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ZÁPIS Č. 11/2015 Z JEDNÁNÍ KOMISE

„REDAKČNÍ RADA ZPRAVODAJE MĚSTA ČELÁKOVIC“

19. 11. 2015

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

Nepřítomni: pí Jana Poklopová, p. Martin Rych,

Omluveni: pí Jana Poklopová, p. Martin Rych

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

Zápis č. 11/2015, v pořadí 13. ve vol. období 2014–2018.
Jednání bylo svoláno na čtvrtek 19. 11. 2015 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Čelákovicích, 
radnice I., 2. patro u odboru ŠIK. Jednání RR bylo zahájeno v 18.25 hod. Z celkového počtu členů 
komise – 9, bylo jednání přítomno členů 7.

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 11-2015;
 připomínky k minulému zápisu;
 čerpání a různé;
 projednání aktuálního čísla 12-2015;
 harmonogram vydání roku 2016;
 výhled pro číslo 1-2016;
 žádný bod nebyl přidán.

Návrh usnesení: Komise schvaluje program jednání na den 19. 11. 2015.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.

3) Agenda

3.1 REKAPITULACE VYDANÉHO ČÍSLA 11-2015
RR se seznámila s připomínkami zaslanými p. Rychem.
Doc. PhDr. Jan Volín, Ph.D. a PhDr. Radovan Havránek se k zaslaným připomínkám připojili.
PhDr. Radovan Havránek dále vyjádřil výraznou nespokojenost s některými fotografiemi s představiteli 
města. Zároveň vyjádřil ostrou kritiku k některým textům (téma: 25 let demokratické samosprávy; text 
pí Volfové) – považuje je za nepřiměřenou propagaci ODS.
Přítomní se shodli, že část viny je na RR.



Komise „REDAKČNÍ RADA
ZPRAVODAJE MĚSTA ČELÁKOVIC“

Zapsala: Dagmar Vitáčková Strana 2 (celkem 4)

PhDr. Radovan Havránek určil, že počet fotografií se starostou města by v každém čísle neměl být 
větší než 4, s místostarostou I než 2 a s místostarostou II také než 2.
Další připomínky nebyly vzneseny.

3.2 PŘIPOMÍNKY K MINULÉMU ZÁPISU
Žádné připomínky nebyly vzneseny.

3.3 ČERPÁNÍ a RŮZNÉ

č. 1-10/2015 stav k 27. 10. 2015 č. 1-11/2015 stav k 24. 11. 2015

5169 - tisk 369 312,00 Kč 5169 - tisk 413 196,00 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 74 371,44 Kč 5161 - roznos 83 998,20 Kč

celkem 448 683,44 Kč celkem 502 194,20 Kč 

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

čerpání 341 316,56 Kč čerpání 287 805,80 Kč 
* výdaje velikonoční + vánoční ilustrace

RR vzala na vědomí e-mailovou korespondenci Sdružení houbařů Čelákovice a L. F.

V 19.05 hod. se omluvil a odešel p. Švestka. Dále bylo jednání přítomno 6 členů.

3.4 PROJEDNÁNÍ AKTUÁLNÍHO ČÍSLA 12-2015
RR projednala příspěvky shromážděné do čtvrtka 19. 11. 2015 (na ftp většina uložena ve středu
18. 11.).

a) doplňující informace dle § 11 a) tiskového zákona č. 46/2000 Sb.

Citace tiskového zákona:
§ 4a
Sdělení v periodickém tisku územního samosprávného celku
Vydavatel periodického tisku územního samosprávného celku je povinen poskytovat objektivní
a vyvážené informace o územním samosprávném celku a poskytnout přiměřený prostor pro 
uveřejnění sdělení, které vyjadřuje názory členů zastupitelstva územního samosprávného celku, 
týkající se tohoto územního samosprávného celku.

§ 11
Doplňující informace
(1) Dotčený člen zastupitelstva územního samosprávného celku může požadovat na vydavateli 
uveřejnění doplňující informace, pokud vydavatel periodického tisku územního samosprávného celku
a) neuveřejní sdělení podle § 4a po dobu 3 měsíců ode dne doručení tohoto sdělení vydavateli,
b) neuveřejní sdělení podle § 4a v nejbližším následujícím vydání u periodického tisku územního 
samosprávného celku, pokud ve lhůtě 3 měsíců ode dne doručení tohoto sdělení vydavateli není 
vydán, nebo
c) uveřejní sdělení podle § 4a, avšak člen zastupitelstva bude mít za to, že vydavatel mu neposkytl 
přiměřený prostor podle § 4a.
Vydavatel je povinen doplňující informaci uveřejnit v periodickém tisku územního 
samosprávného celku, ve kterém neuveřejnil nebo neposkytl přiměřený prostor sdělení podle
§ 4a.
(2) Člen zastupitelstva územního samosprávného celku, na jehož žádost byla vydavatelem uveřejněna 
doplňující informace podle tohoto zákona, nemůže požadovat uveřejnění další doplňující informace
k této doplňující informaci.
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Dne 15. 8. 2015 byly zaslány do ZMČ příspěvky (sdělení) zastupitelky PhDr. Zdeňky Tiché 
„ALIGATOR? ALIGATOR.“ a „K organizačním změnám na městském úřadu“ a zastupitelů
PhDr. Zdeňky Tiché, Mgr. Miloše Bukače a Ing. Aleše Rikla „Kdopak míchá bramboračku?“.
Tyto nebyly zveřejněny na základě hlasování RR (viz zápis č. 8/2015).
Dne 13. 11. 2015 byly doručeny do podatelny úřadu žádosti o zveřejnění doplňujících informací dle
§ 11 a) zákona č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a změně 
některých dalších zákonů (tiskový zákon).
Pod č. j. MUC/11734/2015-OŠIK-313 žádost zastupitelky PhDr. Zdeňky Tiché o zveřejnění 
doplňujících informací:

 ALIGATOR? ALIGATOR.
 K organizačním změnám na městském úřadu

K doplňujícím informacím „ALIGATOR? ALIGATOR.“ a „K organizačním změnám na městském 
úřadu“ bylo navrženo hlasování o jejich zveřejnění.

Návrh usnesení: Redakční rada schvaluje zveřejnění doplňujících informací zastupitelky
PhDr. Zdeňky Tiché „ALIGATOR? ALIGATOR.“ a „K organizačním změnám na městském 
úřadu“.
Hlasování: pro 3, proti 2, zdržel se 1. Návrh nebyl přijat.

Pod č. j. MUC/11735/2015-OŠIK-314 žádost zastupitelů PhDr. Zdeňky Tiché, Mgr. Miloše Bukače
a Ing. Aleše Rikla o zveřejnění doplňující informace:

 Kdopak míchá bramboračku?

K doplňující informaci „Kdopak míchá bramboračku?“ bylo navrženo hlasování o jejím 
zveřejnění.

Návrh usnesení: Redakční rada schvaluje zveřejnění doplňující informace zastupitelů
PhDr. Zdeňky Tiché, Mgr. Miloše Bukače a Ing. Aleše Rikla „Kdopak míchá bramboračku?“.
Hlasování: pro 3, proti 2, zdržel se 1. Návrh nebyl přijat.

Předseda RR o doručených doplňujících informacích a příslušných nepřijatých návrzích usnesení RR 
bude informovat vydavatele – Radu města.

b) dále byly diskutovány příspěvky a RR rozhodla nezveřejnit:
- příspěvek „Jak jsem, udal město‘“ zaslaný RNDr. P. P., Ph.D. – důvod: text obsahuje nesprávné 
informace a v plném znění byl interpretován na zasedání Zastupitelstva města;
- příspěvky „Odhalení pamětní desky“ zaslaný J. K. – důvod: ke stejnému tématu byl zaslán text MO 
TOP 09 Čelákovice, který RR upřednostnila.

Návrh usnesení: Redakční rada schvaluje nezveřejnění v ZMČ č. 12/2015 příspěvků: „Jak jsem 
,udal město‘“ (RNDr. P. P., Ph.D.) a „Odhalení pamětní desky“ (J. K.).
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.

c) příspěvky, určené ke zkrácení či úpravě:
MŠ Rumuská, Sázení stromků se vyvedlo, přírodní nápovědna, Projekt „CESTY ZA POZNÁNÍM“.

d) TÉMA č. 12-2015: Z historie Q - BYT Čelákovice, spol. s r. o.
Obsah tématu garantuje Ing. V. F.

e) Texty, které budou dodány po RR:
 zprávy z radnice – o čem jednali zastupitelé a radní města;
 zprávy z radnice – texty vedení města;
 zprávy z radnice – vítání občánků 21. 11.;
 zprávy z radnice – informace o režimu dotací města 2016;
 MDDM;
 co nového ve městě;
 foto dvoustrana z 28. 11. 2015;
 změna jízdních řádů od 12/2015;
 další drobné, aktuální informace či doplňující informace dle potřeby.
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Termíny pro zpracování a vydání aktuálního ZMČ
Odeslání podkladů do DTP: pátek 20. 11. a úterý 24. 11. 2015
Korektury I (Nosek) čtvrtek 26. – pátek 27. 11. 2015
Korektury II (předseda, Vit.) pátek 27. – pondělí 30. 11. 2015
pdf čísla na ftp: čtvrtek 26., pátek 27. 11. 2015
(ve složce: SAMAB_pdf-aktualni-cislo_pred-schvalenim)
Schválení: pondělí 30. 11. 2015
Vydání: odhad středa 2. 12. 2015

Číslo bude plnobarevné s hlavní modrou barvou.

3.5 HARMONOGRAM VYDÁNÍ ROKU 2016
Pí Vitáčková zpracovala harmonogram jednotlivých vydání čísel Zpravodaje města Čelákovic ročníku 
38 (tj. pro rok 2016) včetně termínů redakčních rad, korektur, vydání apod.
Tento harmonogram je předáván tiskárně a korektorovi jako závazný plán.

Návrh usnesení: Komise schvaluje harmonogram jednotlivých vydání čísel Zpravodaje města 
Čelákovic pro rok 2016.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.

3.6 VÝHLED PRO ČÍSLO 1-2016

a) TÉMA č. 1-2016: Čelákovice v roce 2016
Obsah tématu garantují starosta města Ing. Josef Pátek a místostarosta I Ing. Miloš Sekyra.

b) Součástí ZMČ č. 1-2016 dále budou:
- rozpočet města 2016;
- Výroční cena města – nominace;
- jízdní řády autobusových linek;
- informace o zápisu do 1. tříd ZŠ v lednu 2016;
- zastupitelská aréna.

Pro číslo 1/2016 byla vybrána otázka:
Co nejvíce oceňujete na Čelákovicích?

Návrh usnesení: Komise schvaluje znění otázky pro rubriku ZMČ „Zastupitelská aréna“
č. 1/2016 ve znění: „Co nejvíce oceňujete na Čelákovicích?“.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.

4) Termín dalšího jednání komise

Čtvrtek 10. 12. 2015 od 17.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Čelákovicích, radnice I., 2. patro u 
odboru ŠIK.

Jednání Komise „REDAKČNÍ RADA ZPRAVODAJE MĚSTA ČELÁKOVIC“ bylo ukončeno 
v 20.25 hodin.

PŘÍLOHA ZÁPISU:
č. 1 Harmonogram jednotlivých vydání čísel Zpravodaje města Čelákovic ročníku 38

(tj. pro rok 2016).

Zapsala dne 24. 11. 2015 Dagmar Vitáčková, tajemnice komise

Schválil dne 24. 11. 2015: Ing. Petr Studnička, PhD., předseda redakční rady ZMČ
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