
Zápis z jednání mediální komise 
č. 2/21 

Den konání 20. 10. 2021 

Místo konání zasedací místnost MěÚ Litomyšl, Bří Šťastných 1000 

Čas  16:00 16:50 Příští jednání: 1/2022 

 

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 omluven 

Přítomnost hostů   

   

 

Program jednání: 

1. Návrhy vizuální identity města 

2. Činnost redakce zpravodaje Lilie 

3. Změny webu www.litomysl.cz 

 

Průběh jednání: 

1. Návrhy vizuální identity města 

Usnesení 
MK/05/21 

Členové mediální komise se seznámili s osmi došlými návrhy vizuální identity 

města. Mediální komise doporučuje radě města dále projednat návrhy č. 4 od 

wwworks, HRG a O. Rašky a zvážit jejich implementaci. Mediální komise rovněž 

doporučuje autory vybraných návrhů pozvat na jednání rady města a dát jim krátký 

prostor k prezentaci, zmíněného jednání se chtějí zúčastnit i členové mediální 

komise.  

 

Komise také doporučuje radě města odměnit autory návrhů za jejich práci pro 

město, např. formou voucherů do kulturních či sportovních zařízení či finančním 

darem v max. výši 5000 Kč. 

 

Pro: 8       Proti: 0        Zdržel se: 1 

2. Činnost redakce zpravodaje Lilie 

Usnesení 
MK/06/21 

Redakce Lilie informovala členy mediální komise o své činnosti, příjmech z inzerce, 

plánovaných textech a potížích s roznosem Lilie ze strany České pošty. Členové 

mediální komise neměli připomínky k činnosti redakce, na návrh R. Holcmana bude 

do odběru novinek z webu přidána možnost dostávat avízo o tom, že byla 

zveřejněna Lilie v elektronické formě. 

 

Pro: 8        Proti: 0        Zdržel se: 1 

3. Změny webu www.litomysl.cz 

Usnesení 
MK/07/21 

Členové mediální komise vzali na vědomí informace spuštění odběru novinek 

z webu města (https://www.litomysl.cz/odber_novinek), zveřejnění plánovače 

akcí (https://www.litomysl.cz/planovani_akci) a pokroku v přípravě mobilní 

aplikace, kterou před ostrým spuštěním budou členové moci připomínkovat a 

zkoušet v testovacím režimu. 

 

 

https://www.litomysl.cz/planovani_akci


V Litomyšli dne 21. 10. 2021  

podpis předsedy komise 

 


