
 

                                                                 

ZÁPIS 
 

z jednání redakční rady 

Radničního zpravodaje Města Litoměřice 

 

konané dne 16. dubna 2015 od 13 hodin 

 
Přítomni:  

 Ing. Eva Břeňová 

 Ing. Pavel Grund, 

 Tomáš Sarnovský 

 Ing. Venuše Brunclíková  

 

Jednání řídila: 

 Ing. Eva Břeňová 

 

 

PROGRAM: 

 

1) Doplnění člena redakční rady 

 

Místostarosta Pavel Grund informoval, že rada města na svém jednání konaném 16. dubna 

schválila Václava Sedláka členem redakční rady Radničního zpravodaje města 

Litoměřice. Po rezignaci Miroslava Zimmera je tak redakční rada kompletní, opět 

pětičlenná.  

 

2) Zhodnocení předchozího vydání 

 

Členové redakční rady se zabývali posledním, tedy dubnovým vydáním zpravodaje. 

Venuše Brunclíková ocenila vysoký počet materiálů, které se ve zpravodaji objevily, 

jejich pestrost i informační hodnotu. Eva Břeňová upozornila na novou rubriku 

věnovanou obyvatelům města „Vy se ptáte, my odpovídáme“. Bude vycházet v případě, 

že redakce obdrží dotazy týkající se problémů města, jejichž zodpovězení by mohlo 

zajímat i další obyvatele, tak jako tomu bylo nyní.   

 

3) Výběr tiskárny  

 

Eva Břeňová členy redakční rady informovala, že bylo ukončeno poptávkové řízení, jehož 

cílem bylo zjistit aktuální ceny tiskáren a pokusit se ceny ponížit oproti současnému 

stavu. Osloveno bylo šest tiskáren (stávající dodavatel tisku – Europrint Praha, dvě 



 

tiskárny navržené p. Sarnovským, další dvě z Ústeckého kraje a brněnská tiskárna, která 

v prosinci loňského roku e-mailem projevila zájem tisknout RZ).  

 

Kompletní nabídku na základě učiněné poptávky dodaly pouze tiskárny Europrint a 

Samab Brno. Zároveň obě tiskárny nabídly nejlevnější ceny.  

 

Po diskusi členové RR rozhodli, že tisk Radničního zpravodaje bude zajišťovat firma 

Samab Brno, neboť učinila finančně nejvýhodnější nabídku.  

Redakční rada pověřila Evu Břeňovou uzavřením smlouvy s dodavatelem tisku.  

 

 

4) Grafické práce 

 

Eva Břeňová upozornila členy redakční rady, že paní Petra Dostálová již nemá zájem být 

grafikem Radničního zpravodaje.  

 

Proto byla oslovena slečna Barbora Beranová, která s městem při tvorbě propagačních 

materiálů již spolupracuje (např. jednotná grafika Litoměřického kulturního léta), navíc 

vydává ve městě kulturní magazín. Předběžně souhlasila se tohoto úkolu ujmout za 

stejných finančních podmínek jako paní Dostálová s tím, že o ceně je ale dále možno 

jednat. 

 

Tomáš Sarnovský navrhl, že do příštího jednání redakční rady zjistí, zda-li nelze zajistit 

grafické služby za ceny nižší.  

 

 

5) Informace:  

 

Eva Břeňová informovala, že byla podána žaloba na Radniční zpravodaj od zastupitelů za 

hnutí ANO 2011. Zastupitelé za hnutí ANO 2011 se touto cestou domáhají zveřejnění 

článku „Litoměřice se zatím změny nedočkaly“, který komentoval výsledek komunálních 

voleb v Litoměřicích a jenž nebyl na základě rozhodnutí radních města zveřejněn. 

  

 

Příští jednání členů redakční rady se uskuteční v pátek 15. května ve 13 hodin. 

 

Zapsala: Ing. Eva Břeňová  

Zápis ověřil a s jeho zněním souhlasí: 

Ing. Pavel Grund, Tomáš Sarnovský, Ing. Venuše Brunclíková   

 


