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ZÁPIS Č. 8/2014 Z JEDNÁNÍ KOMISE

„REDAKČNÍ RADA ZPRAVODAJE MĚSTA ČELÁKOVIC“

16. 9. 2014

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

Nepřítomni: Pavel Šíma

Omluveni: Pavel Šíma (dodatečně)

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

Zápis č. 8/2014, v pořadí 46 ve vol. období 2010-2014.
Jednání bylo svoláno na úterý 16. 9. 2014 od 15.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Čelákovicích, 
radnice I., 2. patro u odboru ŠIK. Jednání RR v celkovém počtu 6 členů zahájila v 15.00 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 10-2014;
 čerpání;
 rekapitulace vydaného čísla 9-2014;
 výhled pro číslo 11-2014 a různé;
 žádný bod nebyl přidán.

Návrh usnesení: Komise schvaluje program jednání na den 16. 9. 2014.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl schválen.

3) Agenda

3.1 PROJEDNÁNÍ AKTUÁLNÍHO ČÍSLA 10-2014

RR projednala příspěvky shromážděné do úterý 16. 9. 2014 (na ftp většina uložena v pondělí 15. 9.).

a) Diskutovány byly příspěvky:
 Jaroslava Špačka „Za panem doc. PhDr. J. K., CSc.“.

K tomuto textu bylo navrženo hlasování o jeho zveřejnění.

Návrh usnesení: Redakční rada schvaluje zveřejnění textu Jaroslava Špačka „Za panem doc. 
PhDr. J. K., CSc.“ za předpokladu schválení redakční úpravy.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl schválen.
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Autorovi textu bylo toto sděleno 18. 9. S úpravou souhlasil.

 Milana Tichého „Pár symbolů“.
K tomuto textu bylo navrženo hlasování o jeho zveřejnění.

Návrh usnesení: Redakční rada schvaluje zveřejnění textu Milana Tichého „Pár symbolů“.
Hlasování: pro 3, proti 0, zdržel se 3. Návrh nebyl schválen.

 zastupitele města Ing. Petra Studničky „Příprava nové železniční zastávky Rajská 
zahrada pokročila“.

K tomuto textu bylo navrženo hlasování o jeho zveřejnění.

Návrh usnesení: Redakční rada schvaluje zveřejnění textu zastupitele města Ing. Petra 
Studničky „Příprava nové železniční zastávky Rajská zahrada pokročila“.
Hlasování: pro 1, proti 4, zdržel se 1. Návrh nebyl schválen.

 zastupitele města Ing. Petra Studničky „Prodloužení platnosti Opencard“.
K tomuto textu bylo navrženo hlasování o jeho zveřejnění.

Návrh usnesení: Redakční rada schvaluje zveřejnění textu zastupitele města Ing. Petra 
Studničky „Prodloužení platnosti Opencard“.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 1. Návrh byl schválen.

 RNDr. Petra Petříka, Ph.D., předsedy komise ŽP „Výsledky činnosti komise pro 
životní prostředí za poslední čtyři roky“.

K tomuto textu bylo navrženo hlasování o jeho zveřejnění.

Návrh usnesení: Redakční rada schvaluje zveřejnění textu RNDr. Petra Petříka, Ph.D., předsedy 
komise ŽP „Výsledky činnosti komise pro životní prostředí za poslední čtyři roky“ v č. 10/2014 
za předpokladu jeho autorského zkrácení na rozsah max. 1500 znaků vč. mezer.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl schválen.

Autorovi textu bylo toto sděleno 18. 9. Úpravu zaslal.

V 17.15 hod. odešel p. Vlach a p. Reimont. Jednání pokračovalo v počtu 4 členů.

 Na základě korespondence p. M. Ch. (MO ANO 2011) s předsedkyní RR, byl do 
podkladů č. 10/2014 opětovně zařazen text „Budoucnost městského stadionu“.

K tomuto textu bylo navrženo hlasování o jeho zveřejnění.

Návrh usnesení: Redakční rada schvaluje zveřejnění textu M. Ch. (MO ANO 2011) „Budoucnost 
městského stadionu“.
Hlasování: pro 3, proti 0, zdržel se 1. Návrh nebyl schválen.

b) z dalších textů dodaných do uzávěrky se RR rozhodla nezveřejnit:
- příspěvek zaslaný E. S. za turistický oddíl „Jak jsme trávili dovolenou“ – důvod: časová prodleva, již 
neaktuální sdělení a kapacitní důvody;

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

c) příspěvky, určené ke zkrácení či úpravě (velké množství textů i jejich rozsahů): střípky
MěPO, karate, šachy, zahrádkáři, atletika, TZ Středočeského kraje – Lhotská cyklostezka, MO KSČM, 
téma, houbařské poradna, SK Záluží.

Na základě dodaného textu nohejbalového týmu, se členové RR dohodli, že předsedkyně osloví 
nohejbalový tým a požádá o zasílání textů ve čtivější formě obsahující méně čísel a více zhodnocení a 
popisu utkání.
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Autorovi textu bylo toto sděleno 18. 9. Reagoval, že požadované „hodnocení, popis apod.“ bude 
možno provést až po skončení všech kategorií a text upravený nezaslal.

d) TÉMA čísla: stromy
Obsah tématu garantuje RNDr. Petr Petřík, Ph.D.

e) Texty, které budou dodány po RR:
 z obsahu – Jungerová;
 úvodník – starostka;
 říjen – ZT;
 zprávy z radnice – lávka;
 zprávy z radnice – Šmejdi;
 zprávy z radnice – stravování;
 zprávy z radnice – Lepší místo;
 zprávy z radnice – zahrada DPS;
 zprávy z radnice – Smookeman;
 další drobné, aktuální informace či doplňující informace dle potřeby.

f) Termíny pro zpracování a vydání aktuálního ZMČ
Odeslání podkladů do DTP: čtvrtek 18. 9. – úterý 23. 9. 2014
Korektury I (Nosek) úterý 23. – čtvrtek 25. 9. 2014
Korektury II (předseda, Vit.) čtvrtek 25. – pátek 26. 9. 2014
pdf čísla na ftp: středa 24., čtvrtek 25. 9. 2014
(ve složce: SAMAB_pdf-aktualni-cislo_pred-schvalenim)
Schválení: pátek 26. 9. 2014 dopoledne
Vydání: odhad středa 1. 10. 2014

Číslo bude plnobarevné s hlavní žlutou barvou.

3.2 ČERPÁNÍ

č. 1-7-8/2014 stav k 26. 8. 2014 č. 1-9/2014 stav k 23. 9. 2014

5169 - tisk 280 140,00 Kč 5169 - tisk 317 860,00 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 53 542,50 Kč 5161 - roznos 61 468,00 Kč

celkem 338 682,50 Kč celkem 384 328,00 Kč 

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

čerpání 262 317,50 Kč čerpání 216 672,00 Kč 
* výdaje velikonoční + vánoční ilustrace

3.3 REKAPITULACE VYDANÉHO ČÍSLA 9-2014

Žádné připomínky nebyly vzneseny.

3.4 VÝHLED PRO ČÍSLO 11-2014 A RŮZNÉ

a) TÉMA č. 11-2014: historie místní amatérské hudby
Obsah tématu garantuje Pavel Šíma.

Protože p. Šíma nebyl jednání komise přítomen, dohodli se přítomní členové, že předsedkyně osloví 
p. Šímu, zda podklady pro téma dodá nejdéle do 10. 10. 2014.
V případě, že nebude moci tento termín dodržet, schválili přítomní další náhradní téma: „Naše 
památky“, které by garantoval Mgr. Martin Šanda.
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b) Součástí ZMČ č. 11-2014 dále bude:
- plakát – Slavnostní rozsvícení městského vánočního stromu, 29. 11.;
- volby – informace o výsledku (10.–11. 10. 2014);
- 25 let MDDM – stránka;
- večerní běh 17. 11. – MDDM;
- co nového ve městě;
- vOstrá tour – TmZtM;

c) Různé
Pí Vitáčková informovala o souhlasu ZUŠ Jana Zacha garantovat a dodat obrázky žáků v duchu 
minulých ročníků pro zpestření prosincového čísla 2014. Potvrdili i termín dodání (v předstihu) do 15. 
10. 2014.

Předsedkyně seznámila členy RR s došlou korespondencí od zastupitelů i zástupců různých subjektů 
ve městě – většina z nich byla agresivní, napadající práci RR a prosazující své zájmy za hranicí 
„slušnosti“.

4) Určení termínu dalšího jednání komise

Čtvrtek 16. 10. 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 17.40 hodin.

Zapsala dne 23. 9. 2014 Dagmar Vitáčková, tajemnice komise

Schválila dne 23. 9. 2014 Barbora Jungerová, předsedkyně redakční rady ZMČ
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