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ZÁPIS Č. 11/2014 Z JEDNÁNÍ KOMISE

„REDAKČNÍ RADA ZPRAVODAJE MĚSTA ČELÁKOVIC“

15. 12. 2014

Přítomni: Ing. Petr Studnička – předseda, pí Adéla Dvořáková, PhDr. Radovan Havránek,
p. Martin Rych, p. Vladislav Švestka
pí Dagmar Vitáčková – tajemník

Nepřítomni: p. Richard Nejman, pí Jana Poklopová, Ing. arch. Ivan Vaňousek, doc. PhDr. Jan 
Volín, Ph.D.

Omluveni: p. Richard Nejman, pí Jana Poklopová, Ing. arch. Ivan Vaňousek, doc. PhDr. Jan 
Volín, Ph.D.

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

Zápis č. 11/2014, v pořadí 2. ve vol. období 2014-2018.
Jednání bylo svoláno na pondělí 15. 12. 2014 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Čelákovicích, 
radnice I., 2. patro u odboru ŠIK. Z důvodu neusnášeníschopnosti – přítomnost 3 členů: Ing. Petr 
Studnička – předseda, pí Adéla Dvořáková, PhDr. Radovan Havránek, byli neomluvení členové 
přivoláni na jednání. V 19.00 hod. bylo jednání RR v celkovém počtu 5 členů (dostavili se pp. Martin 
Rych a Vladislav Švestka) zahájeno.

1)  Přivítání účastníků
Předseda komise RR ZMČ Ing. Petr Studnička přivítal přítomné členy a přistoupil k programu jednání.

2) Schválení programu
Program jednání:
 rekapitulace vydaného čísla 12-2014;
 témata roku 2015;
 nová rubrika;
 projednání aktuálního čísla 1-2015;
 čerpání;
 výhled pro číslo 2-2015;
 žádný bod nebyl přidán.

Návrh usnesení: Komise schvaluje program jednání na den 15. 12. 2014.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl schválen.

3) Agenda

3.1 REKAPITULACE VYDANÉHO ČÍSLA 12-2014

Žádné připomínky nebyly vzneseny.
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3.2 TÉMATA ROKU 2015
Předseda komise přečetl návrhy témat, která následně byla dle časové vhodnosti přidělena
k jednotlivým měsícům. Jednotlivé navržené zpracovatele osloví za RR předseda.

měsíc téma zpracovatel
1/2015 Čelákovice v roce 2015 M. Sekyra, P. Studnička
2/2015 Původ názvů ulic I. Vaňousek
3/2015 Původ pomístních názvů I. Vaňousek
4/2015 Velikonoční svátky M. Rych
5/2015 Naše jaro 1945 I. Vaňousek
6/2015 Labská stezka P. Studnička
7/2015 Husův odkaz I. Vaňousek
8/2015 Mlýny u nás a v okolí I. Vaňousek
9/2015 Životní prostředí M. Skalický
10/2015 Místní akční skupina Střední Polabí M. Choura
11/2015 25 let demokratické samosprávy P. Studnička
12/2015 Z historie Q-byt Čelákovice, s. r. o. J. Beneš

Návrh usnesení: Komise schvaluje témata Zpravodaje města Čelákovic pro čísla 1 až 12-2015.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl schválen.

3.3 NOVÁ RUBRIKA
Na minulém jednání RR byla členy odsouhlasena příprava nové rubriky - „Zastupitelská aréna“, která 
bude zahájena od č. 1/2015. Informace o její přípravě vyšla již v č. 12/2014. Návrh pravidel rubriky 
zpracoval na toto jednání předseda.
V každém čísle ZMČ bude vyčleněna celá stránka pro vyjádření k aktuálnímu problému města.
Zástupci jednotlivých volebních subjektů zastoupených v Zastupitelstvu města Čelákovic (pro 7. 
volební období 2014–2018 jich je 7) budou mít stejný prostor pro vyjádření se. Konkrétně se jedná o 
Občanskou demokratickou stranu, ANO 2011, STAN-PRO Č = PRO ČELÁKOVICE, Komunistickou 
stranu Čech a Moravy, Českou stranu sociálně demokratickou, SNK Naše Čelákovice a TOP 09.

Pravidla rubriky:
 znění anketní otázky pro příslušný měsíc schválí většina členů redakční rady;
 za každý volební subjekt zastoupený v Zastupitelstvu města Čelákovic může být vždy dodána 

jen jedna odpověď na otázku pro příslušný měsíc; a na otázku odpovídá vždy právě jeden
 znění otázky bude zasláno zástupcům volebních subjektů nejdéle 15 dní před uzávěrkou 

příslušného čísla;

 ti poté zašlou za svůj politický subjekt odpověď na e-mail: zpravodaj@celakovice.cz;

 rozsah jednotlivých odpovědí je omezen max. 1 000 znaky včetně mezer;
 publikován bude pouze text, nikoliv další prvky (tabulky, grafy, schémata, mapy, portrétové 

fotografie atp.);
 uzávěrka pro dodání odpovědí je shodná s termínem uzávěrky příslušného čísla;
 na později zaslané příspěvky nebude brán zřetel a u příslušného subjektu bude uvedeno sdělení 

ve znění: „Zastupitelé zvolení za XXX (konkrétní název volebního subjektu) se k tématu 
nevyjádřili.“

 redakční rada ZMČ vezme na svém jednání zaslané odpovědi pouze na vědomí a nebude je 
dále posuzovat, budou-li splňovat čl. 4, bod 1 Zásad pro vydávání Zpravodaje města 
Čelákovic I/3/2013;

 texty dodané redakci do rubriky „Zastupitelská aréna“ budou procházet standardní jazykovou 
korekturou, nikoliv krácením a dalšími obsahovými úpravami při splnění bodů 2) a 4) těchto 
pravidel.

Návrh usnesení: Komise schvaluje pravidla nové rubriky Zpravodaje města Čelákovic
„Zastupitelská aréna“ s účinností od čísla 1/2015.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl schválen.
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Náměty otázek byly diskutovány. Pro lednové číslo byla vybrána otázka:
Jste spokojen/-a s úklidem a pořádkem na našich chodnících a komunikacích v průběhu zimního 
období?

Návrh usnesení: Komise schvaluje znění otázky pro rubriku ZMČ „Zastupitelská aréna“ pro č. 
1/2015 ve znění: „Jste spokojen/-a s úklidem a pořádkem na našich chodnících a komunikacích 
v průběhu zimního období?“.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl schválen.

Pro ZMČ č. 1/2015 - výjimka z pravidel:
Protože novou rubriku „Zastupitelská aréna“ chce RR prezentovat již od lednového vydání ZMČ, je z 

tohoto důvodu zkrácen termín pro odeslání odpovědi na e-mail zpravodaj@celakovice.cz, a to do 
pondělí 22. 12. 2014.

Návrh usnesení: Komise schvaluje výjimku z pravidel nové rubriky Zpravodaje ZMČ
„Zastupitelská aréna“ pro číslo 1/2015 týkající se prodloužení termínu pro dodání příspěvků 
jednotlivými volebními subjekty.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl schválen.

Pro únorové číslo byla vybrána otázka:
Jak byste řešil/-a rozšíření kapacit mateřských škol v Čelákovicích?

Návrh usnesení: Komise schvaluje znění otázky pro rubriku ZMČ „Zastupitelská aréna“ pro č. 
2/2015 ve znění: „Jak byste řešil/-a rozšíření kapacit mateřských škol v Čelákovicích?“.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl schválen.

O pravidlech, výjimce a o znění otázek pro č. 1/2015 a 2/2015 byly předsedou RR informovány
všechny volební subjekty zastoupené v Zastupitelstvu města, a to již dne 15. 12. 2014 po RR.
K odpovědi pro č. 1/2015 byly vyzvány do 22. 12. 2014.
K odpovědi pro č. 2/2015 byly vyzvány do standardní uzávěrky čísla, tj. do15. 1. 2015.

3.4 PROJEDNÁNÍ AKTUÁLNÍHO ČÍSLA 1-2015

RR projednala příspěvky shromážděné do pondělí 15. 12. 2014 (na ftp většina uložena v pátek
12. 12.).

a) Diskutován byl příspěvek:
 zastupitelky Jarmily Volfové „Mezinárodní den památky obětí holocaustu“.

K tomuto textu bylo navrženo hlasování o jeho zveřejnění.

Návrh usnesení: Redakční rada schvaluje zveřejnění textu Jarmily Volfové „Mezinárodní den 
památky obětí holocaustu“ s vypuštěním poslední věty.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 1. Návrh nebyl schválen.

 zastupitelky PhDr. Zdeňky Tiché „Tečka za řešením stravování studentů gymnázia 
v Čelákovicích“.

K tomuto textu bylo navrženo hlasování o jeho zveřejnění.

Návrh usnesení: Redakční rada zamítá text zastupitelky PhDr. Zdeňky Tiché „Tečka za řešením 
stravování studentů gymnázia v Čelákovicích“. Upravený obsah textu je z 90 % shodný 
s textem, který byl publikován v čísle 11/2014 na straně 9.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl schválen.

 zastupitelky PhDr. Zdeňky Tiché „Aligator“.
K tomuto textu bylo navrženo hlasování o jeho zveřejnění.

Návrh usnesení: Rada města se bude tématem telefonů pro seniory zabývat dle usnesení 
31/1.5.1/2014 ze dne 20. 11. 2014 v lednu 2015. Ze závěrů Rady města poté bude informace 
v ZMČ zveřejněna.
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Redakční rada proto zamítá zveřejnění textu zastupitelky PhDr. Zdeňky Tiché „Aligator“ v čísle 
1/2015.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl schválen.

b) z dalších textů dodaných do uzávěrky se RR rozhodla nezveřejnit:
- příspěvek zaslaný I. T. s informacemi o oslavách 230. výročí založení vsi Kovansko – důvod: obsah 
není příslušný k městu Čelákovice;
- odložený příspěvek zaslaný SOŠ Čelákovice, s. r. o. „Osvětim, Březinka“ – důvod: velký rozsah, 
který nebyl na základě výzvy upraven;
- popisek a fotografii zaslané J. Ž. z klubu keramiky pro důchodce o tvorbě adventních věnců – důvod:
v č. 1/2015 již neaktuální sdělení;
- příspěvek zaslaný Ing. arch. Ivanem Vaňouskem „Starosta“ – důvod: odloženo vzhledem k rozsahu, 
pravděpodobně bude publikováno v srpnovém vydání;
- příspěvek zaslaný I. P. (vyučující ZSV na Gymnáziu Čelákovice) s představením projektu „Uplatnění 
absolventů středních škol v praxi“ – důvod: zkrátit, konkretizovat ve vztahu ke Gymnáziu a uvést 
konkrétní výstupy, popř. i fotografii.

Návrh usnesení: Komise schvaluje nezveřejnění výše uvedených příspěvků v ZMČ č. 1/2015.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl schválen.

c) příspěvky, určené ke zkrácení či úpravě: střípky MěPO, Czela.net a jeho život.

d) TÉMA č. 1-2015: Čelákovice v roce 2015
Obsah tématu garantuje vedení města.

e) Texty, které budou dodány po RR:
 zprávy z radnice – o čem jednali radní a zastupitelé – Vit.;
 zprávy z radnice – zastupitelská aréna;
 informace – co nového ve městě – Vit.;
 volný čas – MDDM;
 další drobné, aktuální informace či doplňující informace dle potřeby.

f) Termíny pro zpracování a vydání aktuálního ZMČ
Odeslání podkladů do DTP: pátek 19. 12. 2014
Korektury I (Nosek) pondělí 22. – pondělí 29. 12. 2014
Korektury II (předseda, Vit.) pondělí 29. 12. – pondělí 5. 1. 2015
pdf čísla na ftp: pondělí 22. 12., pondělí 29. 12. 2014
(ve složce: SAMAB_pdf-aktualni-cislo_pred-schvalenim)
Schválení: pondělí 5. 1. 2015 dopoledne
Vydání: odhad středa 7. 1. 2015

Číslo bude plnobarevné s hlavní modrou barvou.

3.5 ČERPÁNÍ

č. 1-11/2014 stav k 24. 11. 2014 č. 1-12/2014 stav k 22. 12. 2014

5169 - tisk 409 400,00 Kč 5169 - tisk 455 170,00 Kč

5169 - ostatní* 10 000,00 Kč 5169 - ostatní* 10 000,00 Kč

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

5161 - roznos 81 924,30 Kč 5161 - roznos 91 551,00 Kč

celkem 501 324,30 Kč celkem 556 721,00 Kč 

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

čerpání 99 675,70 Kč čerpání 44 279,00 Kč 
* výdaje velikonoční + vánoční ilustrace
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3.6 VÝHLED PRO ČÍSLO 2-2015

a) TÉMA č. 2-2015: Původ názvů ulic
Obsah tématu garantuje Ing. arch. Ivan Vaňousek.

b) Součástí ZMČ č. 2-2015 dále bude rubrika „Zastupitelská aréna“:
- otázka: Jak byste řešil/-a rozšíření kapacit mateřských škol v Čelákovicích?

4) Termín dalšího jednání komise

Úterý 20. 1. 2015 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Čelákovicích, radnice I., 2. patro u 
odboru ŠIK.

Jednání Komise „REDAKČNÍ RADA ZPRAVODAJE MĚSTA ČELÁKOVIC“ bylo ukončeno 
v 20.15 hodin.

Zapsala dne 22. 12. 2014 Dagmar Vitáčková, tajemnice komise

Schválil dne 22. 12. 2014: Ing. Petr Studnička, předseda redakční rady ZMČ
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