
MĚSTO LYSÁ NAD LABEM

Materiál pro: 4. jednání Zastupitelstva města Lysá nad Labem, konané dne 31. 7. 2019

Návrh na odvolání starosty města z redakční rady Listů a jmenování jejích členů 
zastupitelstvem

Zprávu předkládá: Ing. Karel Otava

Zprávu vypracoval: Kočová Michaela (asistentka tajemnice)

Důvodová zpráva:
Vzhledem k tomu, že publikace Listů je financovány z rozpočtu města, tzn. veřejných peněz, mají občané právo, aby 
se k nim skrze ně dostávali ucelené a pravdivé informace o dění ve městě. Každý občan zde má právo veřejně se 
vyjádřit a nese odpovědnost za názory a informace, které v městském periodiku uvádí. Pokud neporušuje zákon, tzn. 
neuráží nějaké skupiny obyvatel na základě barvě pleti, neoslavuje nacismus, apod. má být dle redakčních pravidel 
periodika článek v Listech zveřejněn.

Městské periodikum, tzn. veřejné médium, by mělo sloužit k šíření necenzurovaných informací mezi občany. Informaci 
však nemůže objektivně posuzovat redakční rada, kde zasedá pouze starosta města nebo reprezentant jiného 
politického bloku/strany, protože mu z logiky věci není příjemné číst o sobě kritiku a ještě dát souhlas s jejím 
zveřejněním. Proto je důležité, aby redakční rada Listů byla politicky vyvážená. (i když jsem si samozřejmě vědom tím, 
že někteří členové redakční rady mohou být např. zaměstnanci úřadu). Obdobné doporučení vydala radě města již v 
minulosti (2/2015) i Komise pro rodinu, školství a kulturu: Usnesení č. 2 Komise navrhuje, aby konečné složení redakční 
rady podléhalo schválení zastupitelstvem města., Usnesení č. 3 Z důvodů zajištění objektivity Listů komise 
nedoporučuje, aby součástí redakční rady byl starosta či místostarosta, a navrhuje redakční radu Listů v tomto složení: 
1) radní zodpovědný za kulturu a školství (samospráva) či jiný vybraný zástupce koalice 2) vedoucí odboru kultury a 
školství (městský úřad) 3) opoziční zastupitel nebo zástupce vybraný opozicí 4) zástupce občanů – autorita ve městě 
uznávaná 5) šéfredaktor (momentálně ředitelka knihovny, v budoucnosti kulturní referent/ka)

Protože složení redakční rady se nyní protíná v následujících zástupcích: 2) vedoucí odboru kultury a školství (městský 
úřad) – PaeDr. Věra Bodnárová, 5) šéfredaktor a zástupce šédredaktora (referent
vnějších vztahů nebo kulturní referent) – Bc. Andrea Nováková, Nikola Pěkná + Marie Kundrlíková je pro její optimální 
složení nutné odvolat z redakční rady starostu města a doplnit/změnit některé členy. Domnívám se, že přes prázdniny 
je potom k takové změně vhodný čas.

Příkladem rizika vyplývajícího z přítomnosti starosty v redakční radě budiž poslední případ, kdy bylo redakční radou 
odmítnuto zveřejnit článek sepsaný šesti zastupiteli, kdy můžeme hovořit o porušení tiskového zákona ve smyslu 
povinností vydavatele radničních periodik (§4a): Vždy bude v rozsahu přiměřeně odpovídajícím síle autorů v 
zastupitelstvu uveřejněno stanovisko zastupitele, klubu (skupiny) zvolených zastupitelů k tématu místní komunální či 
regionální politiky.

K tomu, jak by mělo optimálně vypadat městské periodikum, doporučuji prostudovat si od neziskovky Oživení tento 
dokument: https://www.oziveni.cz/wp-content/uploads/2014/08/hlasnatrouba_manual_web.pdf

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Lysá nad Labem

I. si vymiňuje
že bude jmenovat členy redakční rady Listů,

II. odvolává
starostu města Ing. Karla Otavu z redakční rady Listů,

III. žádá
politické subjekty zastoupené v ZM, aby do zářijového zasedání ZM do redakční rady navrhli: a) zástupce občanů – 
autoritu ve městě uznávanou, b) radního zodpovědného za kulturu a školství (samospráva) či jiného vybraného zástupce 
koalice, c) opozičního zastupitele nebo zástupce vybraného opozicí.



Stanovisko k návrhu:
Nebylo projednáváno v žádné komisi ani výboru.

Dosavadní rozhodnutí:
         


