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ZÁPIS Č. 1/2015 Z JEDNÁNÍ KOMISE

„REDAKČNÍ RADA ZPRAVODAJE MĚSTA ČELÁKOVIC“

20. 1. 2015

Přítomni: Ing. Petr Studnička – předseda, PhDr. Radovan Havránek, pí Jana Poklopová, p. 
Martin Rych, p. Vladislav Švestka, Ing. arch. Ivan Vaňousek
pí Dagmar Vitáčková – tajemník

Nepřítomni: pí Adéla Dvořáková, p. Richard Nejman, doc. PhDr. Jan Volín, Ph.D.

Omluveni: pí Adéla Dvořáková, p. Richard Nejman, doc. PhDr. Jan Volín, Ph.D.

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

Zápis č. 1/2015, v pořadí 3. ve vol. období 2014–2018.
Jednání bylo svoláno na úterý 20. 1. 2015 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Čelákovicích, 
radnice I., 2. patro u odboru ŠIK. Jednání RR bylo zahájeno v 18.15 hod. v celkovém počtu 6 členů.

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 1-2015;
 připomínky k minulému zápisu;
 rubrika zastupitelská aréna;
 projednání aktuálního čísla 2-2015;
 různé a čerpání;
 výhled pro číslo 3-2015;
 žádný bod nebyl přidán.

Návrh usnesení: Komise schvaluje program jednání na den 20. 1. 2015.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl schválen.

3) Agenda

3.1 REKAPITULACE VYDANÉHO ČÍSLA 1-2015
Zaznamenány byly připomínky ke špatné čitelnosti tmavých pasáží nové rubriky zastupitelská aréna. 
Toto bude grafičce sděleno a následně upraveno – zasvětleno.
P. Rych měl připomínky také ke grafice nové rubriky a k layoutu Zpravodaje obecně, např. k umístění 
titulků. Protože tento se používá 2 roky, shodla se RR, že veškeré připomínky a návrhy k layoutu ZMČ 
budou členové zasílat e-mailem pí Vitáčkové. Tyto pak budou diskutovány a popř. i dále řešeny 
v druhém pololetí roku 2015.
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3.2 PŘIPOMÍNKY K MINULÉMU ZÁPISU
Žádné připomínky nebyly vzneseny.

3.3 RUBRIKA ZASTUPITELSKÁ ARÉNA
Zástupci jednotlivých volebních subjektů zastoupených v Zastupitelstvu města Čelákovic (pro 7. 
volební období 2014–2018 jich je 7) mají stejný prostor pro vyjádření se v rámci rubriky zastupitelská 
aréna. Striktně bude akceptován max. rozsah 1 000 znaků včetně mezer. V případě, že text (počítáno 
bez jména autora a popisu subjektu) bude delší, bude pí Vitáčkovou vrácen k úpravě (zkrácení).
Předseda v prvním informačním e-mailu vyzval všechny subjekty, ať v případě že chtějí zasílat znění 
dalších otázek na jiný e-mail, kontaktují pí Vitáčkovou. Do RR bez reakcí.
P. Rych na RR požádal o zasílání otázky pro subjekt ANO 2011 na všechny 3 zastupitele a jeho.

Adresář rubriky:
ODS Ing. Josef Pátek: josef.patek@celakovice.cz
ANO 2011 Ing. Miloš Choura: milos.choura@celakovice.cz

Ing. Miloš Sekyra: milos.sekyra@celakovice.cz
Mgr. Marek Skalický: marek.skalicky@celakovice.cz
Martin Rych: ceskaloutka@seznam.cz

PROČ PhDr. Zdeňka Tichá: zdenka.ticha@celakovice.cz
KSČM Vladimír Duník: vladimir.dunik@celakovice.cz
SNK Naše Čelákovice Ing. arch. Renata Fialová: renata.fialova@celakovice.cz
TOP 09 Milan Tichý: milan.tichy@celakovice.cz
ČSSD Petr Bařina: petr.barina@celakovice.cz

Pro březnové číslo (3/2015) byla vybrána otázka:
Jak dál s bytovým fondem v majetku města?

Návrh usnesení: Komise schvaluje znění otázky pro rubriku ZMČ „Zastupitelská aréna“ pro č. 
3/2015 ve znění: „Jak dál s bytovým fondem v majetku města?“.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl schválen.

3.4 PROJEDNÁNÍ AKTUÁLNÍHO ČÍSLA 2-2015
RR projednala příspěvky shromážděné do úterý 20. 1. 2015 (na ftp většina uložena v pátek
16. 1.).

a) Diskutován byl příspěvek:
 zastupitelky Jarmily Volfové „Vítězný „25.“ únor“.

K tomuto textu bylo navrženo hlasování o jeho zveřejnění.

Návrh usnesení: Redakční rada schvaluje zveřejnění textu Jarmily Volfové „Vítězný „25.“ 
únor“.
Hlasování: pro 3, proti 1, zdržel se 2. Návrh nebyl přijat.
Po neschválení usnesení bylo doplněno odůvodnění – bez vztahu k městu Čelákovice.

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

Návrh usnesení: Redakční rada neschvaluje zveřejnění textu zastupitelky PhDr. Zdeňky Tiché 
„Den mateřského jazyka“, který nemá vztah k městu Čelákovice.
Hlasování: pro 4, proti 2, zdržel se 0. Návrh nebyl přijat.

S ohledem na platný jednací řád komisí RM postupuje RR ZMČ rozhodnutí o textech obou 
zastupitelek k rozhodnutí RM.
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 zastupitelky Ing. arch. Renaty Fialové „Za školkou přijde větší problém“.
K tomuto textu bylo navrženo hlasování o jeho zveřejnění.

Návrh usnesení: Redakční rada požaduje zkrácení textu zastupitelky Ing. arch. Renaty Fialové 
„Za školkou přijde větší problém“ na max. 2 000 znaků včetně mezer. Vypustit pasáže, které se 
váží k jinému zřizovateli než městu Čelákovice a soustředit se na technické řešení problému 
kapacit s využitím informací ze Zastupitelstva města konaného dne 25. 2. 2015.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 1. Návrh byl schválen.

 zastupitelky Ing. arch. Renaty Fialové pro rubriku zastupitelská aréna za subjekt.
K tomuto textu bylo navrženo hlasování o jeho zveřejnění.

Návrh usnesení: Redakční rada nesouhlasí s publikováním poslední věty, a to první verze textu 
před krácením do 1 000 znaků včetně mezer, a to z důvodu že nemá vztah k dotazu.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl schválen.

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

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 6, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl schválen.

Vzhlede k tomu, že členové RR ZMČ opakovaně zamítli publikování předmětného textu, doporučil 
předseda RR ZMČ, aby se autorka v souladu s autorským zákonem obrátila na věcně a místně 
příslušný soud.

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

Návrh usnesení: Redakční rada doporučuje publikovat řešení problematiky telefonů pro 
seniory v návaznosti na rozhodnutí Zastupitelstva města konaného dne 25. 2. 2015.
Redakční rada proto zamítá zveřejnění textu zastupitelky PhDr. Zdeňky Tiché „Aligator“ v čísle 
2/2015.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl schválen.

b) z dalších textů dodaných do uzávěrky se RR rozhodla nezveřejnit:
- příspěvek zaslaný I. T. „Předvánoční potěšení“ o návštěvách žáků ZŠ J. A. Komenského v domově 
důchodců a psím útulku – důvod: v č. 2/2015 již neaktuální sdělení;
- příspěvek zaslaný H. B. z MŠ Rumunská „Český Ježíšek“ – důvod: v č. 2/2015 již neaktuální sdělení.

Návrh usnesení: Komise schvaluje nezveřejnění výše uvedených příspěvků v ZMČ č. 2/2015.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl schválen.

c) příspěvky, určené ke zkrácení či úpravě: informace a střípky MěPO, Sledujte s námi 
čelákovické stromy i s průvodcem, Komunitní zahrada při LMŠ, informace o nové stomatologické 
ordinaci, UNION – to není jen „A“ mužstvo, pozvánka na MDŽ, pozvánka na výroční členskou schůzi.

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

e) Texty, které budou dodány po RR:
 zprávy z radnice – prohlášení vedení města k Městskému stadionu;
 zprávy z radnice – o čem jednali radní – Vit.;
 další drobné, aktuální informace či doplňující informace dle potřeby.
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f) Termíny pro zpracování a vydání aktuálního ZMČ
Odeslání podkladů do DTP: čtvrtek 22. 1. 2015
Korektury I (Nosek) pondělí 26. – středa 28. 1. 2015
Korektury II (předseda, Vit.) středa 28. 1. – pátek 30. 1. 2015
pdf čísla na ftp: pondělí 26. 1., středa 28. 1. 2015
(ve složce: SAMAB_pdf-aktualni-cislo_pred-schvalenim)
Schválení: pátek 30. 1. 2015 dopoledne
Vydání: odhad středa 4. 2. 2015

Číslo bude plnobarevné s hlavní modrou barvou.

3.5 RŮZNÉ A ČERPÁNÍ
V roce 2014 nebyl přečerpán rozpočet. Pro rok 2015 je celková částka k čerpání 790 000 Kč.

rozpočet 2015 č. 1/2015 stav k 27. 1. 2015

5169 - tisk 590 000,00 Kč 5169 - tisk 36 697,00 Kč

5169 - materiál 10 000,00 Kč 5169 - materiál 0,00 Kč

5169 - ostatní* 10 000,00 Kč 5169 - ostatní* 0,00 Kč

5161 - roznos 180 000,00 Kč 5161 - roznos 6 858,30 Kč

celkem 790 000,00 Kč celkem 43 555,30 Kč 

rozpočet 790 000,00 Kč rozpočet 790 000,00 Kč 

zbývá k čerpání 790 000,00 Kč čerpání 746 444,70 Kč 
* výdaje velikonoční + vánoční ilustrace

Na základě zpracovaného seznamu ilustrátorů, kteří ZMČ obohatili svou tvorbou, se členové RR 
shodli na oslovení pí Třešňákové. Pí Vitáčková v případě kladné reakce zajistí vše potřebné pro 
velikonoční vydání ZMČ 4-2015.

3.6 VÝHLED PRO ČÍSLO 3-2015

a) TÉMA č. 3-2015: Původ pomístních názvů
Obsah tématu garantuje Ing. arch. Ivan Vaňousek.

b) Součástí ZMČ č. 3-2015 dále bude:
- zastupitelská aréna s otázkou: „Jak dál s bytovým fondem v majetku města?“;
- dvoustrana s informacemi ke změnám ulic.

4) Termín dalšího jednání komise

Úterý 17. 2. 2015 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Čelákovicích, radnice I., 2. patro u 
odboru ŠIK.

Z tohoto jednání je omluvena pí Poklopová.
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Jednání Komise „REDAKČNÍ RADA ZPRAVODAJE MĚSTA ČELÁKOVIC“ bylo ukončeno 
v 20.00 hodin.

Zapsala dne 27. 1. 2015 Dagmar Vitáčková, tajemnice komise

Schválil dne 27. 1. 2015: Ing. Petr Studnička, předseda redakční rady ZMČ
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