
MĚSTO LYSÁ NAD LABEM

Materiál pro: 5. jednání Zastupitelstva města Lysá nad Labem, konané dne 25. 9. 2019

Návrh na odvolání starosty města Lysé nad Labem z redakční rady Listů, 
jmenování všech členů redakční rady Listů zastupitelstvem města a schvalování 
Pravidel pro vydávání měsíčníku „Listy města Lysá nad Labem a okolí“

Zprávu předkládá: Ing. Karel Otava

Zprávu vypracoval: Kočová Michaela (asistentka tajemnice)

Důvodová zpráva:
Dne 18.09.2019 přišla žádost od Mgr. Karla Marka o zařazení bodu "Návrh na odvolání starosty města Lysé nad Labem z 
redakční rady Listů, jmenování všech členů redakční rady Listů zastupitelstvem města a schvalování Pravidel pro 
vydávání měsíčníku „Listy města Lysá nad Labem a okolí“ do programu ZM.
Listy jsou periodickým tiskem územního samosprávného celku a jako takové jsou financovány z rozpočtu města Lysá 
nad Labem, tedy z veřejných peněz.
Vzhledem k této skutečnosti mají občané právo, aby se k nim prostřednictvím Listů dostávaly ucelené a pravdivé 
informace o dění ve městě, a to jak z pohledu politického, občanského, kulturního, tak i sportovního.
Každý občan zde má právo veřejně se vyjádřit a nese odpovědnost za názory a informace, které v městském periodiku 
uvádí. Pokud neporušuje zákon, měl by být článek zveřejněn.
Městské periodikum, tzn. veřejné médium, by mělo sloužit k šíření necenzurovaných informací mezi občany. Informaci 
však nemůže objektivně posuzovat redakční rada, jejímiž členy jsou starosta obce a zaměstnanci úřadu, kteří jsou de 
facto přímo podřízení starostovi obce; stejně jako reprezentant jiného politického bloku/strany, protože z logiky věci 
taková osoba není bez subjektivního pohledu na věc schopná posoudit objektivitu publikované informace. Je také 
obtížné číst o sobě kritiku a souhlasit s jejím zveřejněním.
Je proto důležité, aby redakční rada Listů byla z většiny obsazena osobami, které jednak nevykonávají politickou 
činnost v obci a jednak nejsou podřízené starostovi obce. Jen tak lze co nejvíce zaručit jejich nestrannost a zamezit 
jejich, ať již přímému či nepřímému ovlivňování.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Lysá nad Labem

I. schvaluje
že s okamžitou účinností do své kompetence přebírá:
a) jmenování a odvolávání členů redakční rady Listů,
b) schvalování Pravidel pro vydávání měsíčníku „Listy města Lysá nad Labem a okolí“

II. odvolává
starostu města Ing. Karla Otavu z redakční rady Listů ke dni 30.9.2019.

III. schvaluje
že redakční rada Listů bude pěti členná a bude v tomto složení:
• Šéfredaktor Listů,
• vedoucí odboru kultury a školství (městský úřad),
• zástupce občanů – autorita ve městě uznávaná,
• radní zodpovědný za kulturu a školství (samospráva) či jiný vybraný zástupce koalice vyjma starosty, místostarosty, či 
uvolněného radního obce,
• opoziční zastupitel nebo zástupce vybraný opozicí.

IV. ruší
usnesení RM č. 489 a ze dne 20. 8. 2019 týkající se nových pravidel pro vydávání měsíčníku „Listy města Lysá nad 
Labem a okolí“

V. žádá
RM, aby na následující ZM předložila návrh nových pravidel pro vydávání měsíčníku „Listy města Lysá nad Labem a 



okolí“ včetně stanoviska Kulturní komise a návrh nominací do redakční rady Listů.

VI. žádá
(vyzývá) zastupitele, aby do 31.10.2019 zaslali vedoucí odboru kultury a školství své návrhy nominací do redakční rady 
Listů.

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

Dosavadní rozhodnutí:
         


