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11  PPŘŘÍÍPPRRAAVVAA  AA  SSEESSTTAAVVEENNÍÍ  AAKKČČNNÍÍCCHH  PPLLÁÁNNŮŮ  

1.1 Sestavení akčních plánů 
Pro postupnou realizaci Strategického plánu budou vypracovávány akční plány. První akční plán je  

vypracován pro léta 2008 - 2010, další akční plány budou aktualizovány vždy s jednoletým 

posunem1. 

Akční plán je nástroj operativní povahy, sloužící k jednoznačnému vytýčení projektů, které se 

s vysokou mírou pravděpodobností budou realizovat. Projekty by měly vycházet ze schváleného 

Strategického plánu rozvoje města Litomyšl pro období 2008 – 2015 a měly by mít jednoznačně 

definovaného nositele a další náležitosti nutné pro efektivní řízení města. 

1.2 Proces přípravy a realizace aktivit  
Příprava a realizace projektů v rámci Strategického plánu bude probíhat v následujících fázích:  

1. Návrh projektu 

2. Posouzení návrhu projektu 

3. Výběr projektů do akčního plánu  

4. Realizace projektu 

5. Monitoring projektu 

ad 1. Návrh projektu  

Návrhy/koncepty projektů, které budou naplňovat cíle Strategického plánu, budou průběžně 

vznikat zejména v rámci činnosti města (zastupitelstva, komisí, odborů MěÚ, aj.), dále v rámci 

komunitních aktivit (např. komunitní plán sociálních služeb), jako reakce na nabízené dotační tituly 

(kraje, sátu, EU) či jinými způsoby. Návrhy projektů bude shromažďovat vybrané městské 

pracoviště (odbor finanční).  

Návrhy projektů budou vypracovány ve struktuře položek akčního plánu, tedy 

 Název aktivity (projektu)+ stručný popis  

 Nositel projektu a kontaktní osoba 

 Termín realizace 

 Finanční náklady (Kč) 

 Zdroje financování 

 Cílové skupiny 

                                           

1 Např. v roce 2009 budou v Akčním plánu aktualizovány projekty na rok 2010 a přidány projekty na rok 2011. 
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Všechny navržené projekty musí přispívat k stanoveným cílům Strategického plánu, zejména 

k naplnění globálního cíle a specifického cíle priority a spadat obsahově alespoň do jednoho 

opatření. 

Odbor finanční vyzve partnery v dostatečném předstihu před přípravou rozpočtu města k podávání 

návrhu projektů do akčního plánu na další rok, popřípadě k aktualizaci již stanovených projektů v 

zásobníku projektů (viz Příloha č. 1).  

Osloveni budou zejména tito partneři: 

 zastupitelé,  

 odbory MěÚ,  

 komise města,  

 příspěvkové organizace města, 

 neziskové organizace,  

 zástupci podnikatelů, 

 ostatní zájemci. 

Zásobník všech předložených projektů setřídí dle priorit a opatření odbor finanční. 

Nerealizované projekty z minulých let:  

Do zásobníku projektů jsou vloženy také projekty, které z různých důvodů nebyly realizovány 

v minulých letech a také projekty, jejichž realizace je víceletá a pokračuje. I u těchto projektů je 

potřeba revidovat, jakým způsobem přispívají k plnění cílů Strategického plánu. Naopak již 

zrealizované projekty jsou ze zásobníku projektů vyjmuty. 

ad 2. Posouzení návrhu projektu 

Prvotní formální posouzení návrhů projektů provede odbor finanční, pro případná doplnění 

kontaktuje nositele projektu. Odbor finanční také provede předběžné vyhodnocení vyváženosti 

souboru projektů v jednotlivých problémových oblastech, prioritách a opatřeních. 

Zásobník projektů včetně tzv. shortlistu projektů (v shortlistu jsou obsaženy projekty, které jsou 

odborem financí navrženy k realizaci na daný rok) je poté předložen k posouzení Komisi 

strategického plánu.  

Komise strategického plánu projedná jednotlivé projekty. Je-li potřeba, vyžádá si Komise 

strategického plánu odborné posudky (odbory MěÚ, komisemi města nebo externím konzultantem). 

ad 3. Výběr projektů do akčního plánu 

Za výběr projektů a sestavení akčního plánu zodpovídá Komise strategického plánu.  

Klíčovými kritérii při posuzování, zda bude projekt zařazen do akčního plánu a vybrán k realizaci 

v následujících dvou letech, jsou:  

 dostupnost zdrojů financování   
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 časová priorita 

 garant realizace, který 

� zná cíle, kterých se má aktivitou dosáhnout, 

� přijímá odpovědnost za danou aktivitu a její výsledky, 

� finančně přispívá k realizaci, 

� zná časový horizont, do kterého se má rozvojová aktivita dokončit, 

� prokazuje svou angažovanost pro dosažení očekávaných výsledků. 

Nejvýznamnějším parametrem zařazení projektu do akčního plánu je dostupnost zdrojů financování, 

tedy příslib města, že na jeho realizaci uvolní peníze. 

Projekty z  akčního plánu jsou poté předloženy odpovědným subjektům pro přípravu rozpočtu na 

další rok, kteří je do návrhu zapracují. 

Po schválení rozpočtu města na další rok provede odbor finanční revizi zajištění zdrojů financování 

jednotlivých projektů. O výsledku informuje Komisi strategického plánu. Pokud některý projekt 

není zařazen do rozpočtu města, je z akčního plánu na příští rok vyškrtnut.  

Vyškrtnuté projekty jsou zařazeny do zásobníku. Pokud se v průběhu roku naleznou disponibilní 

zdroje (úspory, dotační titul kraje, státu, EU) je projekt realizován, pokud tomu tak není, vstupuje 

projekt do tvorby akčního plánu na další rok.  

ad 4.  Realizace projektu 

Projekt realizuje nositel projektu v souladu se schváleným návrhem. 

ad 5. Monitoring projektu 

O realizovaném projektu podává nositel projektu zprávu, která slouží Komisi strategického plánu 

k monitorování realizace celého strategického plánu.  

Zprávy shromažďuje odbor finanční, které je souhrnně předkládá Komisi strategického plánu. 

Monitoring realizace projektů a celého strategického plánu jsou podkladem k hodnotícímu procesu 

a základním impulsem pro případnou aktualizaci dokumentu.  

1.3 Financování aktivit 
Protože úspěšná realizace velké části rozvojových projektů z akčních plánů bude vyžadovat 

finanční prostředky, které pro ně musí být získány a alokovány (nejčastěji se jedná o vyčlenění 

prostředků z rozpočtu města), bude výčet projektů v akčním plánu korespondovat s návrhem 

rozpočtu města v příslušném roce (a dalších zapojených subjektů/spolupracujících organizací). 
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1.4 Vlastní realizace strategického plánu 

Vytvoření Komise strategického plánu 

Odpovědnost za realizaci jednotlivých aktivit, vyhodnocování jejich realizace a přijímání příslušných 

opatření má městské zastupitelstvo. K tomu si zastupitelstvo vytvořilo Komisi strategického plánu, 

která vznikla transformací již ustavené Řídící skupiny a Pracovní skupiny Financování městských 

aktivit.  

Komise se bude scházet alespoň jednou ročně. Jejími hlavními úkoly jsou: 

 zpracování akčních plánů realizace strategického plánu,  

 navrhování způsobu realizace rozvojových aktivit a stanovení jejich priorit, 

 sledování  a hodnocení realizace rozvojových aktivit,  

 předkládání souhrnné roční zprávy o realizaci strategického plánu zastupitelstvu města. 

Podklady pro jednání Komise strategického plánu připravuje odbor finanční.  

Aktualizace strategického plánu 

Strategický plán je živým dokumentem, který bude v tří- až čtyřletých intervalech aktualizován.  

Při zásadnějších změnách ve státní hospodářské politice nebo v municipální politice, zásadních 

změnách v zákonech, změnách v podnikatelské sféře, při příchodu významného investora do města, 

při významných výstupech a podnětech vzešlých z komunitního plánování apod. bude reagováno 

na vzniklou situaci mimořádnou aktualizací Strategického plánu i mimo stanovené intervaly jeho 

průběžné aktualizace.  

Doporučení pro aktualizaci strategického plánu bude předkládat Komise strategického plánu. 
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22001100  

Projekty Akčního plánu na léta 2008 – 2010 byly vybrány ze zásobníku projektů (viz Příloha č. 1). 

Zásobník projektů byl vytvořen členy jednotlivých pracovních skupin a posléze seřazen dle priorit a 

opatření zpracovatelem. Celkem se sešlo 73 projektů, z toho dva projekty nejsou zařazeny pod 

jednotlivá opatření. Z těchto 73 projektů členové pracovních skupin vybrali 31 projektů do tzv. 

shortlistu (shortlist obsahuje projekty, které členové pracovních skupin vybrali jako prioritní pro 

realizaci v letech 2008 – 2010). Posléze členové Pracovní skupiny Financování městských aktivit 

vybrali projekty ze shortlistu tak, aby jejich finanční náročnost nepřesáhla možnosti rozpočtu města. 

Akční plán na léta 2008 – 2010 zahrnuje celkem 22 projektů. 

Přehled o počtu projektů přináší následující tabulka: 

Číselné vyjádření projektů obsažených ve Strategickém plánu rozvoje města Litomyšl 

Priorita 
Počet projektů 
v zásobníku 
projektů 

Počet projektů v  
Akčním plánu na léta 

2008 - 2010 

I1 Zkvalitnění dopravní infrastruktury 6 1 
I2 Modernizace technické infrastruktury 2 2 
I3 Zlepšení životního prostředí 7 0 
I4 Podpora bydlení 1 1 
C1 Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu 6 3 
C2 Podpora rozvoje produktů a služeb cestovního ruchu 0 0 
C3 Péče o kulturu 3 2 
L1 Rozvoj vzdělanosti obyvatelstva 13 2 
L2 Rozvoj volnočasových aktivit a sportu 27 8 
L3 Rozvoj sociální a zdravotní infrastruktury 3 1 
L4 Rozvoj sociálních služeb a prevence kriminality 2 1 
S1 Zefektivnění systému finančního řízení města 0 0 
S2 Zefektivnění práce městského úřadu 1 1 
Nezařazeno  2 0 
Celkem  73 22 

 

Celková finanční hodnota všech projektů v období 2008 – 2015 činí 1,7 mld. Kč. Z toho bude 

v letech 2008 – 2010 hrazeno z městského rozpočtu celkem 180, 919 mil. Kč. 

V Akčním plánu a současně i v zásobníku projektů jsou uvedeny pouze investiční projekty, nicméně 

Město Litomyšl podporuje i projekty neinvestiční povahy jako např.: 

 Mezinárodní operní festival Smetanova Litomyšl, 

 Smetanova výtvarná Litomyšl, 

 Oslavy 750 let od povýšení Litomyšle na město a 1028 let od první zmínky o Litomyšli, 

 Rok Karla Čapka, 
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 Akce nejen pro Litomyšlany, 

 Domácí hospicová péče, 

 Individuální bezbariérová doprava imobilních osob. 

 

V následujícím přehledu jsou uvedeny všechny důležité informace k realizaci projektů:  

 nositel projektu – kdo bude projekt realizovat, 

 termín realizace – kdy se bude projekt realizovat, 

 finanční náročnost – kolik bude projekt stát, 

 zdroje financování – zda existuje zdroj externího financování, 

 popis projektu – co se bude v rámci projektu realizovat, 

 cílová skupina – koho se projekt týká. 

 

Z následujících 22 projektů je 10 prioritních. Jedná se o tyto projekty: 

 Naše město bez bariér – II. etapa 

 Protipovodňová opatření města Litomyšl 

 Doplnění a rekonstrukce kanalizačních sítí a intenzifikace MČOV 

 Výstavba městských nájemních bytů 

 Revitalizace zámeckého návrší 

 Krytý plavecký bazén v Litomyšli 

 Rekonstrukce bývalého pavilonu kožního oddělení LN .a.s na LDN a sociální centrum 

 Městský kamerový a dohlížecí systém (MKDS) pro město Litomyšl (II. etapa) 

 Centrum Stadion v Litomyšli 

 Projektová příprava 
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Priorita: I1 Zkvalitnění dopravní infrastruktury           

Opatření:  I 1.7  Bezbariérové bezpečné pěší tahy 

Název projektu: Naše město bez bariér – II. etapa 

Nositel projektu (garant) Město Litomyšl 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Realizace v letech 

x        

Náklady (Kč) v jednotlivých 
letech 

1 400 000,-        

Náklady (Kč) celkem 1 400 000,- 

Zdroje financování maximální předpoklad  dotace ze SFDI 75%, Město Litomyšl  25%  

Popis projektu 
 

Stručný popis: Projekt Naše město bez barier  -  I. etapa byla realizována v r. 2007 na frekventované ulici T.G.Masaryka 
v Litomyšli. Projekt je součástí Národního programu Mobilita pro všechny.  Tato I. etapa se týkala úpravy 
chodníků  (nájezdů)  na předem  vytypované trase volené podle rozmístění veřejných budov (školy, úřady, autobusové 
nádraží a zdravotní středisko) .  Naše město bez bariér - II. etapa se v současné době připravuje a měla by zahrnovat spíše 
než bezbariérové prvky, tak prvky pro zvýšení bezpečnosti dopravy v Litomyšli. Např. pořízení ukazatelů rychlosti (nikoli ale 
radary) a nasvícení přechodů na frekventovaných dopravních komunikacích.  
Cíl a přínos projektu: Zvýšení bezpečnosti pohybu osob přes frekventované dopravní komunikace a  upozornění řidičů na 
dodržování dopravních předpisů. Snadnější pohyb osob s omezeným pohybem /osoby na vozíčku, maminky s kočárky. 
Jedná se o nájezdy a sjezdy z chodníků na vozovku a zpět. 

Cílová skupina Občané s omezenou schopností pohybu a orientace; žáci a studenti základních a středních škol; občané Města Litomyšle ; 
zaměstnanci různých firem; cyklisté... 

Kontakt 
 

Jaromír Drábek, 724 339 015, jaromir.drabek@litomysl.cz 
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Priorita: I2  Modernizace technické infrastruktury 

Opatření: I 2.1  Modernizace systému protipovodňové ochrany 

Název projektu: Protipovodňová opatření města Litomyšl 

Nositel projektu (garant) Město Litomyšl 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Realizace v letech 

x x x      

Náklady (Kč) v jednotlivých 
letech 

3 300 000,- 84 800 000,- 6 000 000,-      

Náklady (Kč) celkem 94 100 000,- 

Zdroje financování stát – Povodí Labe, dotační tituly Mze, rozpočet města 5 000 000,- (2 000 000,- v roce 2009 a 3 000 000,- v roce 2010) 

Popis projektu 
 

Dostavba Primátorské hráze, opatření na toku Loučná, poldry U nemocnice a Průmyslová zóna. 

Cílová skupina obyvatelé města, orgány města, státní orgány 

Kontakt Ing. Pavel Jiráň 
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Priorita:  I2  Modernizace technické infrastruktury 

Opatření: I 2.2 Zkvalitnění a rozšíření kanalizačního systému ve všech městských částech 

Název projektu: Doplnění a rekonstrukce kanalizačních sítí a intenzifikace MČOV 

Nositel projektu (garant) Město Litomyšl 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Realizace v letech  x x x     

Náklady (Kč) v jednotlivých 
letech 

 2 000 000,- 150 000 000,- 40 000 000,-      

Náklady (Kč) celkem 192 000 000,- 

Zdroje financování OP ŽP, rozpočet města max. 25 % 

Popis projektu Rozšíření kanalizačních sítí Nedošín, Lány, Vlkov. Mařákova ul. 
Rekonstrukce stávajících sítí bezvýkopovými technologiemi 
Intenzifikace MČOV za účelem plnění emisních limitů 
 

Cílová skupina obyvatelé města, orgány města 

Kontakt ing. Pavel Jiráň 
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Priorita: I4 Podpora bydlení 

Opatření: I 4.1 Podpora výstavby všech forem sociálního bydlení 

Název projektu: Výstavba městských nájemních bytů 

Nositel projektu (garant) Město Litomyšl 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Realizace v letech 

 x x      

Náklady (Kč) v jednotlivých 
letech 

 25 000 000,- 20 000 000,-      

Náklady (Kč) celkem 45 000 000,- 

Zdroje financování 100 % rozpočet města  

Popis projektu 
 

Výstavba nájemních bytů ve dvou objektech v lokalitě u Nemocnice Litomyšl včetně parkovacích ploch 

Cílová skupina Obyvatelé města 

Kontakt 
 

ing. Pavel Jiráň 
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 Priorita:   C1 Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu 

Opatření: C1.3 Oživení atraktivit cestovního ruchu       

Název projektu:      Revitalizace zámeckého návrší 

Nositel projektu (garant)  

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Realizace v letech 

 X X X     
Náklady (Kč) v jednotlivých 
letech 

 150 000 000,- 150 000 000,- 150 000 000,-     

Náklady (Kč) celkem 450 000 000,- 

Zdroje financování Integrovaný operační program 100% 

Popis projektu 
 

Hlavním cílem je oživení místa a jeho plnohodnotné zapojení do organismu města. Je třeba zefektivnit stávající a vytvořit nové 
kulturní služby, využít kulturní dědictví a aktivizovat moderní kulturní služby s vyšší přidanou hodnotou. Stručná předpokládaná 
charakteristika stavebních prací: rekultivace venkovních prostor, restaurování, obnova a kultivace jednotlivých 
objektů.Plánovaná skladba funkcí: historické expozice včetně specializovaných, expozice současného výtvarného umění, 
hudební festivaly, koncerty, historické divadlo, vzdělávání dětí i dospělých, studijní a tvůrčí pobyty, kongresy a konference, 
společenské a reprezentační akce, krátkodobé a střednědobé ubytování včetně občerstvení a stravování, informační a 
organizační služby. Multifunkční využití areálu má za cíl přilákat různorodou škálu návštěvníků, podpořit vzájemnou stimulaci 
aktivit a flexibilitu jejich struktur a sinergický efekt ze sdružení aktivit.   

Cílová skupina zahraniční a tuzemští turisté; návštěvníci a účastníci Smetanovy Litomyšle; občané Liotmyšle... 

Kontakt 
 

Ing. Antonín Dokoupil, m.: 775 653 304 

Poznámka Opatření se s přípravou projektu mohou měnit 
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Priorita: C1 Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu 

Opatření: C 1.2 Doplnění ubytovacích kapacit 

Název projektu: Autokemp Litomyšl 

Nositel projektu (garant)  

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Realizace v letech  X X      

Náklady (Kč) v jednotlivých 
letech 

 15 000 000-, 15 000 000,-      

Náklady (Kč) celkem 30 000 000,- 

Zdroje financování ROP SV (3.1) – 40 %, rozpočet města - 60 % 

Popis projektu 
 

V rámci projektu bude upravena dispozice areálu – nový vstup od města, zbudováno kompletně nové zázemí včetně 
recepce, občerstvení, společenské místnosti i byt správce. Celková kapacita autocampu bude cca 200 osob, z toho 75 osob 
v nových bungalovech s hygienickým zázemím a zastřešenou venkovní terasou a 10 příležitostnými lůžky, zbytek 
návštěvníků bude ubytována ve svých karavanech a stanech.  Pro karavany bude vyčleněno cca 15 stanovišť opatřených 
přípojkami vody, elektro a kanalizace. Kapacita stanů není přesně stanovena, ale jedná se min. o 30 míst. Součástí rek. 
bude i obnova zeleně, komunikačního systému vč. vymezení parkovacích míst a drobná sportovní zařízení /minigolf...). 

Cílová skupina zahraniční a tuzemští turisté, kteří nechtějí být z různých důvodů ubytováni v hotelech a penzionech; školní výlety, studenti, 
sportovní týmy 

Kontakt 
 

Bc. Jaromír Drábek, 724 339 015, jaromir.drabek@litomysl.cz  

Poznámka Projekt zakládá Veřejnou podporu; Investiční projekt  
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Priorita: C1 Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu 

Opatření: C 1.2 Doplnění ubytovacích kapacit 

Název projektu:   Centrum Stadion v Litomyšli 

Nositel projektu (garant) Město Litomyšl 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Realizace v letech  x x x     

Náklady (Kč) v jednotlivých 
letech 

 10 000 000,- 10 000 000,- 10 000 000,-     

Náklady (Kč) celkem 30 000 000,- 

Zdroje financování ROP SV (3.1) – 40 %, rozpočet města - 60 % 

Popis projektu 
 

Stručný popis: Třínadzemní budova (tzn. přízemí a 2 patra) jako součást sportovního areálu Černá hora. Tato budova 
těsně přiléhá k zimnímu stadionu, který je nově opláštěn vč. zastřešení. Původně tato budova měla sloužit jako zázemí pro 
sportovce s různým sportovním zaměřením. Této náplně se ovšem nepodařilo dosáhnout. V současné době je v budově z 
větší části využito pouze přízemí a to pro vstup na zimní stadion, rychlé občerstvení a šatny při hokejových zápasech. 
Budova má z části nevyužité přízemí, celé první a druhé patro. 
Cíl a přínos projektu: Vybudování spartánského zázemí pro sportovce, kteří se budou účastnit nejen soutěží, ale také 
např. při konání tuzemských a zahraničních sportovních soustředění v rámci celého Sportovního areálu Černá hora. 
Výstupy projektu: Rozvoj sportovního zázemí pro účastníky sportovních akcí - ubytování pro zúčastněné týmy a 
sportovce, posilovna, šatny... 

Cílová skupina Sportovní týmy, školy, jednotlivci 

Kontakt 
 

Bc. Jaromír Drábek, 724 339 015, jaromir.drabek@litomysl.cz 

Poznámka Projekt zakládá Veřejnou podporu; investiční projekt, náplň projektu se stále připravuje 
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Priorita: C3 Péče o kulturu 

Opatření: C 3.3 Podpora provozovatelům zařízení 

Název projektu:       Multifunkční centrum Kotelna 

Nositel projektu (garant) Město Litomyšl 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Realizace v letech 

 X X X     

Náklady (Kč) v jednotlivých 
letech 

 17 300 000,- 17 300 000,- 17 400 000,-     

Náklady (Kč) celkem 52 000 000,- 

Zdroje financování ROP SV (2.2) – 85 %, rozpočet města - 15 % 

Popis projektu 
 

Stručný popis: Předmětem projektu je přeměnit nevyužívanou část bývalé kotelny v "Multifunkční centrum Kotelna". 
Takto zrekonstruovaný objekt bude sloužit pro všechny různé cílové skupiny. V rámci projektu je připravován multifunkční 
sál, jehož nedílnou součástí bude: kino, nahrávací studio a prostory pro spolkovou činnost. Stávající polovina objektu 
zůstane k dispozici music clubu a zrekonstruované plynové kotelně. 
Cíl a přínos projektu: Cílem projektu je regenerace a revitalizace nevyužívané části objektu bývalé kotelny na tuhá 
paliva, tak aby se objekt stal součástí aktivního městského života. Současně dojde k rozšíření nabídky využití volného času 
směrem ke všem věkovým skupinám. Nezanedbatelná není ani orientace na rozvoj občanské společnosti. 
Výstupy projektu: Revitalizovaná budova, multifunkční sál, nahrávací studio, prostory pro spolkovou činnost, zázemí 
správce objektu 

Cílová skupina Občané Litomyšle, spolky, školy 

Kontakt 
 

Jaromír Drábek, 724339015, jaromir.drabek@litomysl.cz  

Poznámka Projekt nezakládá Veřejnou podporu 
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Priorita: C3 Péče o kulturu 

Opatření: C3.3 Podpora provozovatelům zařízení 

Název projektu:   Vybudování přednáškového sálu v Městské knihovně Litomyšl 

Nositel projektu (garant) Městská knihovna Litomyšl 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Realizace v letech  X       

Náklady (Kč) v jednotlivých 
letech 

 439 000,-       

Náklady (Kč) celkem 439 000,- 

Zdroje financování Rozpočet města 100 % 

Popis projektu 
 

Stručný popis: Cílem projektu je vybudování přednáškového sálu v přízemí budovy tak, aby zde pořádané kulturní aktivity 
/přednášky pro veřejnost, kurzy trénování paměti, výtvarné dílny pro seniory, výtvarné dílny pro děti / byly přístupné i 
handicapovaným spoluobčanům. Tento prostor by sloužil i při akcích, kterých se knihovna pravidelně účastní již řadu let-
Noc s Andersenem, Týden knihoven, nově Den pro dětskou knihu. Využívali bychom jej i při exkurzích škol a při 
přednáškách pro školy, které jinak můžeme pořádat pouze mimo půjčovní dobu. V případě zájmu bychom jej mohli 
pronajímat i zájmovým spolkům a sdružením ve městě. Současně bychom v přední části sálu umístili i výměnný fond, který 
se v současné době nachází v 1. patře, ve skladu pod věží. Tím bychom uvolnili tyto prostory pro knihy z fondu MěK a 
alespoň na čas vyřešili svízelnou prostorovou situaci.  
Cíl a přínos projektu: Takto vybudovaný sál by rozšířil nabídku volnočasových aktivit, a to především pro seniory a děti. 
Umístění v centru města se nám jeví jako velmi výhodné.  
Výstupy projektu: Bezbariérový víceúčelový sál , případně spojený s venkovní čítárnou . 

Cílová skupina Občané Litomyšle, Mikroregionu Litomyšlsko, spolky a sdružení 

Kontakt 
 

Jana Kroulíková, 724 024781, kroulikova.knihovna@litomysl.cz 
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Priorita:  L1 Rozvoj vzdělanosti obyvatelstva  

Opatření: L 1.1 Rozvoj infrastruktury pro vzdělávání 

Název projektu:  Školící středisko ekologické výchovy  

Nositel projektu (garant) Ing. Ivo Jiránek 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Realizace v letech X X X      

Náklady (Kč) v jednotlivých 
letech 

100 000,- 15 000000,- 15 000000,-      

Náklady (Kč) celkem 30 100 000,- 

Zdroje financování OP ŽP – 85 %, SŠ Zahradnická – 15 % 

Popis projektu 
 

 
Školící středisko pro ekologickou výchovu v areálu SŠ Zahradnické  Litomyšl, které by zajišťovalo ubytování, učebny, 
laboratoře, dílny a sociální zázemí pro výuku a výchovu při ekologických aktivitách včetně mezinárodních studentských 
aktivit. 
 

Cílová skupina Děti a mládež do 26 let, organizace pracující s dětmi, školy a školská zařízení, veřejnost 

Kontakt 
 

szas.litomysl@lit.cz 
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Priorita: L1 Rozvoj vzdělanosti obyvatelstva 

Opatření: L 1.1 Rozvoj infrastruktury pro vzdělávání 

Název projektu: Moderní školní stravování 

Nositel projektu (garant) Základní škola Litomyšl, Zámecká 496, 570 01 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Realizace v letech   x x x    

Náklady (Kč) v jednotlivých 
letech 

  500 000,- 6 000 000,- 5 500 000,-    

Náklady (Kč) celkem 12 000 000,- 

Zdroje financování MŠMT (298 210) – 100 % vyjma projektové dokumentace, rozpočet města – 500 000,- na projektovou dokumentaci 

Popis projektu 
 

Projekt je zaměřen na generální rekonstrukci vnitřního zařízení a vybavení budovy školní jídelny ZŠ Zámecká z počátku 80. 
let 20. století. Typická socialistická architektura velkých stravovacích provozů (v době vzniku byla určena ke stravování cca 
1000 osob) dnes neodpovídá nárokům společenským a bezpečnostním, v řadě prvků jen obtížně vyhovuje hygienickým 
normám. Renovace se týká školní kuchyně (nevyhovující vzduchotechnika, kanalizace, vodovodní řád, podlaha, skladové 
prostory, dosluhující zařízení na přípravu a výdej pokrmů), prostoru školní jídelny (nevyhovující osvětlení, akustika, 
nevhodná podlahová krytina, nábytek s prošlou dobou životnosti) a WC pro strávníky (nevyhovující sanitární zařízení a 
vzduchotechnika). 
 

Cílová skupina Žáci Základní školy Zámecká Litomyšl, pedagogové a studenti Fakulty restaurování a konzervativních technik Univerzity 
Pardubice, pedagogové ZUŠ B. Smetany, veřejnost. 

Kontakt 
 

Petr Doseděl, ředitel školy, 461 612 385, 1zs@litomysl.cz 
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Priorita:  L2 Rozvoj volnočasových aktivita a sportu 

Opatření: L 2.1 Modernizace a rozvoj infrastruktury pro volnočasové aktivity a další rozvoj sportovní infrastruktury 

Název projektu:  Rekonstrukce budovy  TJ Jiskra Litomyšl 

Nositel projektu, (garant)  

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Realizace v letech x x x x     

Náklady (Kč) v jednotlivých 
letech 

2 000 000,- 2 000 000,- 2 000 000,- 2 000 000,-     

Náklady (Kč) celkem 8 000 000,- 

Zdroje financování OP ŽP – 85 %, TJ Jiskra Litomyšl – 15 % 

Popis projektu 
 

 
Rekonstrukce sportovní haly – ústřední vytápění, sociální zařízení ( rozvody vody, kanalizace), zateplení budovy, dokončení 
výměny oken) 

Cílová skupina Členové TJ Jiskra Litomyšl, školy, široká veřejnost 

Kontakt 
 

kipcoufal@lit.cz 
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Priorita:  L2 Rozvoj volnočasových aktivit a sportu 

Opatření: L 2.1 Modernizace a rozvoj infrastruktury pro volnočasové aktivity a další rozvoj sportovní infrastruktury 

Název projektu:  Obnova naučné stezky na Černé hoře 

Nositel projektu (garant):  DDM 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Realizace v letech  x x      

Náklady (Kč) v jednotlivých 
letech 

 60 000,- 90 000,-      

Náklady (Kč) celkem* 150 000,- 

Zdroje financování DDM (rozpočet města) – 100 % 

Popis projektu 
 

 
V současné době se zde nachází cca 8 zastavení.Máme zájem zaktualizovat obsah a obnovit poškozené tabule a stojany. 

Cílová skupina Široká veřejnost 

Kontakt 
 

ddm@litomysl.cz 
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Priorita:  L2 Rozvoj volnočasových aktivit a sportu 

Opatření: L 2.1 Modernizace a rozvoj infrastruktury pro volnočasové aktivity a další rozvoj sportovní infrastruktury 

Název projektu:  Modernizace školního hřiště 

Nositel projektu (garant)  

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Realizace v letech x x x      

Náklady (Kč) v jednotlivých 
letech 

1 500 000,- 1 000 000,- 1 500 000,-      

Náklady (Kč) celkem 4 000 000,-  

Zdroje financování Krajský úřad, Investiční fond, Grant KU 

Popis projektu Rekonstrukce sportovního hřiště, jehož větší oprava byla naposledy realizována v roce 1983. 
Sportoviště v současné době nesplňuje požadavky kladené na sportovní plochy jak z hlediska bezpečnosti tak z hlediska 
současných standardů. 
Sportoviště nesplňuje základní parametry. Má nerovnou asfaltovou plochu, což zvyšuje možnost úrazů. Součástí hřiště jsou 
uhnilé dřevěné sedáky, chybí brány na fotbal. Hřiště neposkytuje vhodné podmínky pro výuku volejbalu, fotbalu a 
basketbalu. Je oploceno poškozeným plotem z ocel. pletiva. 
Gymnázium nechalo vypracovat firmou BKN Vysoké Mýto investiční záměr, který řeší úpravu stávající plochy na víceúčelové 
hřiště s umělým povrchem a vyznačením hracích ploch pro školní fotbal, basketbal, volejbal a tenis. Součástí je i 
rekonstrukce sektoru pro skok daleký a zřízení hřiště pro petangue. Je zde řešena náhrada stávajícího oplocení novým 
oplocením z plotových dílců s poplastovaným povrchem a dřevěné sedáky po obvodu sportoviště.Nově zrekonstruované 
hřiště bychom po vyučovacích hodinách zpřístupnili také litomyšlské veřejnosti. 

Cílová skupina Obyvatelé města (žáci gymnázia jsou převážně děti litomyšlských občanů 
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Priorita:  L2 Rozvoj volnočasových aktivit a sportu 

Opatření: L 2.1 Modernizace a rozvoj infrastruktury pro volnočasové aktivity a další rozvoj sportovní infrastruktury 

Název projektu:      Krytý plavecký bazén v Litomyšli 

Nositel projektu (garant) Město Litomyšl 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Realizace v letech  X X X     

Náklady (Kč) v jednotlivých 
letech 

 41 000 000,- 41 000 000,- 38 000 000,-     

Náklady (Kč) celkem 120 000 000,- 

Zdroje financování ROP SV (2.2) – 70 000 000,-, rozpočet města – 50 000 000,- 

Popis projekt 
 

Stručný popis: Novostavba Krytého plaveckého bazénu v Litomyšli navazuje na dlouhodobou koncepci rozvoje rekreačně 
sportovního areálu při Černé hoře a doplňuje stávající výstavbu sportovního areálu Černá hora, reprezentovanou atletickými 
drahami, fotbalovými a tréninkovými hřišťmi s tribunou a budovou zimního stadionu. KRPC je navrhováno pro celoroční 
využití plaveckého areálu. KRPC bude obsahovat plaveckou část - hluboká vana s 5 drahami s délkou 25 m a relaxační část - 
dětský bazének, samostatná vířivka, pára. Součástí bude zázemí pro správce objektu a celého areálu koupaliště, občerstvení 
s možným propojením na venkovní areál, šatny a venkovní pobytová terasa. 
Cíl a přínosy projektu: Budou vytvořeny navazující podmínky na tradici v závodním plavání, další rozvoj sportovního 
zázemí a související zlepšení zdraví obyvatel a občanů Litomyšle. 
Výstupy projektu: Vana pro plavání - 5 drah, délka 25 m, dětský bazén s atrakcemi(vířivka, pára, zázemí správce). 

Cílová skupina občané Litomyšle a přilehlých obcí, školy, sportovci  

Kontakt 
 

Ing. Antonín Dokoupil, 775 653 304 

Poznámka Projekt nezakládá veřejnou podporu; projekt je stále připravován 
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Priorita:  L2 Rozvoj volnočasových aktivit a sportu 

Opatření: L 2.1 Modernizace a rozvoj infrastruktury pro volnočasové aktivity a další rozvoj sportovní infrastruktury 

Název projektu:  Dětská sportoviště 

Nositel projektu (garant) Zdeněk Kocman 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Realizace v letech  x x x x x x x 

Náklady (Kč) v jednotlivých 
letech 

 600 000,- 600 000,- 600 000,- 600 000,- 600 000,- 100 000,- 100 000,- 

Náklady (Kč) celkem 3 200 000,- 

Zdroje financování ROP SV (2.2) – 85 %, rozpočet města – 15 % 

Popis projektu 
 

 
Máme zájem postupně zrekonstruovat venkovní dětská hřiště a sportoviště. 

Cílová skupina Děti a mládež 

Kontakt 
 

Kocman@ts.litomysl.cz 
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Priorita:  L2 Rozvoj volnočasových aktivit a sportu 

Opatření: L 2.1 Modernizace a rozvoj infrastruktury pro volnočasové aktivity a další rozvoj sportovní infrastruktury 

Název projektu: Skautské volnočasové centrum 

Nositel projektu (garant) Junák – svaz skautů a skautek ČR, středisko Litomyšl 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Realizace v letech x x x x x x   

Náklady (Kč) v jednotlivých 
letech 

2 100 000,- 3 000 000,- 500 000,- 500 000,- 500 000,- 400 000,-   

Náklady (Kč) celkem 7 000 000,- 

Zdroje financování ROP SV (2.2) – 85 %, Junák – 15 %  

Popis projektu 
 

 
Cílem projektu je vybudovat do roku 2012 skautské volnočasové centrum, jehož provoz bude zajišťovat skautské středisko 
Litomyšl. Centrum by mělo vzniknout rekonstrukcí starší budovy nebo výstavbou nového objektu na zelené louce. Sloužit 
by mělo především skautům, ale otevřeno by mělo být pro širokou veřejnost.  
 

Cílová skupina Primárně děti a mládež ve věku 7 až 18 let.  

Kontakt 
 

David Zandler, e-mail: zandler.david@seznam.cz, mobil: +420 724 210 318 

Poznámka V současné době zpracováváme podrobný projekt. 
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Priorita:  L2 Rozvoj volnočasových aktivit a sportu 

Opatření: L 2.1 Modernizace a rozvoj infrastruktury pro volnočasové aktivity a další rozvoj sportovní infrastruktury 

Název projektu:  Rekonstrukce hřiště na stadionu Černá hora – umělá tráva 

Nositel projektu (garant) TJ Jiskra Litomyšl – Jiří Coufal 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Realizace v letech X X       

Náklady (Kč) v jednotlivých 
letech 

7 500 000,- 7 500 000,-       

Náklady (Kč) celkem 15 000 000,- 

Zdroje financování 
MŠMT (Podpora rozvoje a obnovy MTZ sportovních organizací ) – 12 000 000,-, TJ Jiskra Litomyšl – 2 000 000,-, rozpočet 
města – 1 000 000,- 

Popis projektu 
 

 
Modernizace tréninkového hřiště – na stávajícím hřišti bude vybudován umělý trávník 3. generace včetně umělého 
osvětlení 

Cílová skupina Členové TJ Jiskra Litomyšl – fotbalový oddíl, školy, široká veřejnost 

Kontakt kipcoufal@lit.cz 
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Priorita:  L2 Rozvoj volnočasových aktivit a sportu 

Opatření: L 2.1 Modernizace a rozvoj infrastruktury pro volnočasové aktivity a další rozvoj sportovní infrastruktury 

Název projektu:  Vybudování druhého objektu turistické základny v Budislavi 

Nositel projektu (garant) Josef Coufal 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Realizace v letech  x x      

Náklady (Kč) v jednotlivých 
letech 

 1 000 000,- 2 500 000,-       

Náklady (Kč) celkem 3 500 000,- 

Zdroje financování ROP SV (3.1) – 40 %, Klub malých debrujárů – 60 % 

Popis projektu 
 

 
Je reálná potřeba vybudovat druhý pevný objekt pro  zajištění celoročního provozu základny pro děti a mládež do 26 let. 

Cílová skupina Děti a mládež do 26 let, organizace pracující s dětmi, školy a školská zařízení, sportovní oddíly  

Kontakt 
 

coufal@3zs.litomysl.cz 
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Priorita: L3 Rozvoj sociální a zdravotní infrastruktury 

Opatření: L3.1 Rozvoj sociálních a zdravotnických zařízení 

Název projektu:  Rekonstrukce bývalého pavilonu kožního oddělení LN .a.s na LDN a sociální centrum 

Nositel projektu (garant) Litomyšl- město a litomyšlská nemocnice a.s. 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Realizace v letech X X       

Náklady (Kč) v jednotlivých 
letech 

30 000 000,- 40 000 000,-       

Náklady (Kč) celkem 70 000 000,-  

Zdroje financování 
Prodej LDN-dotace KÚ Pardubice, dotace města Litomyšl (v roce 2008 2 000 000,- na PD a v roce 5-7 000 000,-), dotace EU 
(ROP SV – 2.2) 

Popis projektu 
 

Stručný popis: Prodejem LDN na zámeckém návrší získat počáteční kapitál na poč.rekonstrukce budovy kožního oddělení 
na nové LDN s 35 lůžky. V přízemí dobudovat dle požadavků KP zařízení sociální péče / pro osoby s demencí Alzheimerova 
choroba /  22 lůžek 
Cíl a přínos projektu:  doplnění soc.služeb v souladu s Komunit.plánem. 
 

Cílová skupina občané Litomyšle se zdrav. postižením a příp. s demencí, bez rozdílu věku  

Kontakt 
 

MUDr. Libor Vylíčil  libor.vylicil@litnem.cz 
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Priorita: L4 Rozvoj sociálních služeb a prevence kriminality 

Opatření: L 4.2 Prevence kriminality a péče o rodiny s dětmi 

Název projektu: Městský kamerový a dohlížecí systém (MKDS) pro město Litomyšl (II. etapa)  

Nositel projektu (garant)  

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Realizace v letech x                        

Náklady (Kč) v jednotlivých 
letech 

1 000 000,-        

Náklady (Kč) celkem 1 000 000,- 

Zdroje financování Dotace z Programu prevence kriminality ministerstva vnitra ČR – 80 %, rozpočet města - 20%  

Popis projektu 
 

Cílem projektu je vytvoření bezpečných zón lokalitách s nejvyšší mírou trestné činnosti a ochrana života občanů, jejich 
zdraví a majetku. V druhé etapě jsou prioritou lokality s nejvyšší mírou narušování veřejného pořádku a vandalismu. 
K dosažení výše uvedených cílů by v této etapě realizace projektu měly sloužit tři až čtyři pevné kamerové body. Základní 
metodou k dosažení vytčených cílů je nepřetržitý monitoring sledovaných úseků se zvýšeným nápadem trestné činnosti, 
analýza záznamů a  preventivní působení systému.Konkrétní výběr monitorovaných lokalit bude upřesněn na základě 
posledních analýz a poznatků o vývoji trestné činnosti. 

Cílová skupina Občané a turisté navštěvující město Litomyšl. 
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Priorita: S2 Zefektivnění práce městského úřadu 

Opatření: S 2.1 Dohled nad tvorbou koncepčních dokumentů 

Název projektu: Projektová příprava  

Nositel projektu (garant) Město Litomyšl 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Realizace v letech x                       

Náklady (Kč) v jednotlivých 
letech 

23 000 000,-        

Náklady (Kč) celkem 23 000 000,- 

Zdroje financování Rozpočet města - 100%  

Popis projektu 
 

Projekt zahrnuje přípravu následujících projektů: Doplnění kanalizace, Centrum stadion v Litomyšli, Krytý plavecký bazén 
v Litomyšli, Autocamp Litomyšl, Hájenka na Kozlovském kopci, Rekonstrukce ČOV, Management dotačních projektů, 
Zámek, Pivovar B, 1. nádvoří, Parking (zámek), Panský dům, MŠ (Jiráskova), Dvůr (mezi MŠ), Kočárovna, stáj, Konírna, 
Jízdárna, Nádvoří (s kašnou), Piaristický kostel, Piaristická kolej, Anglický park, Francouzský park, Předpolí fr. parku, 
Zainvestování Lidická, Parkovací dům, Poldry, Sociální zařízení hřbitova, Kolumbárium, Průmyslová zóna, Městské vily - část 
města, Dům U Rytířů. 

Cílová skupina Občané a turisté navštěvující město Litomyšl. 

 

 


