
Zápis z jednání mediální komise 
č. 2/19 

Den konání 18. 3. 2019 

Místo konání velká zasedací místnost MěÚ Litomyšl, Bří Šťastných 1000 

Čas  15:30 17:20 Příští jednání: 15. 4. od 15.30 

 

Přítomnost členů komise Daniel Brýdl, předseda přítomen 

Josef Janeček přítomen 

David Edlman přítomen 

Radek Holcman přítomen 

František Renza přítomen 

Aleš Bárta přítomen 

Jiří Lammel přítomen 

Michele Vojáček přítomen 

Michaela Severová přítomen 

Jiří Mělnický přítomen 

Pavel Sodomka přítomen 

Přítomnost hostů Matyáš Hájek  

 Lenka Vomáčková  

 

Program jednání: 

1. Corporate identy města 

2. Redesign webu litomysl.cz a vznik turistického a volnočasového portálu 

3. Nový FB profil města 

4. Změna statutu Lilie 

5. Úprava cen inzerce 

6. Různé 

 

Průběh jednání: 

1. Corporate identy města 

Usnesení 

MK/7/19 

Členové MK se seznámili s Lenkou Vomáčkovou a jejím záměrem na vypracování 

magisterské diplomové práce o corporate identity Litomyšle. Do konce dubna 2020 

má být práce hotova. Její teoretická a praktická část bude v průběhu roku 

představena členům komise, kteří následně zváží přínos studie a případné finanční 

ohodnocení. 

Pro: 11        Proti: 0        Zdržel se: 0 

2. Redesign webu litomysl.cz a vznik turistického a volnočasového portálu 

Usnesení 

MK/8/19 

Vedení města do budoucna plánuje tři hlavní aktivity v oblasti prezentace města na 

internetu – redesign webu litomysl.cz, nový turistický a volnočasový portál 

s pracovním názvem visitlitomysl.cz a web určený pro Smetanovo náměstí jako 

místního obchodního centra. 

 

Ad redesign) Změny webu litomysl.cz již probíhají (návrat rozbalovacího menu, 

úprava podporovaných aktivit, …). V pravém horním rohu dojde ke změně banneru 

– všechny nahradí nový s názvem TOP akce, který bude odkazovat na tematický 

kalendář akcí. Větší změny ve struktuře webu jsou v plánu po zhotovení turistického 

a volnočasového portálu. Dílčí změny budou vycházet z podrobné analýzy 

návštěvnosti. 

 

Ad portál) Členové MK diskutovali o podmínkách zadávací dokumentace pro 

výběrové řízení. Do příštího jednání mají připomínkovat dokument M. Severové 

z listopadu 2018. Na základě této zpětné vazby vzniknou přesné podmínky pro 

výběrové řízení. 

 

Pro: 10        Proti: 0        Zdržel se: 1 



3. Nový FB profil města 

Usnesení 

MK/9/19 

Členům MK byl představen FB profil města Litomyšl – Moderní historické město 

s návrhem grafiky a informační kampaně k zahájení. Předpokládaný termín 

spuštění je květen 2019. MK souhlasí s tím, aby se z městského rozpočtu vyčlenila 

částka (bude upřesněna na dalším jednání) na propagování příspěvků. 

Pro: 11       Proti: 0        Zdržel se: 0 

4. Změna statutu Lilie 

Usnesení 
MK/10/19 

Členové MK souhlasí s navrhovaným zněním statutu, ten bude v budoucnu ještě 

doplněn o aktualizovaný ceník inzerce a finální verze bude před předložení Radě 

města Litomyšle projednána v MK. 

Pro: 11       Proti: 0        Zdržel se: 0 

5. Úprava cen inzerce 

Usnesení 
MK/11/19 

MK souhlasí se zvýšením cen inzerce kvůli zdražení služeb České pošty a 

plánovanému zdražení tisku Lilie. Na příštím jednání bude členům představena 

finální kalkulace s novou cenou za 1cm2 ve výši 25 Kč a nové ceny zlevněných 

formátů plošné inzerce. Řešit se bude i prodejní cena Lilie v IC (současnost 8 Kč) a 

výše předplatného (současnost 280 Kč/rok). 

Pro: 10       Proti: 0        Zdržel se: 1 

6. Různé 

Usnesení 
MK/12/19 

Další jednání MK bude v pondělí 15. 4. od 15.30 hodin v zasedací místnosti 

naproti sekretariátu. 

Pro: 11        Proti: 0        Zdržel se: 0 

 

V Litomyšli dne 19. 3. 2019  

podpis předsedy komise 

 


