
Zápis z jednání mediální komise 
č. 1/21 

Den konání 23. 6. 2021 

Místo konání zasedací místnost MěÚ Litomyšl, Bří Šťastných 1000 

Čas  16:00 17:45 Příští jednání: 9/2021 

 

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 Matyáš Hájek, Lenka 

Vomáčková 

 

   

 

Program jednání: 

1. Vizuální identita města 

2. Zpracování strategického plánu 

3. Mobilní aplikace Litomyšl 

4. Volby do PS a politická rubrika v Lilii 

5. Činnost redakce Lilie 

6. Dotace pro CMS TV na streamování videí 

 

Průběh jednání: 

1. Vizuální identita města 

Usnesení 
MK/01/21 

Matyáš Hájek a Lenka Vomáčková prezentovali závěry diplomové práce o vizuální 

identitě města. Současná je nejednotná, hosté prezentovali tři varianty možných 

změn z diplomové práce. Členové mediální komise se seznámili s dodanými 

podklady a přes léto dodají M. Vojáčkovi své postřehy a připomínky jak 

k prezentovaným návrhům, tak současné vizuální identitě města. J. Mělnický přes 

léto zpracuje vizualizaci stávajícího stavu a příležitostí pro zlepšení. O tomto 

tématu bude MK dále jednat v září. 

 

Pro: 8        Proti: 0        Zdržel se: 1 

2. Zpracování strategického plánu 

Usnesení 
MK/02/21 

D. Brýdl informoval přítomné o stavu příprav strategického plánu města, v tuto 

chvíli se zpracovávají podklady dodané od pracovních skupin MěÚ, výsledky 

z oblasti médií a smart city budou na podzim prezentovány členům MK, aby byly 

do dokumentu zapracovány jejich případné připomínky. 

 

Pro: 9        Proti: 0        Zdržel se: 0 

3. Mobilní aplikace Litomyšl 

Usnesení 
MK/03/21 

Členové MK byli seznámeni se záměrem na vytvoření litomyšlské aplikace pro 

mobilní telefony, která by upozorňovala na novinky z kulturního a společenského 

života i činnosti radnice. Předpokládaný termín zprovoznění je druhá polovina 

letošního roku. 

 

Pro: 9        Proti: 0        Zdržel se: 0 

4. Volby do PS a politická rubrika v Lilii 



Usnesení 
MK/04/21 

Subjekty kandidující do poslanecké sněmovny nemohou ze zákona č. 247/1995 

Sb. využívat pro politickou kampaň média kraje či obce. Členové mediální komise 

souhlasí se stanoviskem redakce Lilie: „Příspěvky politických stran, které se 

zabývají pouze komunální tématikou a přímo nenavádějí občany k volbě dané 

strany, redakce nepovažuje za součást předvolební kampaně do PS a mohou být 

v Lilii otištěny.“ 

 

Pro: 8        Proti: 0        Zdržel se: 1 

 5.  Činnost redakce Lilie 

 M. Vojáček přítomné informoval o průběžném hospodaření Lilie, příjmy i výdaje 

jsou v rozpočtem stanoveném plnění, příjmy z inzerce jsou k 5/2021 ve výši 

223 242 Kč. V průběhu příštího roku dojde k úpravám vzhledu Lilie (jeho šíře 

bude konzultována se členy MK), infokampaň Proč to (neu)děláte?! skončí dva 

měsíce před komunálními volbami. Lilie se v hodnocení nezávislé poroty 

z kvalikom.cz umístila na 1. místě v Pardubickém kraji a celkem 6. místě ze 169 

obecních zpravodajů z celé ČR (https://www.kvalikom.cz/blog/radnicni-listy-roku-

2021-predstavujeme-top-10-magazinu-velkych-mest). 

 

Pro: 8        Proti: 0        Zdržel se: 1 

6. Dotace pro CMS TV na streamování videí 

 P. Horák z CMS TV požádal o dotaci na rozšíření potenciálu studia CMS TV v letech 

2020-2021, jedná se o pořízení nového vybavení pro streamování videí. Celkové 

náklady se odhadují na 179 tisíc Kč, od města žádá o příspěvek ve výši 30 tisíc 

Kč, za tyto finance nabízí v příštích letech 2x ročně streamování záznamu 

z vybraných akcí nad rámec uzavřené smlouvy s městem o poskytování 

audiovizuálního obsahu. 

 

MK ukládá M. Vojáčkovi, aby žádost s technickými specifikacemi poslal D. 

Kalivodovi pro získání oponentního názoru, o věci bude MK dále jednat. 

 

Pro: 8        Proti: 0        Zdržel se: 1 

 

V Litomyšli dne 23. 06. 2021  

podpis předsedy komise 
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