRAVODAJE MĚSTA ČELÁKOVIC“ 

 

Zapsala: Dagmar Vitáčková Strana 1 (celkem 4) 

 
ZÁPIS Č. 1/2021 Z JEDNÁNÍ KOMISE 

„REDAKČNÍ RADA ZPRAVODAJE MĚSTA ČELÁKOVIC“ 

19. 1. 2021 
 

 
Přítomni: Ing. Petr Studnička, PhD. – předseda, Mgr. Jindra Chourová, 

doc. Dr. Ing. Roman Štěrba, MBA, doc. PhDr. Jan Volín, Ph.D. 
pí Dagmar Vitáčková – tajemník 

 
Nepřítomni: Ing. arch. Ivan Vaňousek 
 
Omluveni: Ing. arch. Ivan Vaňousek 
 
Program jednání: 

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

 
Zápis č. 1/2021, v pořadí 26. ve vol. období 2018–2022. 
Jednání RR pro č. 2-2021 bylo svoláno na úterý 19. 1. 2021 od 18.00 hod. distančně (on-line) formou 
videokonference synchronním způsobem na platformě Google Meet při splnění vzdálené osobní 
přítomnosti členů redakční rady a její tajemnice. 
Z celkového počtu členů komise – 5, byli přítomni 3 členové a od 18.10 hod. 4 členové. 

 
 

1) Přivítání účastníků 
Předseda komise RR ZMČ Ing. Petr Studnička, PhD., přivítal přítomné členy a oznámil, že i příští jednání 
se uskuteční stejným způsobem, tj. on-line formou. 
Následně přistoupil k programu jednání. 
 
2) Schválení programu 

Program jednání: 
 jmenování ověřovatele zápisu; 
 připomínky k minulému zápisu; 
 rekapitulace vydaného čísla 1-2021; 
 čerpání a různé; 
 projednání aktuálního čísla 2-2021; 
 výhled pro další číslo; 
žádný bod nebyl přidán. 

 
Návrh usnesení: Komise schvaluje program jednání na den 19. 1. 2021. 
Hlasování: pro 3, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat. 
 
3) Agenda 
 
3.1 JMENOVÁNÍ OVĚŘOVATELE ZÁPISU 
Ověřovatelem zápisu byl navržen doc. PhDr. Jan Volín, Ph.D. 
 
Návrh usnesení: Redakční rada jmenuje ověřovatelem zápisu č. 1-2021 doc. PhDr. Jana Volína, 
Ph.D. 
Hlasování: pro 3, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat. 
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V 18.10 hod. se připojila Mgr. Jindra Chourová. 
 
3.2 PŘIPOMÍNKY K MINULÉMU ZÁPISU 
Žádné připomínky k zápisu č. 11/2020 nebyly vzneseny. 
 
3.3 REKAPITULACE VYDANÉHO ČÍSLA 1-2021 
Žádné připomínky nebyly vzneseny. 
 
3.4 ČERPÁNÍ a RŮZNÉ 

 rozpočet 2020 č. 1/2021 stav k 22. 1. 2021 
    

5169 - tisk 505 000,00 Kč 5169 - tisk 42 403,00 Kč 
5169 - ostatní* 15 000,00 Kč 5169 - ostatní* 0,00 Kč 
5139 - materiál 0,00 Kč 5139 - materiál 0,00 Kč 
5161 - roznos 180 000,00 Kč 5161 - roznos 20 041,53 Kč 
celkem 700 000,00 Kč celkem 62 444,53 Kč 
    

rozpočet 700 000,00 Kč rozpočet 700 000,00 Kč 
zbývá k čerpání 700 000,00 Kč zbývá k čerpání 637 555,47 Kč 

* výdaje velikonoční, vánoční ilustrace apod. 
 
Do Zpravodaje č. 1-2021 byla před vydáním aktuálně doplněna informace o dalších usneseních Rady 
města pro zmírnění dopadů pandemie COVID-19, týkajících se slev ve Zpravodaji. 
Platná tedy jsou tato usnesení RM: 
- č. 34/2020/6.5 ze dne 27. 10. 2020, kterým je schválena sleva „COVID-19 II“ ve výši 50 % z příslušných 
cen za inzerci ve Zpravodaji města Čelákovic od č. 11-2020 do č. 4-2021; 
- č. 39/2020/11.2.5 ze dne 30. 12. 2020, kterým je schválena sleva „COVID-19 IIIA“ ve výši 50 %  
z příslušných cen za inzerci ve Zpravodaji města Čelákovic od č. 5-2021 do č. 12-2021; 
- č. 39/2020/11.2.6 ze dne 30. 12. 2020, s nabídkou bezplatné inzerce „COVID-19 IIIB“ ve Zpravodaji 
města Čelákovic v č. 2-2021 a v č. 3-2021 na podporu místních živnostníků a podnikatelů, a to za těchto 
podmínek: 

v návaznosti na usnesení Rady města č. 39/2020/11.2.6 se uděluje výjimka z čl. 5 odst. 1 Zásad 
pro vydávání Zpravodaje města Čelákovic I/3/2013 za předpokladu splnění Podmínek pro 
zveřejnění inzerce ve Zpravodaji města Čelákovic I/4/2012 s výjimkou čl. 3 odst. 3 a čl. 5 a 6; 
za obsah inzerátů odpovídají jejich inzerenti, kterými jsou výhradně fyzické osoby podnikající 
(OSVČ) nebo právnické osoby, které mají své sídlo, resp. adresu trvalého pobytu nebo svou 
provozovnu na území města Čelákovic; 
termín uzávěrky bezplatné inzerce „COVID-19 IIIB“ pro Zpravodaj města Čelákovic č. 2-2021 je 
15. 1. 2021 a pro Zpravodaj města Čelákovic č. 3-2021 je 15. 2. 2021 a tato inzerce se zasílá  
v elektronické podobě na e-mail: zpravodaj@celakovice.cz, přičemž bezplatnou inzerci je možné 
opakovat v obou speciálních přílohách; 
maximální rozsah speciální přílohy s bezplatnou inzercí ve Zpravodaji města Čelákovic č. 2-2021 
a č. 3-2021 je vždy 8 stran, přičemž možná je pouze plošná inzerce o maximální velikosti šířka  
6 cm x výška (max.) 8 cm, tj. 48 cm2; 
pro ostatní inzerenty se ceny inzerce nemění. 

 
Na základě předaných kontaktů Mgr. Chourovou, byly osloveny tři výtvarnice ohledně potvrzení zájmu 
o spolupráci na zakázce zpracování ilustrací pro velikonoční či vánoční vydání Zpravodaje. Všechny 
svůj zájem potvrdily, dvě zaslaly vzory svých prací. RR pro jarní a velikonoční téma č. 4-2021 vybrala 
Mgr. J. P. a pro zimní a vánoční téma č. 12-2021 sl. A. S.Pí Vitáčková následně připraví smlouvy pro 
schválení v RM. 
 
Dále byl RR předán návrh p. R. K., který garantuje rubriku roku 2021 „myšlenkové lapálie“, s námětem 
na vyhlášení soutěže při této rubrice. RR zváží tento záměr po předložení jasných pravidel soutěže 
autorem rubriky. 
 
3.5 PROJEDNÁNÍ AKTUÁLNÍHO ČÍSLA 2-2021 
RR projednala příspěvky shromážděné do úterý 19. 1. 2021. 
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Příspěvky týkající se pozvánek na akce apod. budou z podkladů vzhledem k epidemické situaci  
a k opatřením ve městě Čelákovice vyřazeny, popř. budou o příslušnou část zkráceny. 
Tiskové zprávy netýkající se našeho města nebudou publikovány. 
 

a) Diskutován byl příspěvek a RR rozhodla nezveřejnit: 
- text Finančního úřadu pro Středočeský kraj „Výběr daňových přiznání k Dani z nemovitých věcí v roce 
2021“ – důvod: týká se malého okruhu poplatníků, ve městě je zveřejněno jinou formou; 
- text Občanské poradny Respondeo „Občanská poradna Respondeo pomáhá lidem v nesnázích“ – 
důvod: zveřejněn bude pravidelný informační text. 
 
Návrh usnesení: Redakční rada schvaluje nezveřejnění v ZMČ č. 2-2021 texty „Výběr daňových 
přiznání k Dani z nemovitých věcí v roce 2021“ (Finanční úřad pro Středočeský kraj) a „Občanská 
poradna Respondeo pomáhá lidem v nesnázích“ (Občanská poradna Respondeo). 
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat. 
 

b) Příspěvky, určené ke zkrácení či úpravě: 
- Routa a Mateřské centrum; 
- fotbal; 
- TJ Sokol Čelákovice. 
 

c) TÉMA č. 2-2021: 100. výročí prvního sčítání lidu v ČSR 
Obsah tématu garantuje Mgr. David Eisner. 
 

d) Příspěvky, které budou dodány po RR: 
- z obsahu; 
- text o Bohumíru Hanžlíkovi (RNDr. J. K., CSc.); 
- aktualizovaný text „Výstupy z jednání Krizového štábu města Čelákovic“ dle situace; 
- informace – Brandýská nemocnice poskytuje; 
- dopisy – autorsky upravený text o plotu Městského stadionu (zašle do 25. 1. e-mailem Ing. R.); 
- další drobné, aktuální či doplňující informace dle potřeby. 
 
Termíny pro zpracování a vydání aktuálního ZMČ 
Odeslání podkladů do DTP: středa 20. 1. 2021 
Korektury I (Nosek) pondělí 25. – středa 27. 1. 2021 
Korektury II (předseda, Vit.) středa 27. – čtvrtek 28. 1. 2021 
pdf čísla na ftp: pondělí 25., středa 27. 1. 2021 
(ve složce: aktualni-cislo_verze-pred-schvalenim_PDF) 
 
Schválení: čtvrtek 28. 1. 2021 
Vydání: odhad úterý 2. 2. 2021 
Číslo bude plnobarevné s hlavní modrou barvou. 
 
3.6 VÝHLED PRO DALŠÍ ČÍSLO 
Číslo 3-2021 bude plnobarevné s hlavní zelenou barvou. 
 
TÉMA č. 3-2021: Sčítání lidu, domů a bytů 2021 
Obsah tématu garantuje Ing. Petr Studnička, PhD. 
 
Součástí ZMČ č. 3-2021 dále budou: 
- o čem jednali zastupitelé a radní města; 
- rubrika – Zastupitelská aréna, otázku zasílá PRO Č; 
- rubrika – myšlenkové lapálie; 
- rubrika – O čem psal Zpravodaj; 
- výzva nominace VC 2021; 
- jarní svozy odpadu TS; 
- bezplatná inzerce „COVID-19 IIIB“. 
 
4) Termín dalšího jednání komise 

 
Úterý 16. 2. 2021 od 18.00 hod. distančně (on-line) formou videokonference synchronním způsobem 
na platformě Google Meet. 
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Jednání Komise „REDAKČNÍ RADA ZPRAVODAJE MĚSTA ČELÁKOVIC“ bylo ukončeno 
v 19.00 hodin. 
 

Omluvy z příštího jednání RR – Ing. arch. Ivan Vaňousek. 
 

 
 
 
 
 
 

Zapsala dne 22. 1. 2021 Dagmar Vitáčková, tajemnice komise 
 
 
 

Zápis ověřil dne 25. 1. 2021 doc. PhDr. Jan Volín, Ph.D., člen redakční rady ZMČ, v. r. 
 
 
 

Schválil dne 22. 1. 2021 Ing. Petr Studnička, PhD., předseda redakční rady ZMČ 


