
Zápis z jednání mediální komise 
č. 2/20 

Den konání 9. 12. 2020 

Místo konání zasedací místnost MěÚ Litomyšl, Bří Šťastných 1000 

Čas  16:00 16:45  

 

Přítomnost členů komise Daniel Brýdl, předseda přítomen 

Josef Janeček přítomen 

David Edlman přítomen 

Radek Holcman přítomen 

František Renza přítomen 

Aleš Bárta přítomen 

Jiří Lammel omluven 

Michele Vojáček přítomen 

Michaela Severová přítomna 

Jiří Mělnický přítomen 

Pavel Sodomka přítomen 

Přítomnost hostů   

   

 

Program jednání: 

1. Zhodnocení uplynulého roku z hlediska Lilie, informace o rozpočtu 

2. Strategický plán 

3. Pomoc podnikatelům 

4. Web www.litomysl.cz 

6. Další 

 

Průběh jednání: 

1. Zhodnocení uplynulého roku z hlediska Lilie, informace o rozpočtu 

Usnesení 
MK/05/20 

Členové MK byli informováni o redakční činnosti v roce 2020, byl jim nastíněn 

plán pro rok 2021 a řešila se oblast rozpočtu Lilie. K 9. 12. 2020 bylo za inzerci 

vyfakturováno 391 000 Kč a v oběhu byly faktury za téměř 80 000 Kč. Část 

inzerentů má kvůli covid-19 problémy, rada města bude individuálně posuzovat 

případné odpuštění faktury. I tak byl rozpočet na straně příjmů překročen, žádné 

informace o nárůstu cen pro rok 2021 ze strany HRG či České pošty redakce 

nemá. 

 

Pro: 9        Proti: 0        Zdržel se: 1 

2. Strategický plán 

Usnesení 
MK/06/20 

Město Litomyšl připravuje strategický plán a členové MK souhlasí, aby byl k této 

příležitosti otištěn čtyřstránkový dotazník uvnitř Lilie. 

 

Pro: 7       Proti: 0        Zdržel se: 2 

3. Pomoc podnikatelům 

Usnesení 
MK/07/20 

Členové MK souhlasí, aby mohla redakce sama po konzultaci s vedením města 

v jednom vydání vyčlenit až dvě strany na standardizovanou inzerci zdarma pro 

zdejší živnostníky jako aktuální pomoc kvůli dopadům koronakrize. Případné 

prodloužení pomoci podnikatelům a živnostníkům, stejně jako změnu podmínek, 

odsouhlasí MK a rada města. 

4. Web www.litomysl.cz 

 Členové MK diskutovali o redesignu webu města a navrhli některé úpravy – 

prověřit jiné zobrazování hypertextu, sytosti barev v některých částech webu. 

Prověří se doplnění KAM o filtrování akcí od – do. D. Brýdl informoval členy o tom, 

že se připravují překlady do cizích jazyků – angličtina, polština, němčina. 

6. Další 



 V diskuzi se řešilo, že schůzky MK budou probíhat, jak dovolí koronavirová 

situace, v případě urgentních záležitostí lze hlasovat po mailu. D. Brýdl informoval 

členy MK o záměru na odkup domény Naše Litomyšl. CMS TV byl již v průběhu 

roku 2020 snížen rozpočet, ale město přislíbilo přispět dotací na vybudování 

nového vysílače. 

 

V Litomyšli dne 18. 01. 2021  

podpis předsedy komise 

 


