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ZÁPIS Č. 8/2015 Z JEDNÁNÍ KOMISE

„REDAKČNÍ RADA ZPRAVODAJE MĚSTA ČELÁKOVIC“

20. 8. 2015

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

Nepřítomni: pí Adéla Dvořáková, pí Jana Poklopová, p. Vladislav Švestka

Omluveni: pí Adéla Dvořáková, p. Vladislav Švestka

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

Zápis č. 8/2015, v pořadí 10. ve vol. období 2014–2018.
Jednání bylo svoláno na čtvrtek 20. 8. 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 6.

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 8-2015;
 připomínky k minulému zápisu;
 projednání aktuálního čísla 9-2015;
 výhled pro číslo 10-2015;
 čerpání a různé;
 žádný bod nebyl přidán.

Návrh usnesení: Komise schvaluje program jednání na den 20. 8. 2015.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.

3) Agenda

3.1 REKAPITULACE VYDANÉHO ČÍSLA 8-2015
Žádné připomínky nebyly vzneseny.

3.2 PŘIPOMÍNKY K MINULÉMU ZÁPISU
Žádné připomínky nebyly vzneseny.
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3.3 PROJEDNÁNÍ AKTUÁLNÍHO ČÍSLA 9-2015
RR projednala příspěvky shromážděné do čtvrtka 20. 8. 2015 (na ftp většina uložena ve středu 19. 8.).

a) Diskutovány byly příspěvky:
 „K organizačním změnám na Městském úřadě“ zastupitelky PhDr. Zdeňky Tiché.

Na stejné téma byly doručeny do uzávěrky celkem dva texty. Druhý text vedení města „Čelákovický 
městský úřad změnil organizační strukturu“ celou situaci popisuje.
K těmto textům bylo navrženo hlasování o jejich zveřejnění.

Návrh usnesení: Redakční rada nesouhlasí s publikováním textu: „K organizačním změnám na 
Městském úřadě“ zastupitelky PhDr. Zdeňky Tiché a upřednostňuje a souhlasí s publikováním 
textu vedení města „Čelákovický městský úřad změnil organizační strukturu“, který o 
personálních změnách na MěÚ informuje a vystihuje podstatu dopisu zaslaného zastupitelům.
Hlasování: pro 5, proti 1, zdržel se 0. Návrh byl přijat.

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

Návrh usnesení: Redakční rada schvaluje zveřejnění příspěvku „ALIGATOR? ALIGATOR.“ 
zastupitelky PhDr. Zdeňky Tiché.
Hlasování: pro 0, proti 5, zdržel se 1. Návrh nebyl přijat.

 „Kdopak míchá bramboračku?“ zastupitelů za P ROČ – PhDr. Zdeňky Tiché,
Ing. Aleše Rikla a Mgr. Miloše Bukače.

K tomuto textu bylo navrženo hlasování o jeho zveřejnění.

Návrh usnesení: Redakční rada schvaluje zveřejnění příspěvku „Kdopak míchá bramboračku?“ 
zastupitelů za P ROČ – PhDr. Zdeňky Tiché, Ing. Aleše Rikla a Mgr. Miloše Bukače.
Hlasování: pro 4, proti 1, zdržel se 1. Návrh nebyl přijat.

b) RR rozhodla nezveřejnit:
- příspěvek „Lesní školka EKOLANDIA uspěla s projektem „PŘÍRODNÍ ŽIVLY – BÁDÁME A 
TVOŘÍME“ zaslaný ředitelkou soukromé školy EKOLANDIA Mgr. J. B. T. – důvod: text je možné
zveřejnit jako placenou inzerci (pozn. nebylo do požadovaného termínu odsouhlaseno);
- příspěvky „Matematika profesora H. a kritické myšlení v Čelákovicích“ a „Větrníček v létě i na podzim 
žije dětskou radostí“ zaslaný soukromou školou MILLS, s. r. o. – důvod: texty je možné zveřejnit jako 
placenou inzerci (pozn. toto bylo do požadovaného termínu odsouhlaseno);
- příspěvek „Domácí hospic Nablízku“ zaslaný P. F. – důvod: text nemá vztah k městu.

Návrh usnesení: Redakční rada schvaluje nezveřejnění v ZMČ č. 9/2015 příspěvků: „Lesní 
školka EKOLANDIA uspěla s projektem „PŘÍRODNÍ ŽIVLY – BÁDÁME A TVOŘÍME“ 
(EKOLANDIA), „Matematika profesora H. a kritické myšlení v Čelákovicích“ (MILLS, s. r. o.),
„Větrníček v létě i na podzim žije dětskou radostí“ (MILLS, s. r. o. ) a „Domácí hospic Nablízku“
(P. F.).
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.

c) rubrika – Zastupitelská aréna 9/2015
Redakční rada potvrdila nezařazení odpovědi zastupitelky Ing. arch. Renaty Fialové, zvolené za SNK 
Naše Čelákovice, do podkladů ZMČ č. 9/2015, protože její vyjádření k tématu bylo dodáno po 
stanoveném termínu. Stejně tak bylo postupováno již v několika předešlých případech.
K její argumentaci RR sděluje, že rubrika má stanovena pravidla, která byla všem dopisovatelům 
zaslána a nevztahuje se na ni pravidlo Správního řádu. RR jedná podle jednacího řádu komisí Rady 
města Čelákovic.

d) příspěvky, určené ke zkrácení či úpravě:
Obchodní akademie Lysá nad Labem slaví 20. výročí založení.

e) TÉMA č. 9-2015: Životní prostředí
Obsah tématu garantuje Mgr. Marek Skalický.
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f) Texty, které budou dodány po RR:
 zprávy z radnice – o čem jednali radní města;
 města na Labi – informace vedení města;
 první školní den 2015/2016;
 další drobné, aktuální informace či doplňující informace dle potřeby.

Termíny pro zpracování a vydání aktuálního ZMČ
Odeslání podkladů do DTP: pondělí 24. 8. 2015
Korektury I (Nosek) středa 26. – pátek 28. 8. 2015
Korektury II (předseda, Vit.) pátek 28. – pondělí 31. 8. 2015
pdf čísla na ftp: středa 26. 8., pátek 28. 8., pondělí 31. 8. 2015
(ve složce: SAMAB_pdf-aktualni-cislo_pred-schvalenim)
Schválení: středa 2. 9. 2015 dopoledne
Vydání: odhad pondělí 7. 9. 2015

Číslo bude plnobarevné s hlavní žlutou barvou.

3.5 VÝHLED PRO ČÍSLO 10-2015

a) TÉMA č. 10-2015: Místní akční skupina Střední Polabí
Obsah tématu garantuje pí B. R.

b) Součástí ZMČ č. 10-2015 dále budou:
- změny na MěÚ – seznam aktuálních kontaktů;
- Týden knihoven 2015;
- Výroční cena města – představení laureáta + plakát na akci 28. 10.;
- zastupitelská aréna.

Pro číslo 10/2015 byla vybrána otázka:
Jaké priority byste zařadil/a do rozpočtu města pro rok 2016?

Návrh usnesení: Komise schvaluje znění otázky pro rubriku ZMČ „Zastupitelská aréna“
č. 10/2015 ve znění: „Jaké priority byste zařadil/a do rozpočtu města pro rok 2016?“.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.

3.6 ČERPÁNÍ a RŮZNÉ

č. 1-7/2015 stav k 23. 7. 2015 č. 1-8/2015 stav k 25. 8. 2015

5169 - tisk 255 001,00 Kč 5169 - tisk 290 675,00 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 51 783,14 Kč 5161 - roznos 58 641,44 Kč

celkem 311 784,14 Kč celkem 354 316,44 Kč

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

čerpání 478 215,86 Kč čerpání 435 683,56 Kč
* výdaje velikonoční + vánoční ilustrace

Redakční rada zvažuje zavedení nové rubriky, a to od č. 1/2016 s pracovním názvem „Čelákovice 
před lety“. Předseda RR osloví k její garanci možné zpracovatele (kronikář města, Městské muzeum).
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4) Termín dalšího jednání komise

Čtvrtek 17. 9. 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 19.10 hodin.

Zapsala dne 25. 8. 2015 Dagmar Vitáčková, tajemnice komise

Schválil dne 25. 8. 2015: Ing. Petr Studnička, předseda redakční rady ZMČ
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