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ZÁPIS Č. 6/2014 Z JEDNÁNÍ KOMISE

„REDAKČNÍ RADA ZPRAVODAJE MĚSTA ČELÁKOVIC“

17. 6. 2014

Přítomni: Barbora Jungerová – předsedkyně komise, Martin Reimont, Pavel Šíma, Vladimír 
Vlach
pí Dagmar Vitáčková – tajemník

Nepřítomni: Ing. Jarmila Omelková, Mgr. Martin Šanda, Ing. arch. Ivan Vaňousek,
v době od 15.00 do 15.30 hod. Pavel Šíma

Omluveni: Ing. Jarmila Omelková, Ing. arch. Ivan Vaňousek

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

Zápis č. 6/2014, v pořadí 44 ve vol. období 2010-2014.
Jednání bylo svoláno na úterý 17. 6. 2014 od 15.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Čelákovicích, 
radnice I., 2. patro u odboru ŠIK. Jednání RR v celkovém počtu 4 členů, když se dostavil p. Pavel 
Šíma, zahájila v 15.30 hod. předsedkyně komise Barbora Jungerová.

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 7+8-2014;
 čerpání;
 rekapitulace vydaného čísla 6-2014;
 výhled pro číslo 9-2014 a různé;
 žádný bod nebyl přidán.

Návrh usnesení: Komise schvaluje program jednání na den 17. 6. 2014.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl schválen.

3) Agenda

3.1 PROJEDNÁNÍ AKTUÁLNÍHO ČÍSLA 7+8-2014

RR projednala příspěvky shromážděné do úterý 17. 6. 2014 (na ftp byly uloženy v pondělí 16. 6. a 
průběžně i v úterý 17. 6.).

a) Diskutovány byly příspěvky:
 zastupitele Ing. Petra Studničky „Zavedení parkovacích zón v Praze ovlivní i 

občany našeho města“.
K tomuto textu bylo navrženo hlasování o jeho zveřejnění.
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Návrh usnesení: Redakční rada schvaluje zveřejnění textu Ing. Petra Studničky „Zavedení 
parkovacích zón v Praze ovlivní i občany našeho města“.
Hlasování: pro 0, proti 3, zdržel se 1. Návrh nebyl schválen.

 Místní organizace LES „Místní organizace LES založena i v Čelákovicích“.
K tomuto textu bylo navrženo hlasování o jeho zveřejnění.

Návrh usnesení: Redakční rada schvaluje zveřejnění textu „Místní organizace LES založena i v 
Čelákovicích“ za předpokladu schválení redakční úpravy.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl schválen.

Autorovi textu bylo toto sděleno 18. 6. S redakční úpravou vyslovil souhlas.

 člena školské rady ZŠ Kostelní Ing. Petra Studničky „Hezké prázdniny žákům a 
poděkování zaměstnancům ZŠ Kostelní“.

K tomuto textu bylo navrženo hlasování o jeho zveřejnění.

Návrh usnesení: Redakční rada schvaluje zveřejnění textu Ing. Petra Studničky „Hezké 
prázdniny žákům a poděkování zaměstnancům ZŠ Kostelní“.
Hlasování: pro 1, proti 0, zdržel se 3. Návrh nebyl schválen.

 občanů ulice Na Švihově „Ulice Na Švihově nově s jednosměrným provozem?“.
K tomuto textu bylo navrženo hlasování o jeho zveřejnění.

Návrh usnesení: Redakční rada schvaluje zveřejnění textu občanů ulice Na Švihově „Ulice Na 
Švihově nově s jednosměrným provozem?“ společně s vyjádřením vedení města.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl schválen.

Toto usnesení a text byly vedení města předány 18. 6. Zaslání textu k této problematice vedení 
potvrdilo již do č. 7+8-2014.

 předsedy komise RM pro životní prostředí RNDr. Petra Petříka, Ph.D. „Čistý 
vzduch ve městě je pro nás priorita“.

K tomuto textu bylo navrženo hlasování o jeho zveřejnění.

Návrh usnesení: Redakční rada schvaluje zveřejnění textu předsedy komise RM pro životní 
prostředí RNDr. Petra Petříka, Ph.D. „Čistý vzduch ve městě je pro nás priorita“ za předpokladu 
zkrácení text autorem na 2 000 znaků (vč. mezer).
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl schválen.

Autorovi textu bylo toto sděleno 18. 6. Úpravu zaslal.

b) z dalších textů dodaných do uzávěrky se RR rozhodla nezveřejnit:
- příspěvek zaslaný Okrašlovacím spolkem čelákovickým „Za památnými stromy Čelákovic s dětmi z 
Kamenky“ – důvod: ke stejnému tématu redakce obdržela další text; tento nebyl vybrán ke zveřejnění;

Návrh usnesení: Komise schvaluje nezveřejnění výše uvedeného příspěvku.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl schválen.

c) příspěvky, určené ke zkrácení či úpravě: ZŠ J. A. Komenského – Novinky ze školy, MŠ 
Rumunské, Sdružení včelařů, střípky MěPO, zastupitelů Ing. Petra Studničky a Ing. Miloše Sekyry –
NOVINKA! Od prosince mezi Prahou a Čelákovicemi každou půlhodinu celý týden!, Policie ČR, 
karate, nohejbal.

d) TÉMA čísla: 1. světová válka
Obsah tématu garantuje Ing. arch. Ivan Vaňousek.

e) Texty, které budou dodány po RR:
 z obsahu – Jungerová;
 zprávy z radnice – aktuálně Na Švihově – místostarosta II;
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 zprávy z radnice – kulatý stůl – starostka;
 červenec + srpen – Tichá;
 kultura – z akcí 21. 6. – starostka + OŠIK;
 co nového ve městě – Vitáčková;
 další drobné, aktuální informace či doplňující informace dle potřeby.

f) Termíny pro zpracování a vydání aktuálního ZMČ
Odeslání podkladů do DTP: čtvrtek 19. 6. 2014
Korektury I (Nosek) úterý 24. – čtvrtek 26. 6. 2014
Korektury II (předseda, Vit.) čtvrtek 26. – pátek 27. 6. 2014
pdf čísla na ftp: úterý 24., čtvrtek 26. 6. 2014
(ve složce: SAMAB_pdf-aktualni-cislo_pred-schvalenim)
Schválení: pátek 27. 6. 2014 dopoledne
Vydání: středa 2. 7. 2014

Číslo bude plnobarevné s hlavní červenou barvou.

3.2 RŮZNÉ

a) ČERPÁNÍ

č. 1-5/2014 stav k 23. 5. 2014 č. 1-6/2014 stav k 24. 6. 2014

5169 - tisk 188 600,00 Kč 5169 - tisk 234 370,00 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 35 029,50 Kč 5161 - roznos 44 286,00 Kč

celkem 228 629,50 Kč celkem 283 656,00 Kč

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

čerpání 372 370,50 Kč čerpání 317 344,00 Kč
* výdaje velikonoční + vánoční ilustrace

3.3 REKAPITULACE VYDANÉHO ČÍSLA 6-2014

Po vydání čísla byla zjištěna tisková chyba – v záhlaví na titulní straně čísla byl chybně uveden měsíc. 
Na dalších stranách již toto bylo dobře. Někteří občané na to upozornili. Žádné připomínky nebyly 
vzneseny.

Příspěvek publikovaný v č. 6/2014 dle 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.
Předsedkyně informovala o reakci na usnesení doručené e-mailem redakci a podatelně MěÚ dne
22. 5. v 16.55 hod. Ing. Josefa Pátka, kde vyjadřuje svůj zásadní nesouhlas s otištěním Radou města 
schválené redakčně upravené verze reakce na text „Volám stále…“.

Následně dne 19. 6. 2014 stejnou cestou (e-mailem) Ing. Pátkovi odpověděla (v kopii také podatelně 
MěÚ).
„S obsahem vašeho stanoviska ze dne 22. 5. 2014 k usnesení RM 14/2014 jsem členy redakční rady 
seznámila v nejbližším možném termínu, tj. dne 17. 6. 2014 v rámci programu řádného setkání 
redakční rady.
K otištění redakčně upravené verze reakce na článek Volám stále – není v kompetenci redakční rady 
vetovat rozhodnutí nadřízeného orgánu, kterým je Rada města.“
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Dne 27. 5. 2014 bylo zasláno zastupiteli Ing. Pátkovi sdělení o nezveřejnění textu „Hrozí nám nová 
elektrárna?“ s citací usnesení RR.
Následně přišla reakce ke sdělení důvodu neotištění. Tento e-mail byl RR předán k vyjádření.
RR sděluje, že důvodem neotištění je výsledek hlasování: pro 0, proti 4, zdržel se 1. Čímž nebyl návrh 
schválen.

3.4 VÝHLED PRO ČÍSLO 9-2014 A RŮZNÉ

a) TÉMA: válečná korespondence
Obsah tématu garantuje MM.

b) Součástí ZMČ č. 9-2014 dále bude:
- skládačka podzim 2014;
- informace k obecním volbám (10.–11. 10. 2014);
- prezentace připravované investiční akce – stavba MŠ (2 str.) – arch. Tichý;

4) Určení termínu dalšího jednání komise

Úterý 19. 8. 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 17.30 hodin.

Zapsala dne 24. 6. 2014 Dagmar Vitáčková, tajemnice komise

Schválila dne 24. 6. 2014 Barbora Jungerová, předsedkyně redakční rady ZMČ
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