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ZÁPIS Č. 6/2017 Z JEDNÁNÍ KOMISE

„REDAKČNÍ RADA ZPRAVODAJE MĚSTA ČELÁKOVIC“

20. 6. 2017

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

Nepřítomni: p. Richard Nejman

Omluveni: p. Richard Nejman

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

Zápis č. 6/2017, v pořadí 32. ve vol. období 2014–2018.
Jednání RR pro č. 7-2017 bylo svoláno na úterý 20. 6. 2017 od 18.00 hod. Z celkového počtu členů 
komise – 7, bylo od zahájení jednání v 18.10 hod. přítomno 6.

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 6-2017;
 čerpání a různé;
 projednání aktuálního čísla 7-2017;
 výhled pro číslo 8-2017;
žádný bod nebyl přidán.

Návrh usnesení: Komise schvaluje program jednání na den 20. 6. 2017.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.

3) Agenda

3.1 JMENOVÁNÍ OVĚŘOVATELE ZÁPISU
Ověřovatelem zápisu byl navržen p. Vladislav Švestka.

Návrh usnesení: Redakční rada jmenuje ověřovatelem zápisu č. 6-2017 p. Vladislava Švestku.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
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3.2 PŘIPOMÍNKY K MINULÉMU ZÁPISU
Žádné připomínky nebyly vzneseny.

3.3 REKAPITULACE VYDANÉHO ČÍSLA 6-2017
Žádné připomínky nebyly vzneseny.

3.4 ČERPÁNÍ a RŮZNÉ

č. 1-5/2017 stav k 17. 5. 2017 č. 1-6/2017 stav k 22. 6. 2017

5169 - tisk 211 902,00 Kč 5169 - tisk 251 060,00 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 40 286,95 Kč 5161 - roznos 47 310,09 Kč

celkem 257 188,95 Kč celkem 303 370,09 Kč

rozpočet 740 000,00 Kč rozpočet 740 000,00 Kč

zbývá k čerpání 482 811,05 Kč zbývá k čerpání 436 629,91 Kč
* výdaje velikonoční + vánoční ilustrace

Informace: RM schválila smlouvu se sl. R. na zakázku výtvarného charakteru 18 až 20 zimních 
a vánočních ilustrací pro č. 12/2017. Smlouva je podepsána a autorka již na zakázce pracuje.

Předseda obeznámil členy RR se stanoviskem Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran 
a politických hnutí týkajícím se prezentací politických stran a politických hnutí před volbami
v komunikačních médiích ve vlastnictví obce – citace: „Volební zákon v § 16 odst. 4 zakazuje využívat 
k volební kampani komunikační média kraje nebo obce nebo právnické osoby, která je ovládaná 
krajem nebo obcí. Volební kampaní se přitom dle odst. 1 téhož paragrafu rozumí jakákoliv propagace 
kandidující politické strany, hnutí nebo koalice a jejich kandidáta. Je přirozené, že i v době volební 
kampaně budou samosprávy prostřednictvím svých komunikačních médií informovat o své činnosti, 
tedy zejména členů zastupitelstev, rad a starostů, primátorů či hejtmanů, a to i v situaci, kdy tito 
představitelé samospráv současně reprezentují kandidující politický subjekt či jsou sami kandidáty 
některého subjektu. Aby jejich propagací v komunikačním médiu obce, kraje nebo jimi ovládaných 
osob nebyly naplněny znaky volební kampaně, musí se textové i vizuální zpracování příspěvků omezit 
výhradně na identifikaci příslušného komunálního a krajského představitele a sdělení o jeho činnosti
v rámci výkonu příslušné funkce. Texty by se měly věcně vztahovat k aktuálně řešené problematice 
samosprávy, nikoliv k obecným politickým názorům představitelů samospráv. Vizitky představitelů 
samospráv, včetně podpisů pod články, by měly obsahovat výhradně jméno, funkci, případně 
politickou příslušnost představitele. Umístění loga politické strany u jména komunálního či krajského 
představitele (nebo i na jiných místech komunikačního média) lze považovat za propagaci 
kandidujícího politického subjektu, čímž by byl naplněn význam pojmu volební kampaň.“

3.5 PROJEDNÁNÍ AKTUÁLNÍHO ČÍSLA 7-2017
RR projednala příspěvky shromážděné do úterý 20. 6. 2017 (většina uložena na ftp v pondělí
19. 6.).

a) Diskutovány byly příspěvky:
- „Školní výlet“ zaslaný Gymnáziem Čelákovice autorů „Žlutá trička“.
K tomuto příspěvku bylo navrženo hlasování o jeho zveřejnění.

Návrh usnesení: Redakční rada schvaluje zveřejnění příspěvku „Školní výlet“ zaslaný 
Gymnáziem Čelákovice autorů „Žlutá trička“.
Hlasování: pro 0, proti 6, zdržel se 0. Návrh nebyl přijat.

b) RR rozhodla nezveřejnit:
- text GEOFUN, s. r. o., „Geolokační hra Anthropoid v Nehvizdech“ – důvod: text je možné zveřejnit 
jako placenou inzerci;
- text Krajské hospodářské komory Střední Čechy „Poznáváme firmy ve středních Čechách“ – důvod: 
rozsah, akce mimo město Čelákovice;
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- text Fokus Praha, z. ú., „Literární soutěž na téma Jsem normální?“ – důvod: informace je pro 
zájemce šířena prostřednictvím internetu a sociálních sítí.

Návrh usnesení: Redakční rada schvaluje nezveřejnění v ZMČ č. 7-2017 textů „Geolokační 
hra Anthropoid v Nehvizdech“ (GEOFUN, s. r. o.), „Poznáváme firmy ve středních Čechách“ 
(Krajská hospodářská komora Střední Čechy) a „Literární soutěž na téma Jsem normální?“ 
(Fokus Praha, z. ú.).
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.

c) Příspěvky, určené ke zkrácení či úpravě:
- informace AKTRA.cz;
- nohejbal;
- Natáčení hudebního videoklipu v Čelákovicích;
- informace Čelákovické sportovní, p. o.

d) TÉMA č. 7-2017: Rybářské revíry ve městě a okolí
Obsah tématu garantuje Pavel Jindřich – Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Čelákovice.

e) Příspěvky, které budou dodány po RR:
- zprávy z radnice – o čem jednali radní města;
- střípky MěPO;
- úvodník;
- informace o investiční akci „kanalizace v Záluží“;
- foto cyklostezky Čelákovice – Lázně Toušeň;
- informace o postupu oprav budovy Základní školy v ulici J. A. Komenského č. p. 414;
- foto z akce 24. 6. 2017;
- pronájem obecního bytu v č. p. 1629;
- další drobné, aktuální či doplňující informace dle potřeby.

Termíny pro zpracování a vydání aktuálního ZMČ
Odeslání podkladů do DTP: středa 21. 6. 2017
Korektury I (Nosek) pátek 23. – pondělí 26. 6. 2017
Korektury II (předseda, Vit.) pondělí 26. – úterý 27. 6. 2017
pdf čísla na ftp: pátek 23., pondělí 26. 6. 2017
(ve složce: aktualni-cislo_verze-pred-schvalenim_PDF)
Schválení: úterý 27. 6. 2017
Vydání: odhad pátek 30. 6. 2017
Číslo bude plnobarevné s hlavní červenou barvou.

3.6 VÝHLED PRO ČÍSLO 8-2017
Číslo bude plnobarevné s hlavní červenou barvou.

a) TÉMA č. 8-2017: Čelákovice v knize a filmu
Obsah tématu garantuje Ing. Petr Studnička, PhD.

Součástí ZMČ č. 8-2017 dále budou:
- o čem jednali zastupitelé a radní města;
- foto – zahájení Čelákovického filmového léta;
- MŠ Sluníčko – OSMI (shrnutí celé investiční akce + foto);
- pozvánka na slavnostníí otevření MŠ Sluníčko – OŠIK;
- peronizace trati (zahájení výstavby nástupišť atd.);
- přechod Toušeňská – OSMI (postup prací);
- hřiště Na Nábřeží – ČeSpo, p. o.;
- info o prodeji knižních publikací v MM;
- zastupitelská aréna.
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Pro číslo 8-2017 byla vybrána otázka:
Jakým způsobem získáváte náměty pro výkon funkce zastupitele?

Návrh usnesení: Komise schvaluje znění otázky pro rubriku ZMČ „Zastupitelská aréna“
č. 8-2017 ve znění: „Jakým způsobem získáváte náměty pro výkon funkce zastupitele?“.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.

4) Termín dalšího jednání komise

Úterý 18. 7. 2017 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 19.30 hodin.

Omluva z příštího jednání RR – pí Adéla Dvořáková.

Zapsala dne 22. 6. 2017 Dagmar Vitáčková, tajemnice komise

Zápis ověřil dne 26. 6. 2017 p. Vladislav Švestka, člen redakční rady ZMČ, v. r.

Schválil dne 23. 6. 2017 Ing. Petr Studnička, PhD., předseda redakční rady ZMČ


