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ZÁPIS Č. 5/2014 Z JEDNÁNÍ KOMISE

„REDAKČNÍ RADA ZPRAVODAJE MĚSTA ČELÁKOVIC“

20. 5. 2014

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

Nepřítomni: v době od 15.00 do 17.00 hod. Ing. Jarmila Omelková a Ing. arch. Ivan Vaňousek; 
v době od 17.00 do 18.00 hod. Vladimír Vlach

Omluveni:

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

Zápis č. 5/2014, v pořadí 43 ve vol. období 2010-2014.
Jednání bylo svoláno na úterý 20. 5. 2014 od 15.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Čelákovicích, 
radnice I., 2. patro u odboru ŠIK. Jednání RR v celkovém počtu 5 členů zahájila v 15.10 hod.
předsedkyně komise Barbora Jungerová. Pí Omelková a p. Vaňousek přišli později – v 17.00 hod.

1) Přivítání účastníků
Předsedkyně komise RR ZMČ pí Barbora Jungerová přivítala přítomné a přistoupila k programu 
jednání.

2) Schválení programu
Program jednání:
 projednání aktuálního čísla 6-2014;
 čerpání;
 rekapitulace vydaného čísla 5-2014;
 výhled pro číslo 7+8-2014 a různé;
 žádný bod nebyl přidán.

Návrh usnesení: Komise schvaluje program jednání na den 20. 5. 2014.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl schválen.

3) Agenda

3.1 PROJEDNÁNÍ AKTUÁLNÍHO ČÍSLA 6-2014

RR projednala příspěvky shromážděné do úterý 20. 5. 2014 (na ftp byly uloženy v pátek 16. 5., 
v pondělí 19. 5. a průběžně i v úterý 20. 5.).

a) Příspěvky na minulém jednání RR postoupené Radě města:
Předsedkyně informovala o přijatých usneseních RM č. 578 a 579 ve věci rozhodnutí o zveřejnění 
příspěvků zastupitele Ing. Josefa Pátka a radního Tomáše Janáka.
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Usnesení RM č. 14/2014/578 ze dne 12. května 2014:
Rada města Čelákovic souhlasí s otištěním redakčně upraveného textu Reakce na článek Rady města 
Čelákovic „Volám stále…“ (ze ZMČ č. 3/2014 str. 5) ve Zpravodaji města Čelákovic, v souladu s § 10, 
odst. 1 a 2 zákona č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku (tiskový 
zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Usnesení RM č. 14/2014/579 ze dne 12. května 2014:
Rada města Čelákovic souhlasí s otištěním redakčně upraveného článku „K usnesení Krajského 
ředitelství policie Středočeského kraje o vyšetřování v městském muzeu Čelákovice“ ve Zpravodaji 
města Čelákovic, v souladu s § 4a zákona č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání 
periodického tisku (tiskový zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Tato usnesení vzala RR na vědomí a starostkou města předané finální texty byly zařazeny ke 
zveřejnění v č. 6/2014.

Dne 22. 5. v 16.55 hod. byl redakci doručen e-mail Ing. Josefa Pátka, kde vyjadřuje svůj ZÁSADNÍ 
nesouhlas s otištěním Radou města schválené redakčně upravené verze reakce.

b) Diskutovány byly příspěvky:

 zastupitele Ing. Josefa Pátka „Hrozí nám nová elektrárna?“.
K tomuto textu bylo navrženo hlasování o jeho zveřejnění.

Návrh usnesení: Redakční rada schvaluje zveřejnění textu Ing. Josefa Pátka „Hrozí nám nová 
elektrárna?“.
Hlasování: pro 0, proti 4, zdržel se 1. Návrh nebyl schválen.

 zastupitele Ing. Petra Studničky „Křížem krážem v létě po republice vlakem“.
K tomuto textu bylo navrženo hlasování o jeho zveřejnění.

Návrh usnesení: Redakční rada schvaluje zveřejnění textu Ing. Petra Studničky „Křížem krážem 
v létě po republice vlakem“ s redakční úpravou.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl schválen

K tématu setkání hasičských přípravek, které v květnu pořádal Sbor dobrovolných hasičů města 
Čelákovic, byly redakci doručeny celkem 3 texty. RR vybrala ke zveřejnění redakčně upravenou verzi 
tiskové zprávy Středočeského kraje. Text „Návštěva hejtmana Středočeského kraje MVDr. Josef 
Řiháka v Čelákovicích“ zaslaný pí Leonou Kchemlovou za MO ČSSD tuto zprávu obsahoval z části.

 MO ČSSD „Návštěva hejtmana Středočeského kraje MVDr. Josef Řiháka v 
Čelákovicích“.

K tomuto textu bylo navrženo hlasování o jeho zveřejnění.

Návrh usnesení: Redakční rada schvaluje zveřejnění textu „Návštěva hejtmana Středočeského 
kraje MVDr. Josef Řiháka v Čelákovicích“ za předpokladu schválené redakční úpravy.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl schválen.

Autorovi textu bylo toto sděleno ve čtvrtek 22. 5. S redakční úpravou vyslovil souhlas.

c) z dalších textů dodaných do uzávěrky se RR rozhodla nezveřejnit:
- příspěvek zaslaný Apoštolskou církví Čelákovice „Celonárodní čtení Bible“ – důvod: časová 
prodleva, již neaktuální sdělení;
- příspěvek zaslaný studentkou 2. ročníku podnikání, SOŠ Čelákovice, s. r. o., V. D. „Veletrh fiktivních 
firem“ – důvod: časová prodleva, již neaktuální sdělení;
- příspěvek zaslaný SDH Čelákovice „Špunti v akci“ – důvod: ke stejnému tématu redakce obdržela 
další texty; tento nebyl vybrán ke zveřejnění;

Návrh usnesení: Komise schvaluje nezveřejnění výše uvedených příspěvků.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl schválen.
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Redakce dále obdržela žádost pí H. L., která provozuje portál www.eKoutky.cz, o zveřejnění článku o 
tomto portálu. Ten však nebyl součástí žádosti. Žadatelka může pro další vydání zaslat svůj stručný 
text, který RR posoudí.

d) příspěvky, určené ke zkrácení či úpravě: MěPO, střípky MěPO, MŠ Rumunská, pí B. -
Lávka, TZ o hasičských přípravkách, Czela.fest, šachy.

V 17.00 hod. se dostavili pí Omelková a p. Vaňousek a odešel p. Vlach. RR pokračovala v celkovém 
počtu 6 členů.

e) TÉMA čísla: Dovolená doma, v zahraničí
Obsah tématu garantují členové RR.

f) Texty, které budou dodány po RR:
 z obsahu – Jungerová;
 úvodník – Jungerová;
 zprávy z radnice – aktuálně Sokolovská – ORM;
 zprávy z radnice – výsledky voleb EP
 červen – Tichá;
 zprávy z radnice – o setkání k ŽP – starostka;
 zprávy z radnice – o setkání v rámci projektu Routa – starostka;
 kultura – výstava Volman – MM;
 kultura – Noc kostelů 23. 5. – Poloprutská;
 další drobné, aktuální informace či doplňující informace dle potřeby.

g) Termíny pro zpracování a vydání aktuálního ZMČ
Odeslání podkladů do DTP: čtvrtek 22. 5. 2014
Korektury I (Nosek) pondělí 26. – středa 28. 5. 2014
Korektury II (předseda, Vit.) středa 28. – pátek 30. 5. 2014
pdf čísla na ftp: pondělí 26., středa 28. 5. 2014
(ve složce: SAMAB_pdf-aktualni-cislo_pred-schvalenim)
Schválení: pátek 30. 5. 2014 dopoledne
Vydání: středa 4. 6. 2014

Číslo bude plnobarevné s hlavní červenou barvou.

3.2 RŮZNÉ

a) ČERPÁNÍ

č. 1-4/2014 stav k 23. 4. 2014 č. 1-5/2014 stav k 23. 5. 2014

5169 - tisk 150 880,00 Kč 5169 - tisk 188 600,00 Kč

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

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

5161 - roznos 27 104,00 Kč 5161 - roznos 35 029,50 Kč

celkem 182 984,00 Kč celkem 228 629,50 Kč

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

čerpání 418 016,00 Kč čerpání 372 370,50 Kč
* výdaje velikonoční + vánoční ilustrace

3.3 REKAPITULACE VYDANÉHO ČÍSLA 5-2014

Žádné připomínky nebyly vzneseny.
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3.4 VÝHLED PRO ČÍSLO 7+8-2014 A RŮZNÉ

a) TÉMA: 1. světová válka
Obsah tématu garantuje Ivan Vaňousek (již předáno).

b) Součástí ZMČ č. 7+8-2014 dále bude:
- vítání občánků 31. 5. – poslední s dětmi MŠ 2013/2014 (2x skupina + společná) – matrika;
- foto stránky z „Otevření lávky“ 21. 6. (2 str.) – OŠIK;
- prezentace připravované investiční akce – stavba MŠ (2 str.) – arch. Tichý;
- pozvánka na slavnost k památce m. Jana Husa do Lysé n. L.

c) Různé – témata roku 2014

RR diskutovala o doplnění témat a jejich zpracovatelích. Doplněna byla dle návrhů tato témata:
10/2014 stromy garant – P. Petřík a spol.
11/2014 historie místní amatérské hudby garant – P. Šíma
12/2014 záhady kostela Nanebevzetí Panny Marie garant – I. Vaňousek

4) Určení termínu dalšího jednání komise

Úterý 17. 6. 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 
v 18.00 hodin.

Z příštího jednání se omluvili pí Omelková a p. Vaňousek.

Zapsala dne 23. 5. 2014 Dagmar Vitáčková, tajemnice komise

Schválila dne 23. 5. 2014 Barbora Jungerová, předsedkyně redakční rady ZMČ
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