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11 ZMĚNA TEXTOVÉ ČÁSTIZMĚNA TEXTOVÉ ČÁSTI

1.1 Nově vložený text

VV  textové části „ 2 Přehled projektů akčního plánu na léta 2008-2010“ se na straně 7 za větu 
„Posléze členové Pracovní skupiny Financování městských aktivit vybrali projekty ze shortlistu tak,  
aby jejich finanční náročnost nepřesáhla možnosti rozpočtu města“ vkládá  text, který zní takto :

Akční plán na léta 2008 – 2010 zahrnuje celkem 23 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 3
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 23

Celková finanční  hodnota všech projektů v období 2008 – 2015 činí  1,9 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 investiční projekty a pouze jeden 
neinvestiční  projekt  (restaurátoři  pro  evropskou  praxi),  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,

• Akce nejen pro Litomyšlany,
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• Domácí hospicová péče,

• Individuální bezbariérová doprava imobilních osob.

Město Litomyšl podporuje i vítá také projekty neinvestiční povahy předkládané jinými institucemi, 
které přispívají k rozvoji školství a kultury a které souvisejí s prioritními projekty města Litomyšl, 
jako např.:

• Projekty vzdělávacího charakteru podávané Univerzitou Pardubice, Fakultou restaurování se 
sídlem v Litomyšli, které budou prioritně zaměřeny na:

 zkvalitnění vysokoškolského vzdělávání – inovací studijních programů, rozvoje spolupráce se 
zahraničními vzdělávacími a vědeckými institucemi, monitoringu potřeb trhu práce budoucích 
absolventů studijních programů, tvorby týmů zvyšováním profesních dovedností a odborných 
kompetencí akademických pracovníků

 přípravu programů dalšího vzdělávání v rámci celoživotního vzdělávání

 rozvoj partnerství a tvorbu sítí  prostřednictvím vzdělávacích a školicích aktivit  vedoucích ke 
zvýšení  vzájemné  spolupráce  mezi  Univerzitou  Pardubice,  dalšími  vzdělávacími  institucemi, 
vědeckovýzkumnými pracovišti, podnikatelským a veřejným sektorem, pracovních a studijních 
pobytů studentů a akademických pracovníků a vytvářením kontaktních a poradenských míst 
určených pro veřejnost, veřejný a podnikatelský sektor

Připravované  projekty  zaměřené  na  výše  uvedené  aktivity  budou  žádat  o  finanční  podporu 
z Evropského sociálního fondu (ESF), zejména prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání 
pro konkurenceschopnost.

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 23 projektů je 11 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
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• 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

• Restaurátoři  pro  evropskou  praxi  –  inovace  bakalářského  studijního  programu  Fakulty 
restaurování

22  DOPLNĚNÍ PŘEHLEDU PROJEKTŮ AKČNÍHO PLÁNU NA    DOPLNĚNÍ PŘEHLEDU PROJEKTŮ AKČNÍHO PLÁNU NA   

            LÉTA 2008 - 2010             LÉTA 2008 - 2010 

1.1 Doplnění projektu
V přehledu projektů se doplňuje projekt priority  L1 Rozvoj vzdělanosti obyvatelstva, opatření 

L 1.1 Rozvoj infrastruktury pro vzdělávání 
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Priorita:  L1 Rozvoj vzdělanosti obyvatelstva 

Opatření: L 1.1  Rozvoj infrastruktury pro vzdělávání

Název projektu:  Restaurátoři pro  evropskou praxi – inovace bakalářského studijního programu Fakulty restaurování 

Nositel projektu (garant) Universita Pardubice (fakulta restaurování)

Realizace v letech
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

X X X

Náklady (Kč) v jednotlivých 
letech

7500000,- 6000000,- 5000000,- 1500000

Náklady (Kč) celkem 20 000 000,-

Zdroje financování
Fondy EU – Evropského sociálního fondu (ESF) prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, 
oblast podpory 2.2 Terciární vzdělávání, výzkum, vývoj. Řídícím orgánem OP je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
ČR.

Popis projektu
Jedná se o projekt neinvestičního charakteru, určený k rozvoji kvality výuky, její modernizaci a aktualizaci a zlepšení 
konkurenceschopnosti absolventů vysokoškolského studia.
Projekt povede k inovaci a aktualizaci bakalářského studijního programu tak, aby odpovídal standardům výuky v EU a aby 
byli jeho absolventi co nejlépe připraveni na vstup na profesní trh práce.
Projekt nežádá žádné prostředky od města Litomyšl.

Cílová skupina Studenti bakalářského studijního programu Fakulty restaurování Univerzity Pardubice 

Kontakt Ing. Lenka Machačková (doc. Jiří Novotný, ak.soch.)
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