
Zápis z jednání mediální komise 
č. 1/19 

Den konání 13. 2. 2019 

Místo konání velká zasedací místnost MěÚ Litomyšl, Bří Šťastných 1000 

Čas  14:00 15:45  

 

Přítomnost členů komise Daniel Brýdl, předseda přítomen 

Josef Janeček přítomen 

David Edlman přítomen 

Radek Holcman přítomen 

František Renza přítomen 

Aleš Bárta omluven 

Jiří Lammel nepřítomen 

Michele Vojáček přítomen 

Michaela Severová přítomen 

Jiří Mělnický přítomen 

Pavel Sodomka přítomen 

Přítomnost hostů   

 

Program jednání: 

1. Plán práce mediální komise 

2. Nový web města 

3. Vznik turistického a volnočasového portálu 

4. Grafická identita města 

5. Profily města na sociálních sítích 

6. Městský zpravodaj Lilie 

 

Průběh jednání: 

1. Plán práce mediální komise 

Usnesení 

MK/1/19 

Členové mediální komise souhlasí s tím, že se budou do letních prázdnin scházet 

jedenkrát měsíčně. Příští jednání je předběžně stanoveno na 18. 3. 2019 od 15.30 

hodin. 

Pro: 9       Proti: 0        Zdržel se: 0 

2. Redesign webu litomysl.cz 

Usnesení 

MK/2/19 

Členové komise se po debatě shodli na tom, že je nutná výrazná grafická a 

strukturální změna webu litomysl.cz. Na příštím jednání členové přednesou své 

podněty k tomuto tématu. 

Pro: 9       Proti: 0        Zdržel se: 0 

3. Vznik turistického a volnočasového portálu 

Usnesení 

MK/3/19 

Členové mediální komise souhlasí se záměrem na vytvoření nového turistického a 

volnočasového portálu. Do příštího jednání se seznámí s doposud vytvořenými 

podklady (analýza M. Votroubka, závěry projektového týmu,…) a na jejich základě 

komise zformuluje své požadavky do výběrového řízení. 

Pro: 9       Proti: 0        Zdržel se: 0 

4. Grafická identita města 

Usnesení 

MK/4/19 

Mediální komise souhlasí s tím, aby externí pracovnice zpracovala dokument o 

grafické a korporátní identitě města. V závislosti na kvalitě odvedené práce 

komise zváží vyplacení finanční odměny. Studentka bude pozvána na příští 

jednání mediální komise. 

Pro: 9       Proti: 0        Zdržel se: 0 

5. Profily města na sociálních sítích 

Usnesení 

MK/5/19 

Vedoucí tiskového oddělení na příštím setkání předloží návrh na vytvoření nového 

oficiálního FB profilu města. Na jednání se bude diskutovat i o profilech na 

Instagramu a Twitteru. FB Lilie bude i nadále aktivní. 

Pro: 9       Proti: 0        Zdržel se: 0 



6. Městský zpravodaj Lilie 

Usnesení 

MK/6/19 

Odpovědný redaktor informoval komisi o zdražení ceny roznosu a tisku Lilie, na 

příští jednání připraví návrh zvýšení cen inzerce. Vzhledem k zániku mediálního 

výboru dojde k dílčím úpravám statutu Lilie, který bude členům představen. 

Pro: 9       Proti: 0        Zdržel se: 0 

 

V Litomyšli dne 13. 2. 2019  

podpis předsedy komise 

 


