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ZÁPIS Č. 1/2019 Z JEDNÁNÍ KOMISE

„REDAKČNÍ RADA ZPRAVODAJE MĚSTA ČELÁKOVIC“

17. 1. 2019

Přítomni: Ing. Petr Studnička, PhD. – předseda, Ing. Martin Bajer, Mgr. Jindra Chourová,
Ing. arch. Ivan Vaňousek, doc. PhDr. Jan Volín, Ph.D.
pí Dagmar Vitáčková – tajemník

Nepřítomni: doc. Dr. Ing. Roman Štěrba, Vladislav Švestka

Omluveni: doc. Dr. Ing. Roman Štěrba

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

Zápis č. 1/2019, v pořadí 3. ve vol. období 2018–2022.
Jednání RR pro č. 2-2019 bylo svoláno na čtvrtek 17. 1. 2019 od 18.00 hod. Z celkového počtu členů 
komise – 7, bylo od zahájení jednání v 18.00 hod. přítomno 5 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 1-2019;
 pravidla rubriky Zastupitelská aréna;
 čerpání a různé;
 projednání aktuálního čísla 2-2019;
 výhled pro další čísla;
žádný bod nebyl přidán.

Návrh usnesení: Komise schvaluje program jednání na den 17. 1. 2019.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.

3) Agenda

3.1 JMENOVÁNÍ OVĚŘOVATELE ZÁPISU
Ověřovatelem zápisu byl navržen Ing. arch. Ivan Vaňousek.

Návrh usnesení: Redakční rada jmenuje ověřovatelem zápisu č. 1-2019 Ing. arch. Ivana
Vaňouska.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.

3.2 PŘIPOMÍNKY K MINULÉMU ZÁPISU
Žádné připomínky nebyly vzneseny.
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3.3 REKAPITULACE VYDANÉHO ČÍSLA 1-2019
Žádné připomínky nebyly vzneseny.

3.4 PRAVIDLA RUBRIKY ZASTUPITELSKÁ ARÉNA
Od čísla 1-2019 po dobu volebního období 2018–2022 je součástí Zpravodaje pravidelná rubrika 
Zastupitelská aréna. Pravidla zaslal spolu s první otázkou pro lednové číslo předseda RR lídrům 
volebních uskupení zastoupených v ZM – tedy Ing. Josefu Pátkovi, PhDr. Zdeňce Tiché a Ing. Martinu
Bajerovi. Pro ZMČ č. 2-2019 dle pravidel již zaslal otázku zastupitel za ODS.

Pravidla rubriky ZASTUPITELSKÁ ARÉNA ve Zpravodaji města Čelákovic ve volebním 
období 2018–2022

1. Znění anketní otázky pro příslušný měsíc klade ve stanoveném pořadí zastupitel příslušné 
volební strany a zasílá ji s ohledem na agendu GDPR výhradně z oficiální 
e-mailové adresy jmeno.prijmeni@celakovice.cz na e-mailové adresy 
josef.patek@celakovice.cz, zdenka.ticha@celakovice.cz, martin.bajer@celakovice.cz 
a v kopii na zpravodaj@celakovice.cz, a to dle níže uvedeného harmonogramu:

- pro ZMČ č. 2-2019 do 5. 1. 2019 zastupitel za ODS;
- pro ZMČ č. 3-2019 do 5. 2. 2019 zastupitel za PRO Č;
- pro ZMČ č. 4-2019 do 5. 3. 2019 zastupitel za ANO 2011;
- pro ZMČ č. 5-2019 do 5. 4. 2019 zastupitel za ODS;
- pro ZMČ č. 6-2019 do 5. 5. 2019 zastupitel za PRO Č;
- pro ZMČ č. 7-2019 do 5. 6. 2019 zastupitel za ANO 2011;
- pro ZMČ č. 8-2019 do 5. 7. 2019 zastupitel za ODS;
- pro ZMČ č. 9-2019 do 5. 8. 2019 zastupitel za PRO Č;
- pro ZMČ č. 10-2019 do 5. 9. 2019 zastupitel za ANO 2011;
- pro ZMČ č. 11-2019 do 5. 10. 2019 zastupitel za ODS;
- pro ZMČ č. 12-2019 do 5. 11. 2019 zastupitel za PRO Č;
- pro ZMČ č. 1-2020 do 5. 12. 2019 zastupitel za ANO 2011.

Harmonogram pro léta 2020, 2021 a 2022 bude pokračovat ve s tanoveném pořadí 
volebních stran v uvedených termínech, přičemž rubrika Zastupitelská aréna bude 
publikována naposledy v ZMČ č. 08/2022 s ohledem na konec volebního období a rovnost 
volebních stran před volbami do Zastupitelstva města Čelákovic.

2. V případě, že zastupitel příslušné volební strany nerozešle do stanoveného termínu 
(nejpozději 5. den v měsíci) příslušnou otázku, bude nejpozději do 3 pracovních dnů
rozeslána zástupcům volebních stran otázka ze zásobníku schváleného redakční radou 
Zpravodaje města Čelákovic a časová lhůta pro zpracování odpovědi bude úměrně krácena 
(nejpozději do 15. dne v měsíci).

3. Za každou volební stranu zastoupenou v Zastupitelstvu města Čelákovic může být vždy 
dodána jen jedna odpověď na otázku pro příslušný měsíc; a na otázku odpovídá vždy právě 
jeden zastupitel a zasílá ji výhradně na e-mail: zpravodaj@celakovice.cz.

4. Rozsah jednotlivých odpovědí je omezen max. 1 000 znaky včetně mezer.

5. Publikován bude pouze text, nikoliv další prvky (tabulky, grafy, schémata, mapy, portrétové 
fotografie atp.).

6. Uzávěrka pro dodání odpovědí je stanovena na 15. den v měsíci. Na později zaslané 
příspěvky nebude brán zřetel a u příslušné volební strany bude uvedeno sdělení ve znění: 
„Zastupitelé zvolení za XXX (konkrétní název volební strany) se k tématu nevyjádřili.“

7. Redakční rada ZMČ vezme na svém jednání zaslané odpovědi pouze na vědomí a nebude 
je dále posuzovat, budou-li splňovat čl. 4, bod 1 Zásad pro vydávání Zpravodaje města 
Čelákovic I/3/2013.
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8. Texty dodané redakci do rubriky „Zastupitelská aréna“ budou procházet standardní 
jazykovou korekturou, nikoliv krácením a dalšími obsahovými úpravami při splnění bodů 4. 
a 5. těchto pravidel.

Při zpracování nových pravidel bylo přihlédnuto k názorům volebních stran publikovaných 
v ZMČ č. 8/2018 na str. 9.

Návrh usnesení: Redakční rada bere na vědomí „Pravidla rubriky ZASTUPITELSKÁ ARÉNA ve 
Zpravodaji města Čelákovic ve volebním období 2018-2022“.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.

3.5 ČERPÁNÍ a RŮZNÉ

rozpočet 2019 č. 1/2019 stav k 22. 1. 2019

5169 - tisk 555 000,00 Kč 5169 - tisk 49 410,00 Kč

5169 - ostatní* 15 000,00 Kč 5169 - ostatní* 0,00 Kč

5139 - materiál 0,00 Kč 5139 - materiál 0,00 Kč

5161 - roznos 150 000,00 Kč 5161 - roznos 23 076,21 Kč

celkem 720 000,00 Kč celkem 72 486,21 Kč

rozpočet 720 000,00 Kč rozpočet 720 000,00 Kč

zbývá k čerpání 720 000,00 Kč zbývá k čerpání 647 513,79 Kč
* výdaje velikonoční, vánoční ilustrace

Součástí ZMČ 4-2019 by měly již tradičně být i jarní a velikonoční ilustrace. Mgr. Jindra Chourová
měla tip na autora, kterého dle dohody RR osloví a předá mu kontakt na redakci k dořešení 
potřebných náležitostí. Zakázka výtvarného charakteru 18 až 20 ilustrací má být předána nejdéle do 
15. března 2019.
Předseda RR následně informoval o zamítavém vyjádření osloveného zpacovatele tématu pro ZMČ 
4-2019, které je „80 let Volmanovy vily“. Z tohoto důvodu se zpracování tématu ujal Ing. arch. Ivan 
Vaňousek.

3.6 PROJEDNÁNÍ AKTUÁLNÍHO ČÍSLA 2-2019
RR projednala příspěvky shromážděné do čtvrtka 17. 1. 2019.

a) TÉMA č. 2-2019: 15 let: Čelákovice a Evropská unie
Obsah tématu garantuje Ing. Petr Studnička, PhD.

b) Diskutovány byly příspěvky a RR rozhodla nezveřejnit:
- text zaslaný Gymnáziem Čelákovice „Vlastní projekty v rámci programů EU“ – důvod: pokud 
Gymnázium nedodá redakci anotace k jednotlivým projektům do požadovaného termínu (pondělí 
21. 1. 2019, nejdéle do 16.00 hod.);
- text p. V. D. „Reakce občana V. D. na odpověď starosty města“ – důvod: jedná se o reakci na reakci, 
RR postupuje text starostovi města k vyjádření;
- text MAS – Střední Polabí, z. s., „Pozvánka na narozeninovou oslavu MAS“ – důvod: akce se 
uskuteční v termínu roznosu ZMČ, a to v Brandýse nad Labem – Staré Boleslavi.

Návrh usnesení: Redakční rada schvaluje nezveřejnění v ZMČ č. 2-2019 textů „Vlastní projekty 
v rámci programů EU“ (Gymnázium Čelákovice), „Reakce občana V. D. na odpověď starosty 
města“ (p. D.) a „Pozvánka na narozeninovou oslavu MAS“ (MAS – Střední Polabí, z. s.).
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.

c) Příspěvky, určené ke zkrácení či úpravě:
- Routa a Mateřské centrum;
- fotbal – Startuje příprava Unionu.

d) Příspěvky, které budou dodány po RR:
- o čem jednali zastupitelé a radní města;
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- střípky MěPO;
- MM – Mongolian forms;
- Revitalizace Městského stadionu;
- Novinky v čelákovickém stolním tenisu;
- vítání občánků 19. 1. – 3x skupina;
- foto z novoročního koncertu 15. 1.;
- co nového ve městě;
- další drobné, aktuální či doplňující informace dle potřeby.

Termíny pro zpracování a vydání aktuálního ZMČ
Odeslání podkladů do DTP: pátek 18., pondělí 21. 1. 2019
Korektury I (Nosek) středa 23. – pátek 25. 1. 2019
Korektury II (předseda, Vit.) pátek 25. 1. – úterý 29. 1. 2019
pdf čísla na ftp: středa 23., pátek 25. 1. 2019
(ve složce: aktualni-cislo_verze-pred-schvalenim_PDF)

Schválení: úterý 29. 1. 2019
Vydání: odhad pátek 1. 2. 2019
Číslo bude plnobarevné s hlavní modrou barvou.

3.7 VÝHLED PRO DALŠÍ ČÍSLA
Čísla 3-2019 až 5-2019 budou plnobarevná s hlavní zelenou barvou.

a) TÉMA č. 3-2019: Březen 1939 v Čelákovicích
Obsah tématu garantuje Ing. arch. Ivan Vaňousek.

Součástí ZMČ č. 3-2019 dále budou:
- o čem jednali radní města;
- vítání občánků 9. 2. – 2 skupiny;
- rubrika – Zastupitelská aréna;
- skládačka JARO;
- pozvánka na výstavu MDDM – Řemesla Polabí;
- foto z Masopustu 2. 3.

Pro č. 8-2019 bude zpracována mapa zaměřená na třídění odpadů ve městě.

4) Termín dalšího jednání komise

Úterý 19. 2. 2019 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 18.45 hodin.

Zapsala dne 22. 1. 2019 Dagmar Vitáčková, tajemnice komise

Zápis ověřil dne 24. 1. 2019 Ing. arch. Ivan Vaňousek, člen redakční rady ZMČ, v. r.

Schválil dne 23. 1. 2019 Ing. Petr Studnička, PhD., předseda redakční rady ZMČ


