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ZÁPIS Č. 2/2015 Z JEDNÁNÍ KOMISE

„REDAKČNÍ RADA ZPRAVODAJE MĚSTA ČELÁKOVIC“

17. 2. 2015

Přítomni: Ing. Petr Studnička – předseda, pí Adéla Dvořáková, PhDr. Radovan Havránek,
p. Richard Nejman, p. Martin Rych, p. Vladislav Švestka, Ing. arch. Ivan Vaňousek,
doc. PhDr. Jan Volín, Ph.D.
pí Dagmar Vitáčková – tajemník

Nepřítomni: pí Jana Poklopová

Omluveni: pí Jana Poklopová

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

Zápis č. 2/2015, v pořadí 4. ve vol. období 2014–2018.
Jednání bylo svoláno na úterý 17. 2. 2015 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Čelákovicích, 
radnice I., 2. patro u odboru ŠIK. Jednání RR bylo zahájeno v 18.00 hod. Z celkového počtu členů 
komise – 9, bylo jednání přítomno členů 8.

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 2-2015;
 připomínky k minulému zápisu;
 projednání aktuálního čísla 3-2015;
 různé a čerpání;
 výhled pro číslo 4-2015;
 žádný bod nebyl přidán.

Návrh usnesení: Komise schvaluje program jednání na den 17. 2. 2015.
Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.

3) Agenda

3.1 REKAPITULACE VYDANÉHO ČÍSLA 2-2015
Ke grafickému podbarvení rubriky zastupitelská aréna byla znovu vznesena připomínka, a to od 
stejného občana. RR toto vzala na vědomí.

Předseda informoval o důvodu postoupení (výsledek hlasování RR) dvou textů projednaných na 
minulé RR, a to textu „Vítězný „25.“ únor“ zastupitelky Jarmily Volfové a textu „Den mateřského 
jazyka“ zastupitelky PhDr. Zdeňky Tiché, k rozhodnutí RM, která svými usneseními č. 2/2015/6.4.2 a 
2/2015/6.4.3 ze dne 27. 1. 2015 schválila texty zveřejnit v č. 2/2015.
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3.2 PŘIPOMÍNKY K MINULÉMU ZÁPISU
Při schvalování minulého zápisu č. 1/2015 si předseda u výsledku hlasování u výše zmíněných textů 
všiml situace, kvůli které byly texty raději postoupeny RM, která v den schvalování zápisu zasedala.
Příklad: hlasování 6 přítomných z celkového počtu 9 členů: pro 3, proti 1, zdržel se 2. Doposud bylo 
v zápisech uváděno „Návrh nebyl schválen“. Nyní formulováno a zapsáno jako: „Návrh nebyl přijat“.
Jaká formulace je správná, jaké z ní vycházejí postupy a případné prověření zápisů komisí minulých,
předal místostarosta II ke kontrole právničce úřadu.

3.3 PROJEDNÁNÍ AKTUÁLNÍHO ČÍSLA 3-2015
RR projednala příspěvky shromážděné do úterý 17. 2. 2015 (na ftp většina uložena v pondělí
16. 2.).

a) Diskutován byl příspěvek:
 RNDr. P. P. Ph.D., za Okrašlovací spolek čelákovický „Budou Čelákovice Lepším 

místem?“.
K tomuto textu bylo navrženo hlasování o jeho zveřejnění.

Návrh usnesení: Redakční rada neschvaluje zveřejnění textu RNDr. P. P., Ph.D., za Okrašlovací 
spolek čelákovický „Budou Čelákovice Lepším místem?“, a to z důvodu odstoupení města od 
projektu popisovaného v textu.
Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.

b) z dalších textů dodaných do uzávěrky se RR rozhodla nezveřejnit:
- příspěvek zaslaný Střední odbornou školou Čelákovice, s. r. o., „Dny otevřených dveří na SOŠ 
Čelákovice“ – důvod: ze dvou školou zaslaných textů vybrala RR ke zveřejnění školu prezentující text 
„Veletrh fiktivních firem“ a text o uskutečněných dnech otevřených dveří nikoliv.

Návrh usnesení: Komise schvaluje nezveřejnění příspěvku „Dny otevřených dveří na SOŠ 
Čelákovice“ v ZMČ č. 3/2015.
Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.

c) příspěvky, určené ke zkrácení či úpravě: informace a střípky MěPO, pozvánka KSČM na 
MDŽ, atletika „TJ Spartak Čelákovice a MDDM Čelákovice“, lyžování, karty.

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

e) Texty, které budou dodány po RR:
 zprávy z radnice – zateplení objektu MŠ Rumunská – vedení města;
 zprávy z radnice – foto z vítání občánků;
 zprávy z radnice – o čem jednali radní – Vit.;
 zprávy z radnice – komunikace V Prokopě – ORM;
 zprávy z radnice – aktuálně o ÚP – ORM;
 kultura – Pašijový koncert – SPVH;
 kultura – vernisáž výstavy k desetiletému výročí o. s. Dlouhá cesta – foto Vit.;
 volný čas – o masopustu a výstavě Řemesla Polabí VIII – MDDM;
 školství – masopust – MŠ Rumunská;
 další drobné, aktuální informace či doplňující informace dle potřeby.

Termíny pro zpracování a vydání aktuálního ZMČ
Odeslání podkladů do DTP: čtvrtek 19. 2. 2015
Korektury I (Nosek) pondělí 23. – středa 25. 2. 2015
Korektury II (předseda, Vit.) středa 25. – pátek 27. 2. 2015
pdf čísla na ftp: pondělí 23. 2., středa 25. 2. 2015
(ve složce: SAMAB_pdf-aktualni-cislo_pred-schvalenim)
Schválení: pátek 27. 2. 2015 dopoledne
Vydání: odhad středa 4. 3. 2015

Číslo bude plnobarevné s hlavní zelenou barvou.
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3.5 RŮZNÉ A ČERPÁNÍ
Pí Vitáčková informovala o dohodě s výtvarnicí pí T., ve věci jarních a velikonočních ilustrací (k využití 
pro velikonoční vydání ZMČ č. 4-2015 apod.), a již zahájených krocích k realizaci zakázky (podklad do 
RM, smlouva atd.).

RR dále vzala na vědomí korespondenci předsedy RR a RNDr. P. P., Ph.D., o redakčních úpravách 
textů a pí Vitáčkové s provozovatelem kina v Branýse n. L., který žádá zveřejňování celého měsíčního 
programu v ZMČ zdarma.
RR potvrzuje, že vzhledem k tomu, že se jedná o komerční subjekt, který navíc není provozován 
v Čelákovicích, je možné využít v ZMČ placené inzerce.

Z technických důvodů je nutné upravit termíny realizace pro ZMČ č. 7-2015, které jsou stanoveny ve 
schváleném „Harmonogramu vydávání ZMČ pro rok 2015“. 
RR bude jednat dle dohody již v úterý 16. 6. 2015. Následné další změny v termínech korektur apod. 
viz příloha č. 1.

č. 1/2015 stav k 27. 1. 2015 č. 1-2/2015 stav k 23. 2. 2015

5169 - tisk 36 697,00 Kč 5169 - tisk 65 757,00 Kč

5169 - materiál 0,00 Kč 5169 - ostatní* 0,00 Kč

5169 - ostatní* 0,00 Kč 5139 - materiál 0,00 Kč

5161 - roznos 6 858,30 Kč 5161 - roznos 12 646,90 Kč

celkem 43 555,30 Kč celkem 78 403,90 Kč 

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

čerpání 746 444,70 Kč čerpání 711 596,10 Kč 
* výdaje velikonoční + vánoční ilustrace

3.6 VÝHLED PRO ČÍSLO 4-2015

a) TÉMA č. 4-2015: Velikonoční svátky
Obsah tématu garantuje Martin Rych.

b) Součástí ZMČ č. 4-2015 dále budou:
- jarní a velikonoční ilustrace pí T.;
- informace ke Dni Země;
- zastupitelská aréna.
Pro dubnové číslo (4/2015) byla vybrána otázka:
Co považujete za nejpalčivější problém města, a jak byste jej řešil/a?

Návrh usnesení: Komise schvaluje znění otázky pro rubriku ZMČ „Zastupitelská aréna“
č. 4/2015 ve znění: „Co považujete za nejpalčivější problém města, a jak byste jej řešil/a?“.
Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.

4) Termín dalšího jednání komise

Úterý 17. 3. 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 19.30 hodin.
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PŘÍLOHA ZÁPISU:
č. 1 Aktualizovaný „Harmonogram jednotlivých vydání čísel ZMČ ročníku 37. (tj. pro rok 

2015)“ včetně termínů redakčních rad.

Zapsala dne 23. 2. 2015 Dagmar Vitáčková, tajemnice komise

Schválil dne 23. 2. 2015: Ing. Petr Studnička, předseda redakční rady ZMČ
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