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ZÁPIS Č. 1/2016 Z JEDNÁNÍ KOMISE

„REDAKČNÍ RADA ZPRAVODAJE MĚSTA ČELÁKOVIC“

19. 1. 2016

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

Nepřítomni: p. Richard Nejman, pí Jana Poklopová, Ing. arch. Ivan Vaňousek

Omluveni: p. Richard Nejman, pí Jana Poklopová, Ing. arch. Ivan Vaňousek

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

Zápis č. 1/2016, v pořadí 15. ve vol. období 2014–2018.
Jednání bylo svoláno na úterý 19. 1. 2016 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. za přítomnosti 5 členů.
Doc. PhDr. Jan Volín, Ph.D., se dostavil v 18.10 hod.
Z celkového počtu členů komise – 9, bylo od 18.10 hod. jednání přítomno členů 6.

1) Přivítání účastníků
Předseda komise RR ZMČ Ing. Petr Studnička, PhD., přivítal přítomné členy a informoval o jednání 
s vedením MO ČSSD ve věci téměř 50% absence (z důvodu nemoci) pí Poklopové na RR. Dle 
dohody podá pí Poklopová rezignaci na členství v RR a za ní bude navržen jiný kandidát.
Následně přistoupil předseda k programu jednání.

2) Schválení programu
Program jednání:
 rekapitulace vydaného čísla 1-2016
 připomínky k minulému zápisu;
 čerpání a různé;
 projednání aktuálního čísla 2-2016;
 aktualizovaný harmonogram vydání roku 2016;
 výhled pro číslo 3-2016;
žádný bod nebyl přidán.

Návrh usnesení: Komise schvaluje program jednání na den 19. 1. 2016.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.

3) Agenda

3.1 REKAPITULACE VYDANÉHO ČÍSLA 1-2016
Připomínky nebyly vzneseny.
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3.2 PŘIPOMÍNKY K MINULÉMU ZÁPISU
Žádné připomínky nebyly vzneseny.

3.3 ČERPÁNÍ a RŮZNÉ

rozpočet 2016 č. 1/2016 stav k 21. 1. 2016

5169 - tisk 500 000,00 Kč 5169 - tisk 40 779,00 Kč

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

5169 - ostatní* 10 000,00 Kč 5139 - materiál 0,00 Kč

5161 - roznos 100 000,00 Kč 5161 - roznos 9 626,76 Kč

celkem 620 000,00 Kč celkem 50 405,76 Kč 

rozpočet 620 000,00 Kč rozpočet 620 000,00 Kč 

zbývá k čerpání 620 000,00 Kč čerpání 569 594,24 Kč 
* výdaje velikonoční + vánoční ilustrace

RR byla předložena žádost Gymnázia Čelákovice, aby box (záhlaví se základními kontakty a adresou)
této školy obsahoval i text: „Fakultní škola FF UK Praha“. RR vzhledem k tomu, že tento text je nad 
obvyklý rámec sdělení, které je i u ostatních institucí zvoleno ve zkrácené míře, vyhoví žádosti jen 
v případě, že tento text je součástí oficiálního názvu školy.
Po kontrole rejstříku škol a školských zařízení MŠMT bylo zjištěno, že oficiální název školy tento text 
neobsahuje (ani jej neobsahuje zřizovací listina školy, která je zveřejněna na webových stránkách 
školy).

Předseda RR informoval členy o doručené nabídce k zapojení se do nové soutěže „O turistickou 
informaci roku 2016“ a „Zpravodaj roku 2016“ vyhlášené Zlatým pruhem Polabí, o. p. s., A.T.I.C. ČR
a dalšími partnery. Jde o soutěžní přehlídku turisticko-propagačních materiálů (tiskovin) v českém 
jazyce, která bude probíhat v rámci veletrhu cestovního ruchu Regiony České republiky (21.–24. 4. 
2016) v Lysé nad Labem.
Soutěž „O turistickou informaci roku 2016“, obsahuje celkem 9 kategorií. Jednou je: „Nástěnné, stolní 
a kapesní kalendáře – jednotlivé kalendáře nebo sada kalendářů pro rok 2016“. Město Čelákovice 
vydalo jako propagační tiskovinu pro rok 2016 stolní kalendář obsahující fotografie města autorky J. V.
Záměr tedy je přihlásit do soutěže ZMČ i tento kalendář.

Návrh usnesení: Redakční rada souhlasí se záměrem přihlásit Zpravodaj města Čelákovic do 
soutěže „Zpravodaj roku 2016“ a stolní kalendář 2016 vydaný městem Čelákovice do soutěže
„O turistickou informaci roku 2016“.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.

3.4 PROJEDNÁNÍ AKTUÁLNÍHO ČÍSLA 2-2016
RR projednala příspěvky shromážděné do úterý 19. 1. 2016 (na ftp většina uložena v pondělí
18. 1.).

a) Diskutovány byly příspěvky:
 „K ideovému návrhu obnovy stálé expozice Městského muzea“ zastupitelů

PhDr. Zdeňky Tiché a Milana Tichého.
K tomuto textu bylo navrženo hlasování o jeho zveřejnění.

Návrh usnesení: Redakční rada nesouhlasí se zveřejněním příspěvku: „K ideovému návrhu 
obnovy stálé expozice Městského muzea“ zastupitelů PhDr. Zdeňky Tiché a Milana Tichého a 
požaduje doložit oficiální stanovisko dr. Ž., o které se text opírá. Dále doporučuje, aby 
místostarosta II oslovil ve věci stanoviska Ministerstvo kultury ČR.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
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 „Občane, odpověz si sám“ zastupitele Vladimíra Duníka.
K tomuto textu bylo navrženo hlasování o jeho zveřejnění.

Návrh usnesení: Redakční rada nesouhlasí se zveřejněním příspěvku: „Občane, odpověz si 
sám“ zastupitele Vladimíra Duníka s tím, že nejsou zveřejňovány ve Zpravodaji města 
Čelákovic nepřijaté návrhy usnesení Zastupitelstva města (ZM). Veškeré návrhy usnesení jsou 
součástí zápisů ZM, které jsou publikovány na webových stránkách města.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.

 „Zásady a programy pro poskytování dotací z rozpočtu města“ zastupitelů:
Mgr. Miloše Bukače, Vladimíra Duníka, Ing. Aleše Rikla, PhDr. Zdeňky Tiché a Milana 
Tichého.

K tomuto textu bylo navrženo hlasování o jeho zveřejnění.

Návrh usnesení: Redakční rada schvaluje zveřejnění příspěvku „Zásady a programy pro 
poskytování dotací z rozpočtu města“ zastupitelů Mgr. Miloše Bukače, Vladimíra Duníka, Ing. 
Aleše Rikla, PhDr. Zdeňky Tiché a Milana Tichého.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.

 „Soudní spor mezi TJ Spartak a městem Čelákovice“ zastupitelky PhDr. Zdeňky 
Tiché.

K tomuto textu bylo navrženo hlasování o jeho zveřejnění.

Návrh usnesení: Redakční rada schvaluje zveřejnění příspěvku „Soudní spor mezi TJ Spartak a 
městem Čelákovice“ zastupitelky PhDr. Zdeňky Tiché společně se stanoviskem vedení města
ve stejném rozsahu.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.

b) RR rozhodla nezveřejnit:
- příspěvek „Kastrujte kočky!“ zaslaný A. P. – důvod: text je možné zveřejnit jako placenou inzerci
(pozn. bylo sděleno, že inzerce nebude využita); RR doporučuje autorce vyvěsit nabídku Spolku 
v lokalitě, na kterou v textu odkazuje.

c) příspěvky, určené ke zkrácení či úpravě:
Tříkrálová sbírka 2016, Před přijímacími zkouškami (Gymnázium Čelákovice), Cvičení seniorů, Nová 
zahrádkářská sezona, Z únorového košíku čelákovického houbaře, Řemesla 2016 (pozvánka do 
okolí).

d) TÉMA č. 2-2016: 650 let městské knihy
Obsah tématu garantuje ředitel Městského muzea Mgr. David Eisner.

e) Texty, které budou dodány po RR:
 úvodník starosty;
 stanovisko vedení města k textu: „Soudní spor mezi TJ Spartak a městem Čelákovice“;
 vítání občánků 23. 1.;
 další drobné, aktuální informace či doplňující informace dle potřeby.

Termíny pro zpracování a vydání aktuálního ZMČ
Odeslání podkladů do DTP: středa 20. 1. 2016
Korektury I (Nosek) pondělí 25. – středa 27. 1. 2016
Korektury II (předseda, Vit.) středa 27. – pátek 29. 1. 2016
pdf čísla na ftp: pondělí 25., středa 27. 1. 2016
(ve složce: SAMAB_pdf-aktualni-cislo_pred-schvalenim)
Schválení: pátek 29. 1. 2016
Vydání: odhad středa 3. 2. 2016
Číslo bude plnobarevné s hlavní modrou barvou.
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3.5 AKTUALIZOVANÝ HARMONOGRAM VYDÁNÍ ROKU 2016
Pí Vitáčková aktualizovala harmonogram jednotlivých vydání čísel Zpravodaje města Čelákovic 
ročníku 38 (tj. pro rok 2016) obsahující termíny redakčních rad, korektur, vydání apod.
Tato verze harmonogramu (příloha zápisu č. 1) – oproti původnímu plánu se mění termíny konání RR 
ZMČ v červnu z 16. na nově 14. 6., v srpnu z 23. na nově 16. 8. a v listopadu z 16. na nově 15. 11. 
2016 – kvůli požadavkům tiskárny, je tiskárnou pro rok 2016 odsouhlasena.
Následně bude předána i korektorovi.

Návrh usnesení: Komise schvaluje tiskárnou odsouhlasený 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 3-2016

a) TÉMA č. 3-2016: Vodovod a kanalizace ve městě 
Obsah tématu garantuje radní Mgr. Marek Skalický.

b) Součástí ZMČ č. 3-2016 dále budou:
- plakát Velikonoce na náměstí;
- skládačka Jaro v Čelákovicích;
- Výroční cena města – nominace;
- pozvánka na ZM 30. 3.;
- zastupitelská aréna;
- jarní a velikonoční ilustrace pí S.

Pí Vitáčková upozornila na nutnost zadání jarních a velikonočních ilustrací (k využití pro velikonoční 
vydání ZMČ č. 3-2016 apod.). Osloven byl přítomný p. R., jehož ilustrace obohatily prosincové číslo 
2015. P. R. tuto zakázku z důvodu pracovní vytíženosti nepřijal, ale přislíbil spolupráci na jaro 2017.
P. Š. navrhl oslovit pí S. Pí Vitáčková v případě kladné reakce zajistí vše potřebné pro velikonoční 
vydání ZMČ 3-2016.
(Pí S. zakázku přijala a již se smluvně vyřizuje předmětná spolupráce.)

Pro číslo 3-2016 byla vybrána otázka:
Co očekáváte od nového územního plánu města Čelákovic?

Návrh usnesení: Komise schvaluje znění otázky pro rubriku ZMČ „Zastupitelská aréna“
č. 3-2016 ve znění: „Co očekáváte od nového územního plánu města Čelákovic?“.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.

4) Termín dalšího jednání komise

Úterý 16. 2. 2016 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 19.45 hodin.

PŘÍLOHA ZÁPISU:
č. 1 Aktualizovaný „harmonogram jednotlivých vydání čísel Zpravodaje města Čelákovic 

ročníku 38 (tj. pro rok 2016)“;
č. 2 Aktualizované kontakty na členy RR ZMČ (2014–2018).

Zapsala dne 21. 1. 2016 Dagmar Vitáčková, tajemnice komise

Schválil dne 24. 1. 2016: Ing. Petr Studnička, PhD., předseda redakční rady ZMČ
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