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VV  SSOOUULLAADDUU  SS  ČČÁÁSSTTÍÍ  11..11  SSEE  PPŮŮVVOODDNNÍÍ  AAKKČČNNÍÍ  PPLLÁÁNN  PPRROO  RROOKKYY  

22001111--22001122  PPOONNEECCHHÁÁVVÁÁ  VV  PPLLAATTNNOOSSTTII  AA  NNOOVVĚĚ  SSEE  DDOOPPLLŇŇUUJJEE  

TTAAKKTTOO::    

11  ZZMMĚĚNNAA  TTEEXXTTOOVVÉÉ  ČČÁÁSSTTII  

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 2011 – 2012 zahrnuje celkem 29 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 

2011 - 2012 

I1 Zkvalitnění dopravní infrastruktury 7 2 

I2 Modernizace technické infrastruktury 2 2 

I3 Zlepšení životního prostředí 8 3 

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 4 

L2 Rozvoj volnočasových aktivit a sportu 27 9 

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  75 29 

 

 

 

22    DDOOPPLLNNĚĚNNÍÍ  PPŘŘEEHHLLEEDDUU  PPRROOJJEEKKTTŮŮ  AAKKČČNNÍÍHHOO  PPLLÁÁNNUU  NNAA        

                        LLÉÉTTAA  22001111  --  22001122    

1.1 Doplnění projektu 
V přehledu projektů se v problémovém okruhu č.1 – Doprava, infrastruktura, životní prostředí a bydlení 
doplňuje 
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projekt „Regenerace zeleně v areálu respitní péče Jindra v Litomyšli“  priority I3 - Zlepšení životního 

prostředí, opatření I3.3 -Výsadba a obnova funkční a ochranné zeleně včetně budování vodních prvků 

 
projekt „Pořízení stroje na úklid zpevněných cest“ priority I3 – Zlepšení životního prostředí, opatření I3.4-

Podpora preventivních opatření ke snižování emisí a zdrojů  
 

 

projekt „Půdní vestavba Základní umělecké školy B. Smetany“  priority L1 Rozvoj vzdělanosti obyvatelstva, 
opatření L1.1 Rozvoj infrastruktury pro vzdělání 

 
projekt „Digitalizace kina Sokol v Litomyšli“  priority L2 Lidské zdroje a volnočasové aktivity, opatření L2.1 

Modernizace infrastruktury pro volnočasové aktivity a další rozvoj sportovní infrastruktury 
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Priorita:   I3 Zlepšení životního prostředí v Litomyšli 
Opatření: I3.3 Výsadba a obnova funkční a ochranné zeleně vč. budování vodních prvků 
 

Název projektu:      Regenerace zeleně v areálu respitní péče Jindra v Litomyšli 

Nositel projektu (garant) Město Litomyšl 

Realizace v letech 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

    X X   

Náklady (Kč) v jednotlivých 

letech 
    900.000,- Kč 900.000,- Kč   

Náklady (Kč) celkem 1.800.000,-Kč 

Zdroje financování OPŽP; Město Litomyšl 

Popis projekt 

 

Stručný popis:  

- cílem je obnovit neudržovanou zahradu areálu respitní péče Jindra a její zpřístupnění veřejnosti, 

- zachování stávajícího vodního prvku, vybudování nových vodních prvků ve formě přírodního jezírka a stylizovaného potoka,    

- podpora a rozvoj původních přirozených floristických prvků zahrady, 

- podpora původních dřevin zahrady (vzrostlé javory, duby, tisy), 

- podpora fungování stávajícího vymezeného systému ekologické stability, 

- významné rozšíření sortimentu zahrady. 

 

Cílová skupina Obyvatelé města Litomyšle, návštěvníci respitní péče Jindra. 

Kontakt 

 

Ing. Jaromír Drábek 

Poznámka  
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Priorita:   I3 Zlepšení životního prostředí 
Opatření: I3.4 Podpora preventivních opatření ke snižování emisí u zdrojů 
 

Název projektu:      Pořízení stroje na úklid zpevněných cest  

Nositel projektu (garant) Město Litomyšl 

Realizace v letech 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

    X    

Náklady (Kč) v jednotlivých 

letech 
    4000.000,- 

Kč 
   

Náklady (Kč) celkem orientačně 4.000.000,- Kč 

Zdroje financování OPŽP a MSL Litomyšl s.r.o. (Město Litomyšl) 

Popis projekt 

 

Stručný popis: Cílem je pořídit stroj zajišťující úklid zpevněných cest nebo silničních komunikací za účelem snížení prašnosti 
(např. samosběrný či kropící vůz). Žádost o dotaci je možné předložit do OPŽP, oblast podpory 2.1.3. – Snížení imisní zátěže 

omezením prašnosti z plošných zdrojů.  

 

Cílová skupina občané Litomyšle a spádového okolí 

Kontakt 

 

Ing. Karel Kalousek 

Ing. Jaromír Drábek  

Poznámka  

 

 

 
 
 
 
 



 
Dodatek č.3 - Strategický plán rozvoje města Litomyšl pro období 2008 – 2015 

 

Akční plán na léta 2008 - 2015 7 

 
Priorita:   L1 Rozvoj vzdělanosti obyvatelstva 
Opatření: L1.1 Rozvoj infrastruktury pro vzdělávání 
 

Název projektu:      Inovace studijních programů podmíněná modernizací prostor ZUŠ B. Smetany v Litomyšli 

Nositel projektu (garant) Město Litomyšl 

Realizace v letech 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

    X X   

Náklady (Kč) v jednotlivých 

letech 
    4.000.000,- 

Kč 

7.500.000,- 

Kč 
  

Náklady (Kč) celkem 11..500.000,- Kč 

Zdroje financování ROP NUTS II SV a Město Litomyšl; předpokládaná výše dotace 85% 

Popis projekt 

 

Základním cílem projektu je zavedení tří nových studijních programů:  

1) Výuka elektronických nástrojů, 

2) Výuka hudební nauky, 

3) Výuka dětského pěveckého sboru. 

Pro zavedení nových studijních programů je nezbytné řešit stavební úpravy ZUŠ. Projekt tedy také řeší využití stávajícícho 
půdního prostoru. Stávající objekt se skládá ze dvou křídel na sebe téměř kolmých, které jsou rovnoběžné  s přiléhajícími 

ulicemi R. Stříteského a Šmilovského, k tomu navazuje malý objekt propojený s těmito křídly.  Objekt je dvoupodlažní 
s půdním prostorem, který bude využitý jako koncertní sál (kapacita 80 míst), tři učebny (6 míst), komunikační prostory a 

sociální zařízení. V případě naplnění celého objektu bude kapacita školy 110 míst (osob). 

 

Cílová skupina žáci, účinkující a návštěvníci ZUŠ B. Smetany v Litomyšli 

Kontakt 

 

Ing. Jaromír Drábek  

Poznámka  
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Priorita:   L2 Lidské zdroje a volnočasové aktivity 
Opatření: L2.1 Modernizace infrastruktury pro volnočasové aktivity a další rozvoj sportovní infrastruktury 
 

Název projektu:      Digitalizace kina Sokol v Litomyšli  

Nositel projektu (garant) Město Litomyšl 

Realizace v letech 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

    X    

Náklady (Kč) v jednotlivých 

letech 
    2.700.000,- 

Kč 
   

Náklady (Kč) celkem 2.500.000,- Kč 

Zdroje financování Státní fond ČR pro podporu a rozvoj české kinematografie a město Litomyšl 

Popis projekt 

 

Stručný popis: Cílem projektu je technologický přechod Kina Sokol v Litomyšli ze stávající projekční 35 mm technologie na 
plně digitální kino standardu DCI. Nově instalovaná technologie bude odpovídat standardu DCI pro oblast zvuku a obrazu. 

 

Cílová skupina návštěvníci kina z Litomyšle a spádového okolí, žáci a studenti všech stupňů škol zřízených ve správním obvodu Litomyšle, 

senioři. 

Kontakt 

 

Ing. Jaromír Drábek  

Poznámka  

 

 

 
 
 
 


