
Zápis z jednání mediální komise 
č. 1/20 

Den konání 29. 01. 2020 

Místo konání zasedací místnost MěÚ Litomyšl, Bří Šťastných 1000 

Čas  16:00 16:50 Příští jednání: 3 - 4/2020 

 

Přítomnost členů komise Daniel Brýdl, předseda přítomen 

Josef Janeček přítomen 

David Edlman přítomen 

Radek Holcman přítomen 

František Renza přítomen 

Aleš Bárta přítomen 

Jiří Lammel nepřítomen 

Michele Vojáček přítomen 

Michaela Severová přítomna 

Jiří Mělnický omluven 

Pavel Sodomka přítomen 

Přítomnost hostů   

   

 

Program jednání: 

1. Stav prací na redesignu webu litomysl.cz 

2. Informace k volnočasovému a turistickému portálu 

3. Žádost o poskytování tiskových dat 

4. Nabídka fotografií od občanů 

5. Zhodnocení uplynulého roku 

6. Různé 

 

Průběh jednání: 

1. Stav prací na redesignu webu litomysl.cz 

Usnesení 
MK/1/20 

P. Sodomka informoval přítomné o současném stavu – redesign by měl být 

hotový v první polovině letošního roku a připravený k testování. Členové MK vzali 

tyto informace na vědomí. 

 

Pro: 9        Proti: 0        Zdržel se: 0 

2. Informace k volnočasovému a turistickému portálu 

Usnesení 
MK/2/20 

Město Litomyšl se uchází o dotaci na strategický plán, v jehož rámci by mělo dojít 

k vytvoření portálu. Více informací zástupci města budou mít do března letošního 

roku, kdy budeme znát přesné výsledky dotační výzvy a mít případný právní akt. 

Členové MK vzali tyto informace na vědomí. 

 

Pro: 9        Proti: 0        Zdržel se: 0 

3. Žádost o poskytování tiskových dat 

Usnesení 
MK/3/20 

Členové MK se seznámili s žádostí redakce poličského zpravodaje Jitřenka na 

poskytnutí tiskových dat KaM. Vzhledem k nedostatku času při tvorbě KaM,  

rozdílným uzávěrkám a případné absenci akcí z Litomyšle nesouhlasí 

s poskytnutím dat. 

 

Pro: 8        Proti: 0        Zdržel se: 1 

4. Nabídka fotografií od občanů 

Usnesení 
MK/4/20 

Členové MK vzali na vědomí nabídku Karla Čumy na případné poskytnutí fotografií 

členů FB skupiny Litomyšl(sko) objektivem. Pokud budou mít členové zájem 

bezúplatně poskytnout městu fotografie, budou to řešit s tiskovým oddělením 

 

Pro: 8        Proti: 0        Zdržel se: 1 



 5.  Zhodnocení uplynulého roku 

Usnesení 
MK/5/20 

M. Vojáček informoval přítomné o výnosech z reklam v Lilii, které bez započítání 

příjmů za prosinec 2019 překročily plánovanou částku 400 tisíc Kč. V nákladech 

nedošlo k žádnému zvýšení a rozpočet zpravodaje na rok 2020 je stejný jako 

v minulém roce. 

 

Pro: 8        Proti: 0        Zdržel se: 1 

6. Různé 

 Od března začne v Lilii v souladu s již přijatým usnesením MK ekologická kampaň. 

M. Severová informovala o veletrzích cestovního ruchu s účastí Litomyšle. 

 

V Litomyšli dne 29. 01. 2020  

podpis předsedy komise 

 


