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ZÁPIS Č. 7/2014 Z JEDNÁNÍ KOMISE

„REDAKČNÍ RADA ZPRAVODAJE MĚSTA ČELÁKOVIC“

19. 8. 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: –

Omluveni: –

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

Zápis č. 7/2014, v pořadí 45 ve vol. období 2010-2014.
Jednání bylo svoláno na úterý 19. 8. 2014 od 15.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Čelákovicích, 
radnice I., 2. patro u odboru ŠIK. Jednání RR v celkovém počtu 7 členů zahájila v 15.10 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 9-2014;
 čerpání;
 rekapitulace vydaného čísla 7+8-2014;
 výhled pro číslo 10-2014 a různé;
 žádný bod nebyl přidán.

Návrh usnesení: Komise schvaluje program jednání na den 19. 8. 2014.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl schválen.

3) Agenda

3.1 PROJEDNÁNÍ AKTUÁLNÍHO ČÍSLA 9-2014

RR projednala příspěvky shromážděné do úterý 19. 8. 2014 (na ftp většina uložena v pondělí 18. 8.).

a) Diskutovány byly příspěvky:
 starostky PhDr. Zdeňky Tiché a místostarosty I Milana Tichého „Kanalizace v 

Záluží“.
K tomuto textu bylo navrženo hlasování o jeho zveřejnění.
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Návrh usnesení: Redakční rada schvaluje zveřejnění textu starostky PhDr. Zdeňky Tiché a 
místostarosty I Milana Tichého „Kanalizace v Záluží“.
Hlasování: pro 1, proti 1, zdržel se 5. Návrh nebyl schválen.

 předsedy komise PPE Josefa Pátka a místopředsedy komise PPE Luboše
Netušila, „Komise proti paroplynové elektrárně Mochov bilancuje“.

K tomuto textu bylo navrženo hlasování o jeho zveřejnění.

Návrh usnesení: Redakční rada schvaluje zveřejnění textu předsedy komise PPE Josefa Pátka 
a místopředsedy komise PPE Luboše Netušila „Komise proti paroplynové elektrárně Mochov 
bilancuje“.
Hlasování: pro 0, proti 6, zdržel se 1. Návrh nebyl schválen.

 občanů ulice Na Švihově Petra Studničky a Hany Machálkové „Ulice B. Smetany a 
Na Švihově zůstanou s obousměrným provozem“.

K tomuto textu bylo navrženo hlasování o jeho zveřejnění.

Návrh usnesení: Redakční rada schvaluje zveřejnění textu občanů ulice Na Švihově Petra 
Studničky a Hany Machálkové „Ulice B. Smetany a Na Švihově zůstanou s obousměrným 
provozem“.
Hlasování: pro 2, proti 1, zdržel se 4. Návrh nebyl schválen.

 zastupitele města Vladimíra Duníka „Stadion SPARTAKU Čelákovice opět 
města?“.

K tomuto textu bylo navrženo hlasování o jeho zveřejnění.

Návrh usnesení: Redakční rada schvaluje zveřejnění textu zastupitele města Vladimíra Duníka 
„Stadion SPARTAKU Čelákovice opět města?“.
Hlasování: pro 0, proti 0, zdržel se 7. Návrh nebyl schválen.

 Miloše Choury (MO ANO 2011) „Budoucnost městského stadionu“.
K tomuto textu bylo navrženo hlasování o jeho zveřejnění.

Návrh usnesení: Redakční rada schvaluje zveřejnění textu Miloše Choury (MO ANO 2011) 
„Budoucnost městského stadionu“.
Hlasování: pro 0, proti 3, zdržel se 4. Návrh nebyl schválen.

V 16.30 hod. odešla pí Omelková. Jednání pokračovalo v počtu 6 členů.

 členů bytové komise (vyjma p. Hrubčíka) „Zpráva z bytové komise“ podepsaný a 
zaslaný pí Hanou Machálkovou, předsedkyní komise.

K tomuto textu bylo navrženo hlasování o jeho zveřejnění.

Návrh usnesení: RR schvaluje nezveřejnění příspěvku „Zpráva z bytové komise“ a jeho 
postoupení nadřízenému orgánu komisí – Radě města.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl schválen.

Do podkladů č. 9-2014 byly dodány celkem 3 texty ke stejnému tématu, a to ke zvýšení počtu
vlakových spojů na trati 231 mezi Prahou a Čelákovicemi.

 tiskového oddělení Středočeského kraje „Mezi Milovicemi a Prahou bude o víkendu 
jezdit více vlaků“.

K tomuto textu bylo navrženo hlasování o jeho zveřejnění.

Návrh usnesení: Redakční rada schvaluje zveřejnění textu tiskového oddělení Středočeského 
kraje „Mezi Milovicemi a Prahou bude o víkendu jezdit více vlaků“.
Hlasování: pro 0, proti 6, zdržel se 1. Návrh nebyl schválen.

 zastupitelů města Ing. Petra Studničky a Ing. Miloše Sekyry „Mezi Prahou a 
Čelákovicemi od prosince v ranní i odpolední špičce každých 20 minut!“.

K tomuto textu bylo navrženo hlasování o jeho zveřejnění.
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Návrh usnesení: Redakční rada schvaluje zveřejnění textu zastupitelů města Ing. Petra 
Studničky a Ing. Miloše Sekyry „Mezi Prahou a Čelákovicemi od prosince v ranní i odpolední 
špičce každých 20 minut!“.
Hlasování: pro 0, proti 6, zdržel se 0. Návrh nebyl schválen.

Informace týkající se tratě č. 074 bude zveřejněna.

 odboru hospodářského MěÚ Čelákovice „Zavedení víkendového půlhodinového 
taktu na trati č. 231, linka S2/S20, Praha – Čelákovice – Lysá n. L.“.

K tomuto textu bylo navrženo hlasování o jeho zveřejnění.

Návrh usnesení: Redakční rada schvaluje zveřejnění textu odboru hospodářského MěÚ 
Čelákovice „Zavedení víkendového půlhodinového taktu na trati č. 231, linka S2/S20, Praha –
Čelákovice – Lysá n. L.“.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl schválen.

Do podkladů č. 9-2014 byly dodány celkem 2 texty ke stejnému tématu, a to k novým přírodním 
památkám v našem okolí.

 zastupitele města Ing. Marka Skalického „Dvě nové přírodní památky nedaleko 
Čelákovic“.

K tomuto textu bylo navrženo hlasování o jeho zveřejnění.

Návrh usnesení: Redakční rada schvaluje zveřejnění textu zastupitele města Ing. Marka 
Skalického, „Dvě nové přírodní památky nedaleko Čelákovic“.
Hlasování: pro 0, proti 5, zdržel se 1. Návrh nebyl schválen.

 tiskového oddělení Středočeského kraje „Střední Polabí má dvě nové přírodní 
památky“.

K tomuto textu bylo navrženo hlasování o jeho zveřejnění.

Návrh usnesení: Redakční rada schvaluje zveřejnění redakčně zkráceného textu tiskového 
oddělení Středočeského kraje „Střední Polabí má dvě nové přírodní památky“.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl schválen.

 člena Okrašlovacího spolku čelákovického RNDr. Petra Petříka, Ph.D., a Milana 
Tichého, člena Spolku přátel vyšehořovické tvrze a místostarosty Čelákovic „Co se 
suchými stromy ve městě“.

K tomuto textu bylo navrženo hlasování o jeho zveřejnění.

Návrh usnesení: Redakční rada schvaluje zveřejnění textu člena Okrašlovacího spolku 
čelákovického RNDr. Petra Petříka, Ph.D., a Milana Tichého, člena Spolku přátel vyšehořovické 
tvrze a místostarosty Čelákovic „Co se suchými stromy ve městě“.
Hlasování: pro 0, proti 3, zdržel se 3. Návrh nebyl schválen.

b) z dalších textů dodaných do uzávěrky se RR rozhodla nezveřejnit:
- příspěvek zaslaný R. N. „Výsledky 0. ročníku soutěže „Čelákovický Bivoj“ – důvod: časová prodleva, 
již neaktuální sdělení a kapacitní důvody;
- příspěvek zaslaný J. K. „Čelákovický hasičský dorost na krajské soutěži ve Vlašimi“ – důvod: časová 
prodleva, již neaktuální sdělení a kapacitní důvody;
- příspěvek zaslaný M. P. „Slavnostní mše“ – důvod: časová prodleva, již neaktuální sdělení a 
kapacitní důvody;
- příspěvek zaslaný p. s. s. Vyšší Hrádek „Firma RWE Česká republika přijela pomáhat do organizace 
Vyšší Hrádek, poskytovatel sociálních služeb v Brandýse nad Labem-Staré Boleslavi“ – důvod: obsah
není zaměřen na Čelákovice a kapacitní důvody;
- příspěvek zaslaný Ing. Petrem Studničkou, členem správní rady Labská stezka, o. p. s. „Atlas 
Labská cyklotrasa pro město Čelákovice“ – důvod: sdělení bude aktualizováno a zveřejněno formou 
redakční informace v některém z následujících čísel;
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- příspěvek zaslaný Pavlínou Šťástkovou z PS města Čelákovic „Dvě celostátní ocenění pro 
Pečovatelskou službu Maják města Čelákovic“ – důvod: časová prodleva, již neaktuální sdělení a 
kapacitní důvody;

Návrh usnesení: Komise schvaluje nezveřejnění výše uvedených příspěvků.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl schválen.

c) příspěvky, určené ke zkrácení či úpravě (velké množství textů i jejich rozsahů): zprávy a 
střípky MěPO, Policie ČR, Sdružení houbařů Čelákovice, záměry města, MAS Střední Polabí, karate, 
nohejbal, aerobik, šachy, MC + ROUTA.

d) TÉMA čísla: válečná korespondence
Obsah tématu garantuje MM.

e) Texty, které budou dodány po RR:
 z obsahu – Jungerová;
 úvodník – starostka;
 zprávy z radnice – novinky na náměstí;
 zprávy z radnice – hřiště V Prokopě – OŽP;
 září – Tichá;
 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 21. 8. 2014
Korektury I (Nosek) úterý 26. – čtvrtek 28. 8. 2014
Korektury II (předseda, Vit.) čtvrtek 28. – pátek 29. 8. 2014
pdf čísla na ftp: úterý 26., čtvrtek 28., pátek 29. 8. 2014
(ve složce: SAMAB_pdf-aktualni-cislo_pred-schvalenim)
Schválení: pondělí 1. 9. 2014 dopoledne
Vydání: odhad středa 3. 9. 2014

Číslo bude plnobarevné s hlavní žlutou barvou.

3.2 ČERPÁNÍ

č. 1-6/2014 stav k 24. 6. 2014 č. 1-7-8/2014 stav k 26. 8. 2014

5169 - tisk 234 370,00 Kč 5169 - tisk 280 140,00 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 44 286,00 Kč 5161 - roznos 53 542,50 Kč

celkem 283 656,00 Kč celkem 338 682,50 Kč 

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

čerpání 317 344,00 Kč čerpání 262 317,50 Kč 
* výdaje velikonoční + vánoční ilustrace

3.3 REKAPITULACE VYDANÉHO ČÍSLA 7+8-2014

Žádné připomínky nebyly vzneseny.

V 17.10 hod. odešel p. Vlach. Jednání pokračovalo v počtu 5 členů.
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3.4 VÝHLED PRO ČÍSLO 10-2014 A RŮZNÉ

a) TÉMA č. 10-2014: stromy
Obsah tématu garantuje RNDr. Petr Petřík, Ph.D.

b) Součástí ZMČ č. 10-2014 dále bude:
- plakát – SLAVNOSTNÍ VEČER S KONCERTEM u příležitosti státního svátku a předání čestného 
občanství města Čelákovic, 28. 10.;
- medailonky čestných občanek Věry Gissingové a Evy Haymanové;
- volby – informace (10.–11. 10. 2014);
- volby – prezentace volebních stran apod. (vždy max. 1x sloupek, tj. 4 celé strany + dále);
- příloha Routa – informace podnikatelky;

c) Různé
Se současnou dodavatelskou firmou zajišťující předtiskovou úpravu a tisk ZMČ končí dvouletý smluvní 
vztah (dle posledního VŘ z r. 2012) dodáním č. 12-2014. Pí Vitáčková informovala o přípravách
nového VŘ, na jehož podkladech se podílela, a o usneseních RM, kterými byla schválena zadávací 
dokumentace zjednodušeného podlimitního řízení VZ na služby s názvem „Předtisková úprava a tisk 
ZMČ“ a dále, že RM uložila ORM toto řízení zahájit. Administrovat toto podlimitní řízení bude ORM.

V měsíci červenci byl redakci zaslán dotaz od provozovatelky cvičení yogy v Lázních Toušeň, která 
píše o této problematice články, zda by je bylo možné uveřejňovat v ZMČ. K tomuto se členové RR 
shodli, že v městském periodiku není na toto kapacita. Doporučili tazatelce obrátit se na jiný a 
vhodnější druh periodik.

V průběhu měsíců července a srpna byly doručeny také dotazy zastupitelů RNDr. Petra Petříka, 
Ph.D., a Ing. Josefa Pátka, týkající se zveřejňování a nezveřejňování textů, jejich redakčních úprav, 
krácení a sdělování důvodů proč takto RR činí apod. Na doručené e-maily bude reagovat 
předsedkyně RR.

P. Reimont navrhl, aby prosincové číslo neilustroval výtvarník, ale aby byly osloveny místní školy 
(ZUŠ Jana Zacha a ZŠ) k dodání obrázků s vánoční a zimní tematikou od jejich žáků. K tomuto 
členové RR diskutovali a dohodli se, aby pí Vitáčková za RR oslovila ZUŠ Jana Zacha a zjistila, zda je 
možné v podobném duchu minulých ročníků prosincové číslo doplnit různými formáty obrázky žáků.

V 17.30 hod. odešel p. Šíma. Jednání pokračovalo v počtu 4 členů.

4) Určení termínu dalšího jednání komise

Úterý 16. 9. 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 17.45 hodin.

Zapsala dne 26. 8. 2014 Dagmar Vitáčková, tajemnice komise

Schválila dne 26. 8. 2014 Barbora Jungerová, předsedkyně redakční rady ZMČ
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