Zápis z jednání mediální komise
č. 6/19
Den konání
Místo konání
Čas

16:00

Přítomnost členů komise

Přítomnost hostů

13. 11. 2019
zasedací místnost MěÚ Litomyšl, Bří Šťastných 1000
16:50
Příští jednání: 1 - 2/2020
Daniel Brýdl, předseda
Josef Janeček
David Edlman
Radek Holcman
František Renza
Aleš Bárta
Jiří Lammel
Michele Vojáček
Michaela Severová
Jiří Mělnický
Pavel Sodomka
Petr Horák

přítomen
přítomen
omluven
přítomen
přítomen
přítomen
nepřítomen
přítomen
přítomna
přítomen
přítomen

Program jednání:
1.
Návrh zadávací dokumentace pro web Smetanova náměstí
2.
Návrh na rozšíření stálých rubrik z komise Smart City + další
3.
Tisk letáků k akcím, plakáty na náměstí Václava Havla
4.
Volnočasový a turistický portál
5.
Redesign webu města
6.
CMS TV
Průběh jednání:
1.
Návrh zadávací dokumentace pro web Smetanova náměstí
Usnesení Členové MK se seznámili s návrhem zadávací dokumentace pro web na
MK/18/19 Smetanovo náměstí. Na jednání k němu neměli žádné připomínky, pokud by
nějaké byly, mohou je poslat mailem.
2.
Usnesení
MK/19/19

Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Návrh na rozšíření stálých rubrik z komise Smart City + další
M. Vojáček přítomné informoval o možnostech pokračování rubriky Kalendárium a
Historické pohledy v jiné formě od roku 2021, protože L. Backové dochází témata.
Redakce Lilie se bude i nadále řídit jazykovými normami v oblasti psaní
velkých/malých písmen a ve vydání bude tyto odchylky i nadále upravovat.
Při dostatečném množství tematických materiálů může být strana v Lilii označena
speciální rubrikou Doprava, Ekologie apod.

3.

Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 1
Tisk letáků k akcím, plakáty na náměstí Václava Havla
Letáky se tisknou v množství, které odpovídá důležitosti akce. Často se stává, že
město dostává několik tisíc letáků zdarma od tiskárny kvůli provozním limitům
technologií. Tyto letáky by se vytiskly i v případě, že by jich město objednalo
méně. IC pomůže s oslovením zdejších ubytovatelů a institucí a bude letáky
aktivně nabízet, aby jich tolik nezbývalo.
Plakáty v tzv. „mercedesu“ na náměstí Václava Havla jsou občas neaktuální, M.
Severová projedná s D. Zandlerem jejich častější výměnu.

4.
Usnesení
MK/20/19

5.

6.

Volnočasový a turistický portál
Členové MK vzali na vědomí stav příprav volnočasového a turistického portálu.
V současné době má město předběžně přislíbenou dotaci na strategický plán,
z něhož by se mohly práce na tvorbě portálu zaplatit. Více informací o dotaci
dostanou představitelé města na začátku příštího roku. Členové MK budou o
vývoji dále informováni.
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Redesign webu města
P. Sodomka informoval členy o stavu prací na redesignu webu města. Grafika by
měla být hotová do konce letošního roku, do poloviny příštího by pak měl být
redesign hotový.
CMS TV
Na základě minulého usnesení MK se na jednání zúčastnil P. Horák. Společně se
starostou D. Brýdlem informoval členy o připravovaném znění nové smlouvy o
poskytování služeb, na jejímž základě by do budoucna mělo dojít ke snížení
smluvní částky výměnou za dvouletý finanční příspěvek na vybudování nového
vysílače v Litomyšli.
TV CMS v nabídce UPC je, ale pouze v analogové formě. V Lilii vyjde článek,
v němž čtenáři najdou návod na naladění TV CMS v nabídce UPC.

V Litomyšli dne 13. 11. 2019
podpis předsedy komise

