
Zápis z jednání Komise pro marketing a komunikaci ze dne 26. 5. 2015 

Přítomni: Luděk Lopour, Jan Šustr, Petr Staněk, Filip Šustr, Michal Šimo, Jaroslav Miklík 

Hosté: Zdeněk Navrátil 

Nepřítomni: Jiří Mühlfait – omluven 

Komise marketingu a komunikace zahájila své zasedání diskuzí na téma komunikační strategie uvnitř 

městského úřadu. Členové komise byli seznámeni s výsledky workshopu na téma „Efektivní řízení, rozvoj a 

otevřenost MěÚ Žďár nad Sázavou“, který proběhl ve dnech 24. a 25. dubna 2015.  

Následně komise řešila jednotlivé body, které si stanovila jako prioritní na svém prvním setkání. 

Cíle, které si kladla Komise pro marketing a komunikaci do květnového setkání: 

1) Komunikační strategie úřadu a příspěvkových organizací města (Adlerová) 

Tento bod byl v komisi prodiskutován. Za prioritní komise považuje nastavení pravidel, odpovědností a 

kontrolních procesů a implementaci těchto úkonů do již používaného procesního modelu včetně 

controllingu a reportingu. Včasně informovat.  

Podle názoru členů komise je nutné, aby odpovědní vedoucí odborů, případně další zaměstnanci, měli 

v potaz tu skutečnost, že zprávy předávané mediálnímu koordinátorovi vytváří image dobře pracujícího 

úřadu. Navíc komise považuje za správné, aby dobrou práci úřadu měli možnost ocenit i občané.   

 

2) Databáze novinářů + KOL (Šimo) 

Člen komise Michal Šimo připomněl a zdůraznil nutnost vydávání většího množství tiskových zpráv a 

informování médií, veřejnosti, ale i soukromých subjektů a velkých firem. Pan Šimo zpracoval a poskytl 

mediální koordinátorce databázi kontaktů, které považuje za vhodné doplnit do mediální databáze 

městského úřadu. Následovala diskuze na téma: komunikace s mediálním koordinátorem, krátké 

tiskové zprávy z úřadu a další potřebné náležitosti k efektivní komunikaci s médii. 

3) Propagační video města (Mühlfait) 

Toto téma bylo pro nepřítomnost pana Mühlfaita odloženo na příští setkání komise. Komise se chce 

zabývat video vizitkou města, která v současné době chybí. 

4) Seznam turistických cílů (Lopour) 

Předseda komise Luděk Lopour předložil ostatním členům zpracovaný seznam turistických cílů. Po 

následné diskuzi celé komise bylo rozhodnuto, že do příštího setkání se nad tímto tématem zamyslí i 

všichni členové komise a společně se pak pokusí vybrat si prioritní cíl, který bude možné v současné 

době a za daných finančních okolností realizovat. Jeden projekt z předložených turistických cílů by bylo, 

po dohodě s vedením města, možné realizovat již v následujících měsících, a to bez větších finančních 

výloh města. Předseda komise si tento cíl stanovil a do příštího setkání se pokusí projekt konkrétně 

rozpracovat a v součinnosti s vedením města jej během letošního léta realizovat. 

 



5) Logo města, změna, nebo ne? Nové logo? Aktualizace stávajícího (Jan Šustr) 

Jan Šustr, člen komise, předložil ostatním členům variantní řešení možné obměny loga města, po 

následné diskuzi se většina komise předběžně shodla na tom, že stávající logo je stále funkční a že 

v úvahu připadá maximálně tzv. oživení stávajícího loga, ale ne jeho kompletní změna. Viz komentář 

pana Šustra v materiálu s logy. 

Komise si zadala do příštího setkání, že se všichni její členové nad tímto tématem zamyslí a společně 

doporučí vhodnou variantu řešení situace vedení města (popřípadě radě města). 

6) Zpravodaj, zvýraznit na webových stránkách města (Adlerová) 

Splněno, zpravodaj je umístěn na požadovaném místě. 

 

7) Nový koncept orientačního systému (všichni) 

Členové komise v čele s předsedou toto téma prodiskutovali. Do příštího setkání komise je ale třeba 

zajistit od odboru komunálních služeb městského úřadu podrobnější informace o stávajícím stavu 

orientačního systému ve městě. Zajistí tajemnice komise Adlerová. Tímto tématem se komise hodlá 

zabývat i na svém dalším setkání. 

 

Témata, kterými se chce Komise pro marketing a komunikaci zabývat na svém červnovém setkání: 

1. Turistické cíle  

2. Logo města 

3. Nový koncept orientačního systému 

4. Propagační video města – video vizitka města 

5. Další (propagace MHD, reklamní předměty města, oživení veřejného prostoru…) 

 

 

 

 

Zapsala: Adlerová 

Schválil: Lopour 

 

 

 

 

 


