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ZÁPIS Č. 3/2015 Z JEDNÁNÍ KOMISE

„REDAKČNÍ RADA ZPRAVODAJE MĚSTA ČELÁKOVIC“

17. 3. 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: –

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

Zápis č. 3/2015, v pořadí 5. ve vol. období 2014–2018.
Jednání bylo svoláno na úterý 17. 3. 2015 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Čelákovicích, 
radnice I., 2. patro u odboru ŠIK. Jednání RR bylo zahájeno v 18.05 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 3-2015;
 připomínky k minulému zápisu;
 projednání aktuálního čísla 4-2015;
 různé a čerpání;
 výhled pro číslo 5-2015;
 žádný bod nebyl přidán.

Návrh usnesení: Komise schvaluje program jednání na den 17. 3. 2015.
Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.

3) Agenda

3.1 REKAPITULACE VYDANÉHO ČÍSLA 3-2015
PhDr. Havránek upozornil na neaktuálnost některých textů vzhledem k doručení čísla 3/2015 do 
poštovních schránek. Ve stejné věci napsal RR i p. R. P. ze Záluží, kde byl ZMČ roznesen v pondělí 9. 
3. 2015.
Harmonogram jednotlivých vydání čísel ročníku č. 37, tj pro rok 2015, obsahuje plán vydání = závozu 
periodika (publikováno na webu města; příloha zápisů RR). Od tohoto termínu má roznosce smluvně 
stanoveny následné dva pracovní dny na distribuci do schránek. Protože dle dohody na minulé RR byl 
posunut termín schválení z pátku na pondělí, posunul se i den závozu ze středy na čtvrtek. Z tohoto 
důvodu byl Zpravodaj roznášen v pátek a pondělí.
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Aby alespoň část čtenářů mohla využít informace v textech s pozvánkami na akce o následném 
víkendu, byly tyto záměrně v čísle ponechány. Tato situace se samozřejmě může vyskytnout i jindy, a 
to především u akcí s termínem na začátku měsíce, kdy ZMČ vychází.

3.2 PŘIPOMÍNKY K MINULÉMU ZÁPISU
Žádné připomínky nebyly vzneseny.

3.3 PROJEDNÁNÍ AKTUÁLNÍHO ČÍSLA 4-2015
RR projednala příspěvky shromážděné do úterý 17. 3. 2015 (na ftp většina uložena v pondělí
16. 3.).
Jeden text, a to zastupitelky PhDr. Zdeňky Tiché „Tečka za řešením stravování studentů gymnázia v 
Čelákovicích“ – opakovaně zaslaný, RR nezařadila do projednávání.
Důvodem je stanovisko ze zasedání 20. 1. 2015, kdy bylo opakovaně zamítnuto publikování 
předmětného textu, a zároveň autorka obdržela společně s informací o nezveřejnění (zasláno 
tajemnicí RR v úterý 27. 1. 2015; 14:39 hod.) i doporučení předsedy RR ZMČ, aby se v souladu s 
autorským zákonem obrátila na věcně a místně příslušný soud.

Návrh usnesení: Redakční rada nezařazuje opakovaně zaslaný text zastupitelky PhDr. Zdeňky 
Tiché „Tečka za řešením stravování studentů gymnázia v Čelákovicích“ do podkladů jednání 
dne 17. 3. 2015.
Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.

a) Diskutovány byly příspěvky:
 zastupitelky PhDr. Zdeňky Tiché „Aligator“ – opakovaně zaslaný.

K tomuto textu bylo navrženo hlasování o jeho zveřejnění.

Návrh usnesení: Redakční rada neschvaluje zveřejnění textu zastupitelky PhDr. Zdeňky Tiché 
„Aligator“ v čísle 4/2015.
Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.

 zastupitelů PROČ – PhDr. Zdeňky Tiché, Ing. Aleše Rikla a Mgr. Miloše Bukače,
„MATEŘSKÁ ŠKOLA“.

K tomuto textu bylo navrženo hlasování o jeho zveřejnění.

Návrh usnesení: Redakční rada neschvaluje zveřejnění textu zastupitelů PROČ – PhDr. Zdeňky 
Tiché, Ing. Aleše Rikla a Mgr. Miloše Bukače, „MATEŘSKÁ ŠKOLA“ v čísle 4/2015.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 2. Návrh byl přijat.

 zastupitelů PROČ – PhDr. Zdeňky Tiché a Ing. Aleše Rikla, „BAZÉN“.
K tomuto textu bylo navrženo hlasování o jeho zveřejnění.

Návrh usnesení: Redakční rada neschvaluje zveřejnění textu zastupitelů PROČ – PhDr. Zdeňky 
Tiché a Ing. Aleše Rikla, „BAZÉN“ v čísle 4/2015, a to z důvodu zavádějící informace ve věci 
ukončení mimopracovního poměru.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 2. Návrh byl přijat.

 RNDr. P. P., Ph.D., "Připravujeme rozšíření ochrany sedlčanských tůní".
K tomuto textu bylo navrženo hlasování o jeho zveřejnění.

Návrh usnesení: Redakční rada schvaluje zveřejnění textu „Připravujeme rozšíření ochrany 
sedlčanských tůní“ RNDr. P. P., Ph.D., v čísle 4/2015 za předpokladu schválení provedené 
redakční úpravy.
Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.

Autorovi textu bylo toto sděleno ve středu 18. 3. S redakční úpravou vyslovil souhlas.
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b) z dalších textů dodaných do uzávěrky se RR rozhodla nezveřejnit:
- příspěvek zaslaný Střední odbornou školou Čelákovice, s. r. o., „Naše škola je úspěšná“ – důvod: PR 
text, zveřejnění možné jako placená inzerce, (pozn. toto bylo zamítnuto);
- příspěvek „poděkování“ P. M. zaslaný předsedou MěO KSČM Čelákovice Vladimírem Duníkem –
důvod: redakce ke stejnému tématu obdržela dva texty poděkování, z nichž vybrala RR ten kratší. 
Připojena pod textem bude poznámka redakce: „Na stejné téma bylo zasláno i poděkování p. P. M..“

Návrh usnesení: Redakční rada schvaluje nezveřejnění v ZMČ č. 4/2015 příspěvků: „Naše škola 
je úspěšná“ (SOŠ Čelákovice) a „Poděkování“ (p. M.).
Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.

c) příspěvky, určené ke zkrácení či úpravě: informace a střípky MěPO, šachy, nohejbal,
florbal – Orka, houby – Slavnosti sněženek, KD, zahrádkáři, chovatelé.

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

e) Texty, které budou dodány po RR:
 zprávy z radnice – MŠ Sluníčko – vedení města;
 zprávy z radnice – farmářské trhy na náměstí – vedení města;
 zprávy z radnice – informace o výsledku VŘ na vedoucího bazénu – vedení města;
 zprávy z radnice – MŠ Rumunská – vedení města;
 zprávy z radnice – oprava lávky přes Grado – vedení města;
 zprávy z radnice – o čem jednali zastupitelé a radní – Vit.;
 zprávy z radnice – komunikace V Prokopě – ORM;
 zprávy z radnice – foto z vítání občánků;
 informace – medailonek ilustrátorky;
 další drobné, aktuální informace či doplňující informace dle potřeby.

Termíny pro zpracování a vydání aktuálního ZMČ
Odeslání podkladů do DTP: čtvrtek 19. 3. 2015
Korektury I (Nosek) pondělí 23. – středa 25. 3. 2015
Korektury II (předseda, Vit.) středa 25. – pátek 27. 3. 2015
pdf čísla na ftp: pondělí 23. 3., středa 25. 3. 2015
(ve složce: SAMAB_pdf-aktualni-cislo_pred-schvalenim)
Schválení: pátek 27. 3. 2015 dopoledne
Vydání: odhad středa 1. 4. 2015

Číslo bude plnobarevné s hlavní zelenou barvou.

3.5 RŮZNÉ A ČERPÁNÍ
Předseda informoval o dohodě s p. Rychem, ve věci zimních a vánočních ilustrací (k využití pro 
vánoční vydání ZMČ č. 12/2015 apod.).
Vše potřebné k realizaci zakázky (podklad do RM, smlouva atd.) vyřídí pí Vitáčková.

Pí Vitáčková informovala RR o zapojení ZMČ do soutěže „Radniční zpravodaj roku 2014“ pořádané 
webovým portálem M-region.cz, týdeníkem Mělnicko, MAS nad Prahou a Státním okresním archivem
Praha-východ v Přemyšlení.

Ing. arch. Vaňouskovi (garant tématu č. 3/2015) byla předána reakce na otázku v tématu uveřejněnou.

RR byly předloženy nabídky k dodávání informačních textů do ZMČ.
- Dobrovolnického centra Bene sídlícího v Brandýse nad Labem.
RR vzhledem k tomu, že do ZMČ přispívá již p.s.s. Vyšší Hrádek, který v našem městě i působí, 
nabídky nevyužije.
- Veterinární kliniky MVDr. D. V.
RR vzhledem k tomu, že se jedná o texty z veterinární medicíny, nabídky nevyužije. Klinika však může 
v případě zájmu využít placené inzerce (např. formou PR článků).
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č. 1-2/2015 stav k 23. 2. 2015 č. 1-3/2015 stav k 24. 3. 2015

5169 - tisk 65 757,00 Kč 5169 - tisk 105 708,00 Kč

5169 - ostatní* 0,00 Kč 5169 - ostatní* 5 000,00 Kč

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

5161 - roznos 12 646,90 Kč 5161 - roznos 20 889,40 Kč

celkem 78 403,90 Kč celkem 131 597,40 Kč 

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

čerpání 711 596,10 Kč čerpání 658 402,60 Kč 
* výdaje velikonoční + vánoční ilustrace

3.6 VÝHLED PRO ČÍSLO 5-2015

a) TÉMA č. 5-2015: Naše jaro 1945
Obsah tématu garantuje Ing. arch. Ivan Vaňousek.

b) Součástí ZMČ č. 5-2015 dále budou:
- pozvánka na výstavu J. K.;
- text „Letos nám bude osmdesát…“;
- informativní text o akci „Region na cestách“ – schváleno RM usnesením č. 5/2015/6.1.3 dne 10. 3. 
2015;
- zastupitelská aréna.
Pro dubnové číslo (5/2015) byla vybrána otázka:
Jaké konkrétní řešení navrhujete pro zlepšení zdravotních a sociálních služeb ve městě?

Návrh usnesení: Komise schvaluje znění otázky pro rubriku ZMČ „Zastupitelská aréna“
č. 5/2015 ve znění: „Jaké konkrétní řešení navrhujete pro zlepšení zdravotních a sociálních 
služeb ve městě?“.
Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.

4) Termín dalšího jednání komise

Čtvrtek 16. 4. 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 20.00 hodin.

Zapsala dne 24. 3. 2015 Dagmar Vitáčková, tajemnice komise

Schválil dne 24. 3. 2015: Ing. Petr Studnička, předseda redakční rady ZMČ
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