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ZÁPIS Č. 5/2016 Z JEDNÁNÍ KOMISE

„REDAKČNÍ RADA ZPRAVODAJE MĚSTA ČELÁKOVIC“

17. 5. 2016

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

Nepřítomni: p. Vladislav Švestka

Omluveni: -

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

Zápis č. 5/2016, v pořadí 19. ve vol. období 2014–2018.
Jednání RR pro č. 6/2016 bylo svoláno na úterý 17. 5. 2016 od 18.00 hod. Z celkového počtu členů 
komise – 7, bylo od zahájení jednání v 18.00 hod. jednání přítomno 5 členů. V 18.10 hod. se dostavil 
p. Richard Nejman. Jednání pokračovalo za přítomnosti 6 členů.

1) Přivítání účastníků
Předseda komise RR ZMČ Ing. Petr Studnička, PhD., přivítal přítomné členy a přistoupil k programu 
jednání.

2) Schválení programu
Program jednání:
 jmenování ověřovatele zápisu;
 připomínky k minulému zápisu;
 rekapitulace vydaného čísla 5-2016;
 projednání aktuálního čísla 6-2016;
 výhled pro číslo 7-2016;
 čerpání a různé;
žádný bod nebyl přidán.

Návrh usnesení: Komise schvaluje program jednání na den 17. 5. 2016.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.

3) Agenda

3.1 JMENOVÁNÍ OVĚŘOVATELE ZÁPISU 
Předseda komise dle stanoveného klíče (abecední pořadí dle přítomnosti) navrhl ověřovatelem zápisu 
Ing. arch. Ivana Vaňouska.

Návrh usnesení: Redakční rada jmenuje ověřovatelem zápisu č. 5/2016 Ing. arch. Ivana 
Vaňouska.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 1. Návrh byl přijat.
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3.2 PŘIPOMÍNKY K MINULÉMU ZÁPISU
Žádné připomínky nebyly vzneseny.

3.3 REKAPITULACE VYDANÉHO ČÍSLA 5-2016
Žádné připomínky nebyly vzneseny.

3.4 PROJEDNÁNÍ AKTUÁLNÍHO ČÍSLA 6-2016
RR projednala příspěvky shromážděné do úterý 17. 5. 2016 (na ftp většina uložena v pondělí 16. 5.).

V 18.10 hod. se dostavil p. Richard Nejman.

a) Diskutovány byly příspěvky a RR rozhodla nezveřejnit:
- text „Fotbalový kemp“ zaslaný pp. S. a J. – důvod: text je možné zveřejnit jako placenou inzerci
(možnost placené inzerce byla pořadateli zamítnuta);
- text „Provoz sauny“ zaslaný p. Š. – důvod: text je možné zveřejnit jako placenou inzerci (možnost 
placené inzerce bude využita);
- text „Představení Řádu národa“ zaslaný pí J. – důvod: text je možné zveřejnit jako placenou inzerci
(možnost placené inzerce bude využita);
- text „TZ – Neuvěřitelný případ“ zaslaný PO ČR – důvod: již neaktuální sdělení;
- text „Taneční představení“ zaslaný vedoucí tanečního oboru ZUŠ Jana Zacha pí S. – důvod: ke 
stejnému tématu byl zaslán text p. Řehoře, který RR upřednostnila.

Návrh usnesení: Redakční rada schvaluje nezveřejnění v ZMČ č. 6/2016 příspěvků: „Fotbalový 
kemp“ (S., J.), „Provoz sauny“ (Š.), „Představení Řádu národa“ (J.),„TZ – Neuvěřitelný případ“ 
(PO ČR) a „Taneční představení“ (S.).
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.

b) Příspěvky, určené ke zkrácení či úpravě:
- Rodinné centrum ROUTA a Mateřské centrum Čelákovice;
- senioři;
- atletika;
- KSČM – Oslava 1. máje 2016 a Oslavy 71. výročí konce II. světové války v Čelákovicích;
- Louka Fest 2016.

c) TÉMA č. 6-2016: 135 let Sboru dobrovolných hasičů Čelákovice
Obsah tématu garantuje Jiří Hanzl.

d) Příspěvky, které budou dodány po RR:
- zprávy z radnice – o čem jednali radní města;
- střípky MěPO;
- MDDM;
- další drobné, aktuální či doplňující informace dle potřeby.

e) Příspěvky, které byly odloženy do dalších vydání (č. 7-8/2016):
- MM – Některé přírůstky za rok 2015;
- Nové vlakové jednotky jako první ve Středočeském kraji na trati 231;
- Padesátiny čelákovických upírů (pro č. 7/2016).

Termíny pro zpracování a vydání aktuálního ZMČ
Odeslání podkladů do DTP: středa 18. 5. 2016
Korektury I (Nosek) pondělí 23. – středa 25. 5. 2016
Korektury II (předseda, Vit.) středa 25. – pátek 27. 5. 2016
pdf čísla na ftp: pondělí 23., středa 25. 5. 2016
(ve složce: aktualni-cislo_verze-pred-schvalenim_PDF)
Schválení: pátek 27. 5. 2016
Vydání: odhad středa 1. 6. 2016
Číslo bude plnobarevné s hlavní červenou barvou.
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3.5 VÝHLED PRO ČÍSLO 7-2016
Číslo bude plnobarevné s hlavní červenou barvou.

a) TÉMA č. 7-2016: Sousední obce Čelákovic
Obsah tématu garantuje Ing. Petr Studnička, PhD.

Součástí ZMČ č. 7-2016 dále budou:
- foto z akcí 11. a 18. 6.;
- organizace školního roku 2016/2017;
- plakát filmové léto (KD);
- zastupitelská aréna.

Pro číslo 7-2016 byla vybrána otázka:
V jakém případě a s jakým časovým omezením byste povolili veřejnou produkci hudby v nočních 
hodinách v letním období?

Návrh usnesení: Komise schvaluje znění otázky pro rubriku ZMČ „Zastupitelská aréna“
č. 7-2016 ve znění: „V jakém případě a s jakým časovým omezením byste povolili veřejnou 
produkci hudby v nočních hodinách v letním období?“.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.

3.6 ČERPÁNÍ a RŮZNÉ

č. 1-4/2016 stav k 21. 4. 2016 č. 1-5/2016 stav k 20. 5. 2016

5169 - tisk 150 870,00 Kč 5169 - tisk 190 833,00 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 29 069,10 Kč 5161 - roznos 36 361,10 Kč

celkem 184 939,10 Kč celkem 232 194,10 Kč 

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

čerpání 435 060,90 Kč čerpání 387 805,90 Kč 
* výdaje velikonoční + vánoční ilustrace

Pí Vitáčková dle pověření RR oslovila výtvarnici A. N., zda by ilustrovala prosincové číslo 2016 ZMČ.
Pí N. nabídku přijala a nyní je v přípravě smlouva, která bude předložena RM ke schválení.
Dále pí Vitáčková informovala o další výtvarnici, kterou je možné oslovit, a to Mgr. D. V., 
zaměstnankyni Městského muzea v Čelákovicích.

Předseda vyzval členy k podání návrhů témat pro rok 2017, a to s termínem do 16. 8. 2016.

RR byl předložen dotaz Krajské kanceláře TOP 09, zda jsou stanoveny „speciální podmínky/omezení 
pro politickou inzerci“ v ZMČ.
RR po diskusi navrhuje RM schválit výjimku z „Podmínek pro zveřejnění inzerce ve Zpravodaji města 
Čelákovic I/4/2012“, které byly schváleny na schůzi RM dne 6. 12. 2012 usnesením č. 23/2012/6.3 
s účinností dnem 7. 12. 2012.
Výjimka by se týkala čísel 7-2016, 8-2016 a 9-2016, a to vzhledem ke stanovenému termínu konání 
krajských voleb: pátek 7. a sobota 8. 10. 2016.
RR navrhuje stanovit pro „inzerci politických stran, sdružení ad.“ v č. 7-2016, 8-2016 a 9-2016 
maximální možný rozměr, jímž je jedna polovina stránky, tj. max. velikost š. 19 cm x v. 12,7 cm (tj. 
max. cena 7 358 Kč/s DPH 21 %), a to vždy pro dané vydání a jeden subjekt.
V případě, že bude možné zveřejnit veškeré informace ke krajským volbám (okrsky, podmínky 
hlasování apod.) již v č. 9-2016 s uzávěrkou 15. 8. 2016.
V opačném případě by se výjimka týkala č. 8-2016, 9-2016 a 10-2016.
Předseda osloví příslušné odpovědné osoby MěÚ k vyjádření, dle něhož připraví spolu s OŠIK 
podklad do RM, tak aby byla výjimka zveřejněna před uzávěrkou č. 7-2016 (13. 6.)
popř. 8-2016 (15. 7.).
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4) Termín dalšího jednání komise

Úterý 14. 6. 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 19.20 hodin.

Zapsala dne 20. 5. 2016 Dagmar Vitáčková, tajemnice komise

Zápis ověřil dne 20. 5. 2016: Ing. arch. Ivan Vaňousek, člen redakční rady ZMČ, v. r.

Schválil dne 20. 5. 2016: Ing. Petr Studnička, PhD., předseda redakční rady ZMČ
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