
Zápis z jednání mediální komise 
č. 2/20 

Den konání 20. 5. 2020 

Místo konání Velká zasedací místnost MěÚ Litomyšl, Bří Šťastných 1000 

Čas  16:00 17:15 Příští jednání: 6-7/2020 

 

Přítomnost členů komise Daniel Brýdl, předseda přítomen 

Josef Janeček přítomen 

David Edlman přítomen 

Radek Holcman omluven 

František Renza přítomen 

Aleš Bárta přítomen 

Jiří Lammel nepřítomen 

Michele Vojáček přítomen 

Michaela Severová přítomna 

Jiří Mělnický přítomen 

Pavel Sodomka přítomen 

Přítomnost hostů   

   

 

Program jednání: 

1. Podpora místních podnikatelů v Lilii 

2. Omezení inzerce na půjčky 

3. Roznos Lilie 

4. Web www.litomysl.cz 

5. Turistický portál 

6. Komunikace města v době krize 

 

Průběh jednání: 

1. Podpora místních podnikatelů v Lilii 

Usnesení 
MK/06/20 

MK souhlasí s tím, aby se ve vydáních Lilie 7/2020, 8/2020 a 9/2020 vyčlenily až 

dvě strany, na kterých budou zdarma otištěny standardizované inzeráty na podporu 

zdejších podnikatelských subjektů s následujícími pravidly: a) rozměr takového 

inzerátu nepřekročí 70 x 58 mm a bude v souladu s požadavky na standardní 

inzerci; b) tato inzerce bude zdarma poskytnuta pouze fyzickým či právnickým 

osobám, které mají trvalé bydliště či sídlo v Litomyšli, v integrované obci nebo 

podnikají v Litomyšli; c) na otištění inzerce není v souladu se statutem městského 

zpravodaje nárok, do tisku budou inzeráty dávány podle pořadí, v jakém je občané 

pošlou na mail lilie@litomysl.cz nebo je osobně či prostřednictvím pošty doručí 

redakci, uzávěrka je standardně 21. dne v měsíci a není možné požadovat rezervaci 

místa; d) prostor vyhrazený na tento druh inzerce bude graficky odlišen od 

ostatního obsahu Lilie; e) každá osoba či subjekt může využít této nabídky pouze 

jednou, v případě nejasností rozhoduje o otištění či neotištění redakce; f) nabídka 

se nevztahuje na kulturní a společenské akce. 

 

Pro: 9       Proti: 0        Zdržel se: 0 

2. Omezení inzerce na půjčky 

Usnesení 
MK/07/20 

MK souhlasí se zákazem otištění inzerce či textů, které veřejnosti nabízejí bankovní 

i nebankovní půjčky. 

 

Pro: 5        Proti: 0        Zdržel se: 4 

3. Roznos Lilie 

Usnesení 
MK/08/20 

 

MK ukládá M. Vojáčkovi, aby prověřil alternativy k roznosu Lilie – Česká 

distribuční a místní skauti. 

 

mailto:lilie@litomysl.cz


Pro: 8       Proti: 0        Zdržel se: 1 

 

4. Web www.litomysl.cz 

 Členové MK se seznámili s pracovní verzí redesignu webu www.litomysl.cz, 

projekt by běl být dokončen nejdéle do 9/2020. 

 

 5.  Turistický portál 

 Členové MK byli informováni o tom, že město nezískalo dotaci na vytvoření 

portálu. V současné době se řeší podmínky výběrového řízení na dodavatele, 

v rozpočtu města je na portál uvolněna částka 100 tisíc Kč vč. DPH. M. Severová 

a P. Sodomka dostali za úkol vytipovat několik firem, které by město mohlo 

oslovit. Rovněž je možné, dojde k dočasnému odložení tohoto projektu na příští 

rok. 

6. Komunikace města v době krize 

 Členové MK byli informování o tom, jak město komunikovalo s občany v době 

koronavirové krize. Na základě zpětné vazby z bezpečnostní rady se bude s IT 

odborníky a úředníky prověřovat funkcionalita výstražného rozhlasového systému, 

který je ve městě. Stejně tak se bude hledat možnost, jak rychle a spolehlivě 

rozeslat občanům SMS s varováním v době krize. 

 

V Litomyšli dne 20. 05. 2020  

podpis předsedy komise 

 

http://www.litomysl.cz/

