Příloha č. 1:
Z ás obn í k p r oj e kt ů n a lé t a 2 0 08 - 2 0 10
STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE
MĚSTA LITOMYŠL
PRO OBDOBÍ 2008 – 2015

Strategický plán rozvoje města Litomyšl pro období 2008 – 2015

Jméno: Bc. Jaromír Drábek
PS: Cestovní ruch a kultura
Priorita: I1 Zkvalitnění dopravní infrastruktury
Opatření: I 1.2 Řešení statické dopravy
Název projektu: Parkovací dům pod zámkem v Litomyšli
Nositel projektu (garant)
Realizace v letech

2008

2009
x

2010
x

2011
?

2012

2013

2014

2015

Náklady (Kč) v jednotlivých
letech
Náklady (Kč) celkem

70 000 00,-

Zdroje financování

ROP NUTS II SV, Město Litomyšl

Popis projektu

Stručný popis: Výstavba třípodlažního parkovacího domu na stávajícím parkovišti v podzámčí litomyšlského zámku, které
má současnou kapacitu 40 parkovacích míst. Parkovací dům bude těsně přiléhat nejen k nejbližšímu zámeckému okolí, ale
také je téměř v samém centru Města Litomyšl, které je z hlediska automobilové dopravy přetíženo. Parkovací dům bude
tedy řešit stávající nedostatečnou parkovací kapacitu nejen současného parkoviště, ale také parkování v historickém jádru
Litomyšle (náměstí a celé zámecké návrší).
Cíl a přínos projektu: Parkovací dům navýší počet parkovacích míst ze současných 40 na 3 (podlaží)x135 parkovacích
míst, tj. 135.

Cílová skupina

občané Města Litomyšle; návštěvníci a turisté Litomyšle; účastníci různých akcí pořádaných v Litomyšli

Kontakt

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

Zásobník projektů na léta 2008 - 2015
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Strategický plán rozvoje města Litomyšl pro období 2008 – 2015

Jméno: Ing. Pavel Jiráň
PS: Doprava, infrastruktura, ŽP, bydlení
Priorita: I1 Zkvalitnění dopravní infrastruktury
Opatření: I 1.3 Dopravní zklidnění centra města
Název projektu: Výstavba okružní křižovatky silnic bývalé I/35 a silnice II/360 a
Humanizace průtahu bývalé silnice I/35 a dopravní zklidnění centra města
Nositel projektu (garant)
Realizace v letech

Město Litomyšl
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015
x

Náklady (Kč) v jednotlivých
letech
Náklady (Kč) celkem

20 000 000,-

Zdroje financování

rozpočet města x SFDI, kraj

Popis projektu

Cílová skupina

Stručný popis: Výstavba jednopruhové okružní křižovatky v prostoru současné světelné křižovatky po převedení
tranzitního provozu na obchvat nebo silnici R 35.
Zřízení parkovacích ploch v dosahu centra (cca 300), výsadba doprovodné zeleně, zřízení oddělených pruhů pro cyklistickou
dopravu a výstavba zastávek hromadné dopravy.
Omezení průjezdu centrem města a celková regulace stání vozidel v centru formou dopravního značení bez stavebních
úprav místních komunikací v centru města.
obyvatelé a návštěvníci města, tranzitní doprava

Kontakt

Ing. Pavel Jiráň

Zásobník projektů na léta 2008 - 2015

20 000 000,-
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Strategický plán rozvoje města Litomyšl pro období 2008 – 2015

Jméno: Bc. Jaromír Drábek
PS: Cestovní ruch a kultura
Priorita: I1 Zkvalitnění dopravní infrastruktury
Opatření: I 1.5 Vybudování městské sítě cyklistických tras
Název projektu: Cyklostezkami krajem Smetany a Martinů
Nositel projektu (garant)
Realizace v letech
Náklady (Kč) v jednotlivých
letech
Náklady (Kč) celkem
Zdroje financování

Město Litomyšl
2008

2009
x

2010
x

2011
x

2012

2013

2014

2015

40 000 000,-

Cílová skupina

Regionální operační program Prioritní osa 3.1 Rozvoj základní infrastruktury a doprovodných aktivit v oblasti cest. ruchu;
Národní zdroje; Město Litomyšl
Stručný popis: Vybudování cyklostezek mezi Městem Litomyšl, obcí Budislav a oblastí, která je sdružena do Mikroregionu
Toulovcovy Maštale. Tento region je na předních místech návštěvnosti Pardubického kraje.
Cíl a přínos projektu: Cílem projektu je aktivně podpořit rozvoj cyklistické dopravy v oblasti, která je charakteristická
jedinečnými tzv. Toulovcovými a Městskými maštalemi s pískovcovými skálami a rozlehlými lesy.
Výstupy projektu: Vybudovat cca 20 km cyklostezek.
návštěvníci Litomyšle, turisté, občané Litomyšle

Kontakt

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

Poznámka

Idea

Popis projektu

Zásobník projektů na léta 2008 - 2015
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Strategický plán rozvoje města Litomyšl pro období 2008 – 2015

Jméno: Mgr. Milada Nádvorníková
PS: Školství a sport
Priorita: I1 Zkvalitnění dopravní infrastruktury
Opatření: I 1.5 Vybudování městské sítě cyklistických tras
Název projektu: Osecké údolí
Nositel projektu (garant)
Realizace v letech

Ing. Antonín Dokoupil
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Náklady (Kč) v jednotlivých
letech
Náklady (Kč) celkem
Zdroje financování

ROP SV (1.2) – 85 %, rozpočet města – 15 %

Popis projektu

Vybudování cyklostezky - propojení Šibeničního vrchu a obec Višňáry, Nedošín a Tržek

Cílová skupina

široká veřejnost

Kontakt

antonin.dokoupil@litomysl.cz

Zásobník projektů na léta 2008 - 2015

5

Strategický plán rozvoje města Litomyšl pro období 2008 – 2015

Jméno: Ing. Miroslav Mergl v zastoupení obyvatel města
PS: Doprava, infrastruktura, ŽP, bydlení
Priorita: I1 Zkvalitnění dopravní infrastruktury
Opatření: I 1. 6 Zvyšování kvality veřejné osobní dopravy
Název projektu: Podpora kolejové dopravy v Litomyšli
Nositel projektu (garant)
Realizace v letech

Město Litomyšl
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014
x

2015
x

10 000 000,-

10 000 000,-

Náklady (Kč) v jednotlivých
letech
Náklady (Kč) celkem

20 000 000,-

Zdroje financování

ČD

Popis projektu

Stručný popis: Vytváření tlaku na provozovatele kolejové dopravy za účelem zlepšení stavu trasy Litomyšl – Tržek
(zvýšení rychlosti), modernizace vozového parku a návaznosti na spoje do krajského města. Návaznost kolejové a silniční
hromadné dopravy.

Cílová skupina

obyvatelé a návštěvníci města, tranzitní doprava

Kontakt

Ing. Miroslav Mergl, Cerekvice nad Loučnou, 733509564

Zásobník projektů na léta 2008 - 2015
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Strategický plán rozvoje města Litomyšl pro období 2008 – 2015

Jméno: Bc. Jaromír Drábek, Alena Červinková
PS: Cestovní ruch a kultura
Priorita: I1 Zkvalitnění dopravní infrastruktury
Opatření: I 1.7 Bezbariérové bezpečné pěší tahy
Název projektu: Naše město bez bariér – II. etapa
Nositel projektu (garant)
Realizace v letech

Město Litomyšl
2008
x

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Náklady (Kč) v jednotlivých
letech
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...
Bc. Jaromír Drábek, 724 339 015, jaromir.drabek@litomysl.cz

Kontakt

Zásobník projektů na léta 2008 - 2015
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Strategický plán rozvoje města Litomyšl pro období 2008 – 2015

Jméno: Ing. Pavel Jiráň
PS: Doprava, infrastruktura, ŽP, bydlení
Priorita: I2 Modernizace technické infrastruktury
Opatření: I 2.1 Modernizace systému protipovodňové ochrany
Název projektu: Protipovodňová opatření města Litomyšl
Nositel projektu (garant)
Realizace v letech

Město Litomyšl
2008
x

2009
x

2010
x

3 300 000,-

84 800 000,-

6 000 000,-

2011

2012

2013

2014

2015

Náklady (Kč) v jednotlivých
letech
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

Zásobník projektů na léta 2008 - 2015
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Strategický plán rozvoje města Litomyšl pro období 2008 – 2015

Jméno: Ing. Pavel Jiráň
Pracovní skupina: Doprava, infrastruktura, ŽP, bydlení
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)
Realizace v letech

Město Litomyšl
2008

2009
x

2010
x

2011
x

2 000 000,-

150 000 000,-

40 000 000,-

2012

Náklady (Kč) v jednotlivých
letech
Náklady (Kč) celkem

192 000 000,-

Zdroje financování

OP ŽP, rozpočet města max. 25 %

Popis projektu

Stručný popis: 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

Zásobník projektů na léta 2008 - 2015
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Strategický plán rozvoje města Litomyšl pro období 2008 – 2015

Jméno: Ing. Chladová
PS: Doprava, infrastruktura, ŽP, bydlení
Priorita: I3 Zlepšení životního prostředí
Opatření: I 3.2 Podpora využívání ekologických paliv a alternativních zdrojů energie
Název projektu: Zřízení multifunkčního centra environmentální výchovy
Nositel projektu (garant)
Realizace v letech

Operační program Životního prostředí EU, SFŽP
2008

2009

2010

2011

2012
x

2013

2014

2015

Náklady (Kč) v jednotlivých
letech
Náklady (Kč) celkem

25 000 000,-

Zdroje financování

Operační program Životního prostředí EU, SFŽP

Popis projektu

Stručný popis: Vybudování futurologické stavby (nízkoenergetické budovy), která by sloužila především jako centrum
environmentálního vzdělávání mládeže a občanů města a okolí. Objekt by byl vybudován moderními stavebními i vytápěcími
technologiemi. Centrum by mohlo sloužit také víceúčelově – zájmovým sdružením atd. a pro potřeby fungování
poradenských center – energetika a životní prostředí. Možno spojit s multifunkčním zařízením Kotelna.

Cílová skupina

obyvatelé města a zájemci

Kontakt

pavel.jiran@litomysl.cz

Zásobník projektů na léta 2008 - 2015
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Strategický plán rozvoje města Litomyšl pro období 2008 – 2015

Jméno: Mgr. Milada Nádvorníková
Pracovní skupina: Školství a sport
Priorita: I3 Zlepšení životního prostředí
Opatření: I 3.2 Podpora využívání ekologických paliv a alternativních zdrojů energie
Název projektu: Solární ohřev vody a vytápění II.MŠ a III. MŠ
Nositel projektu (garant)
Realizace v letech

vedení MŠ
2008

Náklady (Kč) v jednotlivých
letech

2009

2010
x

2011
x

2 000 000,-

2 000 000,-

Náklady (Kč) celkem

4 000 000,-

Zdroje financování

OP ŽP – 85%, rozpočet města – 15 %

Popis projektu

III. MŠ je vytápěna elektrickou energií.
Máme zájem toto vytápění nahradit solárním ohřevem
II. MŠ by v letních měsících mohla uspořit náklady

Cílová skupina

II. MŠ -120 dětí ve věku 2 – 7 let
III. MŠ – 140 dětí ve věku 2-7 let
3ms@litomysl.cz
2ms@litomysl.cz

Kontakt

Zásobník projektů na léta 2008 - 2015
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2013

2014

2015
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Strategický plán rozvoje města Litomyšl pro období 2008 – 2015

Jméno: Bc. Jaromír Drábek
Pracovní skupina:
Priorita: I3 Zlepšení životního prostředí
Opatření: I 3.2 Podpora využívání ekologických paliv a alternativních zdrojů energie
Název projektu:
Nositel projektu (garant)
Realizace v letech

Zateplení nekomerčních budov

Město Litomyšl
2008

2009
x

2010
x

2011

2012

2013

2014

2015

Náklady (Kč) v jednotlivých
letech
Náklady (Kč) celkem
Zdroje financování

OP ŽP – 85 % (vztahuje se pouze na budovy nepodnikatelské sféry), rozpočet města – 15 %

Popis projektu

Stručný popis: Podpora snižování spotřeby energie budov neziskového sektoru prostřednictvím energeticky výhodnějšího
pláště budov a efektivnějších systémů distribuce energií. Město Litomyšl nyní zvažuje použití této možnosti u 3-4 budov.
Možné budovy na zateplení budov: školky: Vertex, na Lidické, kulturní dům na Pohodlí

Cílová skupina

žáci a zaměstnanci škol; občané

Kontakt

Bc. Jaromír Drábek, m.: 724 339 015

Poznámka

příprava energetických auditů

Zásobník projektů na léta 2008 - 2015
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Strategický plán rozvoje města Litomyšl pro období 2008 – 2015

Jméno: Ing. Martina Červinková
Pracovní skupina: Doprava, infrastruktura, ŽP, bydlení
Priorita: I3 Zlepšení životního prostředí
Opatření: I 3.3 Výsadba a obnova funkční a ochranné zeleně včetně budování vodních prvků
Název projektu: Obnova městského lesoparku Školky v Litomyšli
Nositel projektu (garant)
Realizace v letech

Operační program Životního prostředí EU, SFŽP
2008

2009

Náklady (Kč) v jednotlivých
letech

2010
x

2011
x

2012
x

1 000 000,-

10 000 000,-

3 000 000,-

2013

2014

2015

Náklady (Kč) celkem

14 000 000,-

Zdroje financování

Operační program Životního prostředí EU, SFŽP, rozpočet města

Popis projektu

Stručný popis: Využití území pro různé dětské aktivity, aktivní i pasivní odpočinek všech generací a povýšení stávající
vegetace na společenstva charakteristická pro nacházející se biotopy. Vytvořit tak park městského významu s osobitým a
silným vnitřním nábojem a s funkcí naučnou a poznávací.

Cílová skupina

školy, obyvatelé města (přilehlého sídliště), turisté

Kontakt

martina.cervinkova@litomysl.cz

Zásobník projektů na léta 2008 - 2015
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Strategický plán rozvoje města Litomyšl pro období 2008 – 2015

Jméno: Ing. Martina Červinková
Pracovní skupina: Doprava, infrastruktura, ŽP, bydlení
Priorita: I3 Zlepšení životního prostředí
Opatření: I 3.3 Výsadba a obnova funkční a ochranné zeleně včetně budování vodních prvků
Název projektu: Vegetační úpravy okolí Smetanova domu v Litomyšli
Nositel projektu (garant)
Realizace v letech

Město Litomyšl
2008

2009

2010
x

2011
x

5 000 000,-

5 000 000,-

2012

2013

2014

2015

Náklady (Kč) v jednotlivých
letech
Náklady (Kč) celkem

10 000 000,-

Zdroje financování

OP ŽP – 85%, rozpočet města – 15 %

Popis projektu

Stručný popis: Využití uloženého přírodního a rekreačního potenciálu. Hlavním cílem je vložit do území prostor pro pobyt
a zároveň atmosféru, které ho učiní jedinečným. Vybráno bylo téma hudby, neboli libého zvuku, který vyluzují samozvučné
plastiky a voda kašny.

Cílová skupina

obyvatelé města, turisté, návštěvníci Smetanova domu

Kontakt

martina.cervinkova@litomysl.cz

Zásobník projektů na léta 2008 - 2015
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Strategický plán rozvoje města Litomyšl pro období 2008 – 2015

Jméno: Mgr. Milada Nádvorníková
Pracovní skupina: Školství a sport
Priorita: I3 Zlepšení životního prostředí
Opatření: I 3.3 Výsadba a obnova funkční a ochranné zeleně včetně budování vodních prvků
Název projektu: Zlepšení prostor před budovou gymnázia
Nositel projektu (garant)
Realizace v letech

2008
x

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Náklady (Kč) v jednotlivých
letech
Náklady (Kč) celkem

140 000,-

Zdroje financování

Město Litomyšl, Gymnázium A.J., Litomyšl

Popis projektu

Stručný popis: V současné době je prostor před školou v zanedbaném stavu. Jsou zde přestárlé a zanedbané dřeviny a
travnatou plochu je třeba zpevnit.
Vytvoření klidové zóny a zlepšení vzhledu ulice T.G. Masaryka, zpřehlednění prostoru.

Cílová skupina

občané města, studenti litomyšlských škol

Kontakt

Mgr. Ivana Hynková, hynkova@glit.cz, 461615061

Zásobník projektů na léta 2008 - 2015

140 000,-
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Strategický plán rozvoje města Litomyšl pro období 2008 – 2015

Jméno: Ing. Petr Kovář
Pracovní skupina: Financování městských aktivit
Priorita: I3 Zlepšení životního prostředí
Opatření: I 3.3 Výsadba a obnova funkční a ochranné zeleně včetně budování vodních prvků
Název projektu: Úpravy zahrady u Jindrovy vily v Litomyšli
Nositel projektu (garant)
Realizace v letech

Římskokatolická farnost – proboštství Litomyšl
2008
x

2009
x

2010
x

500 000,-

3 000 000,-

1 000 000,-

2011

2012

2013

2014

2015

Náklady (Kč) v jednotlivých
letech
Náklady (Kč) celkem

4 500 000,-

Zdroje financování

maximální předpoklad dotace (zdroje se hledají), Město (cca 1 mil.), Římskokatolická farnost

Popis projektu

Cílová skupina

Dlouhodobě byla řešena otázka využití zahrady, která nebyla využitelná ani pro pobyty klientů respitní péče. Po diskusích
s Farní charitou, s představiteli Města, se zahradnickou školou, s pracovníky odboru životního prostředí, jsme dospěli
k současnému řešení, kterým je celková regenerace zahrady a její zpřístupnění veřejnosti s následujícím využitím:
- využití klientů respitní péče – cvičení, relaxace, procházky, pobyty v přírodě
- využití pro obyvatele Litomyšle – relaxační a odpočinkové místo pro obyvatele sídliště
- využití pro exkurze – zahrada bude mít významnou dendrologickou hodnotu, kdy bude nabízena v propagačních
materiálech pro účely exkurzí odborných zahradnických škol, ale i základních škol a samozřejmě i pro turisty
- využití pro učební účely místní zahradnické školy – již byla započata spolupráce v rámci obnovy této zahrady
- využití pro potřeby církve – konání duchovních cvičení, pořádání různých setkání v přírodním prostření, pořádání
komorních koncertů
- zahrada je díky svému umístění (sídliště) významným prvkem pro zázemí živočichů
obyvatelé města, klienti respitní péče, zahradnická škola v Litomyšli, jiné zahradnické školy, turisté

Kontakt

ing. Petr Kovář, 723 722 006, p.kovar.lit@seznam.cz
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Jméno: Ing. Pavel Jiráň
Pracovní skupina: Doprava, infrastruktura, ŽP, bydlení
Priorita: I4 Podpora bydlení
Opatření: I 4.1 Podpora výstavby všech forem sociálního bydlení
Název projektu: Výstavba městských nájemních bytů
Nositel projektu (garant)
Realizace v letech
Náklady (Kč) v jednotlivých letech

Město Litomyšl
2008

2009
x

2010
x

25 000 000,-

20 000 000,-

2011

2012

2013

2014

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

Zásobník projektů na léta 2008 - 2015
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Jméno: Bc. Jaromír Drábek
Pracovní skupina: Cestovní ruch a kultura
Priorita: C1 Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu
Opatření: C 1.2 Doplnění ubytovacích kapacit
Název projektu: Turistická hájenka na Kozlovském kopci
Nositel projektu (garant)
Realizace v letech

Město Litomyšl
2008

2009
x

2010
x

5 000 000,-

5 000 000,-

2011

2012

2013

2014

2015

Náklady (Kč) v jednotlivých
letech
Náklady (Kč) celkem

10 000 000,-

Zdroje financování

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

Popis projektu

Cílová skupina

Stručný popis: Rekonstrukce bývalé hájovny, ležící na Kozlovském kopci ve výšce 600 m.n.m. Hájenka je situována mezi
městy Litomyšl, Česká Třebová a Ústí nad Orlicí mezi Českotřebovskými stěnami. Cílem je rekonstruovat stávající hájenku
na nízkokapacitní ubytovací zařízení sloužící pro volnočasové aktivity. Součástí hájenky také bude zázemí pro správu areálu
tzn. údržby cyklotras, běžeckých tratí, stezek pro pěší turistiku. Oblast se rozléhá na cca 1000 hektarech patřících Městu
Litomyšl. Rekonstrukce hájenky by měla zapadat do připravovaného projektu Na lyžích i na kole po hřebenech OrlickoTřebovska a Litomyšlska.
Cíl a přínos projektu: Cílem je vybudovat zázemí pro hosty různého spektra zaměření - sportovce, školní výlety, ale i
rodiny apod. Součástí projektu je také vybudování zázemí pro hajného, který by prováděl údržbu tras pro běžkování,
cykloturistiku a pěší turistiku.
Výstupy projektu: Vybudovat 4 apartmány pro 3-4 ubytované, zázemí pro hajného
turisté, sportovci, rodiny, školy

Kontakt

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

Poznámka

projekt zakládá veřejnou podporu; příprava studie
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Jméno: Bc. Jaromír Drábek
Pracovní skupina: Cestovní ruch a kultura
Priorita: C1 Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu
Opatření: C 1.2 Doplnění ubytovacích kapacit
Název projektu: Centrum Stadion v Litomyšli
Nositel projektu (garant)
Realizace v letech

Město Litomyšl
2008

2009
x

2010
x

2011
x

10 000 000,-

10 000 000,-

10 000 000,-

2012

2013

2014

2015

Náklady (Kč) v jednotlivých
letech
Náklady (Kč) celkem

30 000 000,-

Zdroje financování

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

Popis projektu

Cílová skupina

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...
sportovní týmy, školy, jednotlivci

Kontakt

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

Poznámka

projekt zakládá Veřejnou podporu; investiční projekt; náplň projektu se stále připravuje
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Jméno: Bc. Jaromír Drábek
Pracovní skupina: Cestovní ruch a kultura
Priorita: C1 Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu
Opatření: C 1.2 Doplnění ubytovacích kapacit
Název projektu: Autokemp Litomyšl
Nositel projektu (garant)
Realizace v letech

2008

Náklady (Kč) v jednotlivých
letech

2009
x

2010
x

15 000 000-,

15 000 000,-

2011

2012

2013

2014

2015

Náklady (Kč) celkem

30 000 000,-

Zdroje financování

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

Popis projektu

Kontakt

Stručný popis: 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...).
zahraniční a tuzemští turisté, kteří nechtějí být z různých důvodů ubytováni v hotelech a penzionech; školní výlety, studenti,
sportovní týmy
Bc. Jaromír Drábek, 724 339 015, jaromir.drabek@litomysl.cz

Poznámka

projekt zakládá Veřejnou podporu; Investiční projekt

Cílová skupina

Zásobník projektů na léta 2008 - 2015
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Jméno: Bc. Jaromír Drábek
Pracovní skupina: Cestovní ruch a kultura
Priorita: C1 Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu
Opatření: C1.3 Oživení atraktivit cestovního ruchu
Název projektu:

Revitalizace zámeckého návrší

Nositel projektu (garant)
2008

Realizace v letech

2009
x

2010
x

2011
x

150 000 000,-

150 000 000,-

150 000 000,-

2012

2013

2014

2015

Náklady (Kč) v jednotlivých
letech
Náklady (Kč) celkem

450 000 000,-

Zdroje financování

Integrovaný operační program 100%

Popis projektu

Stručný popis: 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 synergický efekt ze sdružení aktivit.

Cílová skupina

zahraniční a tuzemští turisté; návštěvníci a účastníci Smetanovy Litomyšle; občané Litomyšle...

Kontakt

Ing. Antonín Dokoupil, m.: 775 653 304

Poznámka

opatření se s přípravou projektu mohou měnit

Zásobník projektů na léta 2008 - 2015

21

Strategický plán rozvoje města Litomyšl pro období 2008 – 2015

Jméno: Jan Šlégr
Pracovní skupina:
Priorita: C1 Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu
Opatření: C 1.3 Oživení atraktivit cestovního ruchu
Název projektu: Hvězdárna Zdeňka Kopala v Litomyšli
Nositel projektu (garant)
Realizace v letech

2008

2009

2010

2011
x

2012
x

2013
x

2 500 000,-

2 500 000,-

200 000,-

2014

2015

Náklady (Kč) v jednotlivých
letech
Náklady (Kč) celkem

5 000 000,- (odhad) cca 200 000,- na přístrojové vybavení, zbytek na výstavbu budovy

Zdroje financování

ROP SV (3.1) – 85 %, rozpočet města - 15 %

Popis projektu

Cílová skupina

Stručný popis: Záměrem je vybudování V Litomyšli hvězdárnu, která by sloužila jednak občanům i studentům škol.
Zároveň by zde probíhala i tvůrčí vědecká práce, do které by mohli být zapojeni studenti s hlubším zájmem o přírodní
vědy.Je předpokládána spolupráce s katedrou fyziky Univerzity v Hradci Králové, VUT Brno a University of Alberta
v Kanadě. Umístění v okrajové části města s dobrou dopravní dostupností – byla provedena měření v lokalitách Černá hora,
Šibeniční vrch a Katovna. Předpokládané přesahy projektu jsou:popularizace vědy, více studentů na vysokých školách
přírodovědného zaměření.
Občané města by nebyli odkázáni na akce hvězdárny v Úpici.
občané a studenti škol

Kontakt

Jan Šlégr - jan.slegr@uhk.cz

Poznámka

Hvězdárna by mohla být sou částí městské rozhledny, což by vedlo ke snížení nákladů na její realizaci.
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Jméno: Bc. Jaromír Drábek
Pracovní skupina: Cestovní ruch a kultura
Priorita: C1 Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu
Opatření: C 1.3 Oživení atraktivit cestovního ruchu
Název projektu: Vyhlídková věž s lanovým centrem
Nositel projektu (garant)
Realizace v letech

Město Litomyšl
2008

2009
x

2010
x

2011

2012

2013

2014

2015

Náklady (Kč) v jednotlivých
letech
Náklady (Kč) celkem

10 000 000,-

Cílová skupina

Regionální operační program Prioritní osa 3.1 Rozvoj základní infrastruktury a doprovodných aktivit v oblasti cest. ruchu;
Národní zdroje; Město Litomyšl
Stručný popis: Projekt je zaměřen na vybudování multifunkční vyhlídkové rozhledny pro rozvoj aktivní turistiky v
Litomyšli. Multifunkční rozhledna má kombinovat standardní výstup po schodech, ale také vertikální lezecké a lanové
překážky, které jsou přímo její součástí pro adrenalinové vyžití. Na vyhlídkovou věž by měla navazovat další doprovodná
infrastruktura (stezky, cyklostezky) do nedalekého Oseckého údolí.
Cíl a přínos projektu: Vybudování multifunkční vyhlídkové věže, která by měla být přímou součástí lanového centra v
jejím okolí.
Výstupy projektu: cca 20 metrů vysoká věž. Každá strana věže nabízí odlišný způsob zdolání samotného vrcholu.
turisté, adrenalinově a sportovně založení návštěvníci, školy, občané Litomyšle

Kontakt

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

Poznámka

idea

Zdroje financování
Popis projektu
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Jméno: Mgr. Jana Kroulíková
Pracovní skupina: Cestovní ruch a kultura
Priorita: C3

Péče o kulturu

Opatření: C3.3 Podpora provozovatelům zařízení
Název projektu: Vybudování přednáškového sálu v Městské knihovně Litomyšl
Nositel projektu (garant)
Realizace v letech

Městská knihovna Litomyšl
2008

2009
x

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Náklady (Kč) v jednotlivých
letech
Náklady (Kč) celkem

439 000,-

Zdroje financování

Rozpočet města 100 %

Popis projektu

Cílová skupina

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 letNoc 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.
občané Litomyšle, Mikroregionu Litomyšlsko, spolky a sdružení

Kontakt

Mgr. Jana Kroulíková, 724 024781, kroulikova.knihovna@litomysl.cz
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Jméno: Petr Doseděl
Pracovní skupina: Cestovní ruch a kultura
Priorita: C3

Péče o kulturu

Opatření: C3.3 Podpora provozovatelům zařízení
Název projektu: Multifunkční centrum Lidový dům Litomyšl pro rozvoj spolkového života
Nositel projektu (garant)
Realizace v letech

Farní charita Litomyšl
2008
x

2009
x

14 000 000,-

14 000 000,-

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Náklady (Kč) v jednotlivých
letech
Náklady (Kč) celkem

28 000 000,-

Zdroje financování

ROP SV (2.2) – 85 %, Farní charita Litomyšl - 15 %

Popis projektu

Cílová skupina

Stručný popis: Předmětem projektu je náprava škod vzniklých na budově Lidového domu a jeho okolí za doby
komunistické totality. Jedná se o víceúčelovou společenskou státem chráněnou nemovitou kulturní památku, postavenou
v neorenesančním slohu.
Cíl a přínos projektu: Takto obnovený objekt bude sloužit jako komunitní centrum pro rozvoj spolkového života občanů
celého mikroregionu všech věkových skupin. Dojde tím k rozšíření nabídky využití volného času směrem ke všem věkovým
skupinám.
Výstupy projektu: Nízko-nákladový bezbariérový multifunkční sál pro spolkovou činnost, zázemí pro poskytování
sociálních služeb, úprava venkovní prostranství
občané celého mikroregionu Litomyšle, spolky, amatérské ochotnické spolky a hudební skupiny

Kontakt

Petr Doseděl, 603 957 573, dosedel@lit.cz
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Jméno: Bc. Jaromír Drábek
Pracovní skupina: Cestovní ruch a kultura
Priorita: C3 Péče o kulturu
Opatření: C 3.3 Podpora provozovatelům zařízení
Název projektu: Multifunkční centrum Kotelna
Nositel projektu (garant)
Realizace v letech

Město Litomyšl
2008

2009
x

2010
x

2011
x

17 300 000,-

17 300 000,-

17 400 000,-

2012

2013

2014

2015

Náklady (Kč) v jednotlivých
letech
Náklady (Kč) celkem

52 000 000,-

Zdroje financování

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

Popis projektu

Cílová skupina

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
občané Litomyšle, spolky, školy

Kontakt

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

Poznámka

projekt nezakládá Veřejnou podporu

Zásobník projektů na léta 2008 - 2015
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Strategický plán rozvoje města Litomyšl pro období 2008 – 2015

Jméno: Dagmar Burdová
Pracovní skupina: Školství a sport
Priorita: L1 Rozvoj vzdělanosti obyvatelstva
Opatření: L 1.1 Rozvoj infrastruktury pro vzdělávání
Název projektu: Moderní školní stravování
Nositel projektu (garant)
Realizace v letech

Základní škola Litomyšl, Zámecká 496, 570 01
2008

2009

2010
x

2011
x

2012
x

500 000,-

6 000 000,-

5 500 000,-

2013

2014

2015

Náklady (Kč) v jednotlivých
letech
Náklady (Kč) celkem

12 000 000,-

Zdroje financování

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

Popis projektu

Stručný popis: 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.
Petr Doseděl, ředitel školy, 461 612 385, 1zs@litomysl.cz

Kontakt
Poznámka

Zásobník projektů na léta 2008 - 2015

Zdroje financování nejsou zcela známy, jedná se především o finanční krytí z grantů. Tím je dáno, že nelze přesně
specifikovat náklady v jednotlivých letech.
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Strategický plán rozvoje města Litomyšl pro období 2008 – 2015

Jméno: Dagmar Burdová
Pracovní skupina: Školství a sport
Priorita: L1 Rozvoj vzdělanosti obyvatelstva
Opatření: L 1.1 Rozvoj infrastruktury pro vzdělávání
Název projektu: Centrum polytechnické výchovy
Nositel projektu (garant)
Realizace v letech
Náklady (Kč) v jednotlivých
letech
Náklady (Kč) celkem

Základní škola Litomyšl, Zámecká 496, 570 01
2008
x

2009
x

2010
x

500 000,-

5 500 000,-

4 000 000,-

2011

2012

2013

2014

2015

10 000 000,-

Zdroje financování
Popis projektu

Cílová skupina

Stručný popis: Projekt je cílen na vybudování školního centra polytechnické výchovy v přízemí školní budovy a v jejím
suterénu. Centrum bude v konečné podobě zahrnovat školní dílnu pro technickou výchovu (práce se dřevem, kovem,
plastem), plně vybavenou keramickou dílnu, dílnu pro aranžování z přírodních materiálů, dílnu pro výtvarné činnosti
zaměřené na trojrozměrné artefakty, žákovskou kuchyň pro výuku předmětu příprava pokrmů, sklad materiálu pro všechny
zmíněné výchovy. V předpokládaných nákladech jsou zahrnuty stavební úpravy stávajících prostor a vybavení dílen.
žáci Základní školy Zámecká Litomyšl, veřejnost

Kontakt

Petr Doseděl, ředitel školy, 461 612 385, 1zs@litomysl.cz

Poznámka

Zdroje financování nejsou zcela známy, jedná se především o finanční krytí z grantů. Tím je dáno, že nelze přesně
specifikovat náklady v jednotlivých letech.
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Strategický plán rozvoje města Litomyšl pro období 2008 – 2015

Jméno: Dagmar Burdová
Pracovní skupina: Školství a sport
Priorita: L1 Rozvoj vzdělanosti obyvatelstva
Opatření: L 1.1 Rozvoj infrastruktury pro vzdělávání
Název projektu: Škola v zeleni
Nositel projektu (garant)
Realizace v letech
Náklady (Kč) v jednotlivých
letech
Náklady (Kč) celkem

Základní škola Litomyšl, Zámecká 496, 570 01
2008
x

2009
x

2010
x

1 000 000,-

4 000 000,-

3 000 000,-

2011

2012

2013

2014

2015

8 000 000,-

Zdroje financování
Popis projektu

Stručný popis: Podstatou projektu je úprava areálu školy, který byl desítky let zanedbáván a jehož zbytková zeleň je
přestárlá a nekvalitní. Zpracovaná studie zahrnuje v oploceném, nikoli uzavřeném, areálu vybudování školní zahrady jako
prostoru pro výuku a relaxaci, před budovou a na jejím boku směrem k silnici parkovou úpravu odpočinkového charakteru
s dřevinami (revitalizace současné zeleně je nezbytně nutná), součástí architektonického návrhu je přesunutí sochy Zdeňka
Nejedlého před dům jeho rodičů, tedy od čelní strany budovy školy přes Prkennou ulici do nového parčíku na boku školy.
Projekt počítá se zapojením žáků do budování zahrady. Celý upravený areál bude v době nevyužívané školou (odpoledne,
večery, víkendy, prázdniny) volně přístupný veřejnosti.

Cílová skupina

žáci Základní školy Zámecká Litomyšl, klienti Centra sociálních služeb Litomyšl (budova v sousedství školy), veřejnost

Kontakt

Petr Doseděl, ředitel školy, 461 612 385, 1zs@litomysl.cz

Poznámka

Zdroje financování nejsou zcela známy, jedná se především o finanční krytí z grantů. Tím je dáno, že nelze přesně
specifikovat náklady v jednotlivých letech. Studie již byla zpracována v roce 2007.
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Strategický plán rozvoje města Litomyšl pro období 2008 – 2015

Jméno: Mgr. Milada Nádvorníková
Pracovní skupina: Školství a sport
Priorita: L1 Rozvoj vzdělanosti obyvatelstva
Opatření: L 1.1 Rozvoj infrastruktury pro vzdělávání
Název projektu: Nástavba školy – ateliér, praktická učebna
Nositel projektu (garant)
Realizace v letech
Náklady (Kč) v jednotlivých
letech
Náklady (Kč) celkem

2008

2009
x

2010

2011

2012

2013

2014

2015

9 000 000,-

Zdroje financování
Popis projektu

Vybudování nástavby na školu – využití jako ateliér a praktická učebna

Cílová skupina

žáci Základní školy Litomyšl, U Školek 1117

Kontakt

reditel@skoluskol.cz

Zásobník projektů na léta 2008 - 2015
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Strategický plán rozvoje města Litomyšl pro období 2008 – 2015

Jméno: Mgr. Milada Nádvorníková
Pracovní skupina: Školství a sport
Priorita: L1 Rozvoj vzdělanosti obyvatelstva
Opatření: L 1.1 Rozvoj infrastruktury pro vzdělávání
Název projektu: Výměna oken na škole
Nositel projektu (garant)
Realizace v letech
Náklady (Kč) v jednotlivých
letech
Náklady (Kč) celke

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

15 000 000,-

Zdroje financování
Popis projektu

Výměna oken na základní škole Litomyšl, U Školek 1117

Cílová skupina

žáci Základní školy Litomyšl, U Školek 1117

Kontakt

reditel@skoluskol.cz

Zásobník projektů na léta 2008 - 2015
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Strategický plán rozvoje města Litomyšl pro období 2008 – 2015

Jméno: Mgr. Milada Nádvorníková
Pracovní skupina: Školství a sport
Priorita: L1 Rozvoj vzdělanosti obyvatelstva
Opatření: L 1.1 Rozvoj infrastruktury pro vzdělávání
Název projektu: Izolace suterénu školní jídelny
Nositel projektu (garant)
Realizace v letech
Náklady (Kč) v jednotlivých
letech
Náklady (Kč) celkem

2008

2009

2010

2011

2013

2014

2015

x

Zdroje financování

700 000,-

Popis projektu

Izolace suterénu ŠJ

Cílová skupina

strávníci ŠJ při Základní škole Litomyšl, U Školek 1117

Kontakt

reditel@skoluskol.cz

Zásobník projektů na léta 2008 - 2015
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Strategický plán rozvoje města Litomyšl pro období 2008 – 2015

Jméno: Mgr. Milada Nádvorníková
Pracovní skupina: Školství a sport
Priorita: L1 Rozvoj vzdělanosti obyvatelstva
Opatření: L 1.1 Rozvoj infrastruktury pro vzdělávání
Název projektu: Rekonstrukce půdních prostor v ZuŠ
Nositel projektu (garant)
Realizace v letech

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Náklady (Kč) v jednotlivých
letech
Náklady (Kč) celkem

4 000 000,-

Zdroje financování
Popis projektu

Vybudování nových učeben, zkušebny, nahrávacího studio a skladovacích prostor

Cílová skupina

žáci ZUŠ, začínající kapely, pěvecké sbory

Kontakt

zus@iol.cz

Zásobník projektů na léta 2008 - 2015
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Strategický plán rozvoje města Litomyšl pro období 2008 – 2015

Jméno: Mgr. Milada Nádvorníková
Pracovní skupina: Školství a sport
Priorita: L1 Rozvoj vzdělanosti obyvatelstva
Opatření: L 1.1 Rozvoj infrastruktury pro vzdělávání
Název projektu: Vybavení zahrad mateřských škol
Nositel projektu (garant)
Realizace v letech
Náklady (Kč) v jednotlivých
letech
Náklady (Kč) celkem

Milada Nádvorníková
2008
x

2009
x

2010
x

2011
x

2012
x

2013
x

600 000,-

600 000,-

600 000,-

600 000,-

200 000,-

200 000,-

2014

2015

2 800 000,-

Zdroje financování
Popis projektu

Vybavení zahrad mateřských škol novými herními prvky, pískovišti;

Cílová skupin

300 dětí ve věku 2 – 7 let

Kontakt

milada.nadvornikova@litomysl.cz

Zásobník projektů na léta 2008 - 2015
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Strategický plán rozvoje města Litomyšl pro období 2008 – 2015

Jméno:

Mgr. Milada Nádvorníková

Pracovní skupina: Školství a sport
Priorita: L1 Rozvoj vzdělanosti obyvatelstva
Opatření: L 1.1 Rozvoj infrastruktury pro vzdělávání
Název projektu: Obnovení dopravních hřišť mateřských škol v Litomyšli včetně vybavení vozového parku
Nositel projektu (garant)
Realizace v letech
Náklady (Kč) v jednotlivých
letech
Náklady (Kč) celkem

vedení MŠ
2008
x

2009
x

2010
x

2011
x

1 000 000,-

1 000 000,-

500 000,-

500 000,-

2012

2013

2014

2015

3 000 000,-

Zdroje financování
Popis projektu

I.MŠ - oprava asfaltových komunikací,vyznačení dopravního značení, nákup vozidel
II.MŠ - oprava asfaltových komunikací,vyznačení dopravního značení, nákup vozidel
III.MŠ - oprava asfaltových komunikací,vyznačení dopravního značení, nákup vozidel

Cílová skupina

300 dětí ve věku 2 – 7 let

Kontakt

milada.nadvornikova@litomysl.cz

Zásobník projektů na léta 2008 - 2015
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Strategický plán rozvoje města Litomyšl pro období 2008 – 2015

Jméno: Mgr. Milada Nádvorníková
Pracovní skupina: Školství a sport
Priorita: L1 Rozvoj vzdělanosti obyvatelstva
Opatření: L 1.1 Rozvoj infrastruktury pro vzdělávání
Název projektu: Zastřešení venkovního bazénu I. MS Litomyšl
Nositel projektu (garant)
Realizace v letech

Vítězslava Borovičková
2008

2009

Náklady (Kč) v jednotlivých
letech
Náklady (Kč) celkem

2010
x

2011

2012

2013

2014

2015

500 000,500 000,-

Zdroje financování
Popis projektu

Zastřešit stávající venkovní bazén

Cílová skupina

97 dětí ve věku 2 – 7 let

Kontakt

1ms@litomysl.cz

Zásobník projektů na léta 2008 - 2015
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Strategický plán rozvoje města Litomyšl pro období 2008 – 2015

Jméno: Ing. Ivo Jiránek
Pracovní skupina: Školství a sport
Priorita: L1 Rozvoj vzdělanosti obyvatelstva
Opatření: L 1.1 Rozvoj infrastruktury pro vzdělávání
Název projektu: Školící středisko ekologické výchovy
Nositel projektu (garant)
Realizace v letech
Náklady (Kč) v jednotlivých
letech

Ing. Ivo Jiránek
2008
x

2009
x

2010
x

100 000,-

15 000 000,-

15 000 000,-

2011

2012

2013

2014

Náklady (Kč) celkem

30 100 000,-

Zdroje financování

OP ŽP – 85 %, SŠ Zahradnická – 15 %

Popis projektu

Stručný popis: 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

Zásobník projektů na léta 2008 - 2015
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Strategický plán rozvoje města Litomyšl pro období 2008 – 2015

Jméno: Mgr. Milada Nádvorníková
Pracovní skupina: Školství a sport
Priorita: L1 Rozvoj vzdělanosti obyvatelstva
Opatření: L 1.1 Rozvoj infrastruktury pro vzdělávání
Název projektu: Vybudování venkovního bazénu na II. MS
Nositel projektu (garant)
Realizace v letech
Náklady (Kč) v jednotlivých
letech
Náklady (Kč) celkem

Jana Šauerová
2008
x

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

600 000,600 000,-

Zdroje financování
Popis projektu

Stávající venkovní bazén má doslouženo, je nutné vybudovat nový venkovní bazén

Cílová skupina

140 dětí ve věku 2 – 7 let

Kontakt

2ms@litomysl.cz

Zásobník projektů na léta 2008 - 2015
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Strategický plán rozvoje města Litomyšl pro období 2008 – 2015

Jméno: Mgr. Milada Nádvorníková
Pracovní skupina: Školství a sport
Priorita: L1 Rozvoj vzdělanosti obyvatelstva
Opatření: L 1.1 Rozvoj infrastruktury pro vzdělávání
Název projektu: Vybudování sauny ve III. MŠ v Litomyšli
Nositel projektu (garant)
Realizace v letech
Náklady (Kč) v jednotlivých
letech
Náklady (Kč) celkem

S. Kusá
2008

2009
x

2010
x

500 000,-

500 000,-

2011

2012

2013

2014

2015

1 000 000,-

Zdroje financování
Popis projektu

Tato mateřská škola jako jediná nedisponuje možností saunovat děti. Máme zájem tuto službu ve školce zřídit.

Cílová skupina

120 dětí ve věku 2 – 7 let

Kontakt

3ms@litomysl.cz

Zásobník projektů na léta 2008 - 2015
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Strategický plán rozvoje města Litomyšl pro období 2008 – 2015

Jméno: Mgr. Milada Nádvorníková
Pracovní skupina: Školství a sport
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 sokolovny
Nositel projektu (garant)
Realizace v letech

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Náklady (Kč) v jednotlivých
letech
Náklady (Kč) celkem
Zdroje financování
Popis projektu

Stručný popis: Rekonstrukce SOKOLOVNY: - podkrovní byt správce sokolovny,suterén - posilovna, strojní vybavení,
využití půdního prostoru pro nácvik gymnastiky, zateplení prostoru sokolovny - úspora zemního plynu a el.
energie,provedení nové venkovní přípojky odpadů,nový okruh teplé vody pro sociální zařízení - sprchy. Využití studny pro
užitkovou vodu v sokolovně.

Cílová skupina

široká veřejnost

Kontakt

Ing. Strnad, josef.strnad@lamitek.cz

Zásobník projektů na léta 2008 - 2015
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Strategický plán rozvoje města Litomyšl pro období 2008 – 2015

Jméno: Mgr. Milada Nádvorníková
Pracovní skupina: Školství a sport
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: Turistická základna v Budislavi
Nositel projektu (garant)
Realizace v letech
Náklady (Kč) v jednotlivých
letech
Náklady (Kč) celkem

Josef Coufal
2008
x

2009
x

2010
x

500 000,-

500 000,-

500 000,-

2011

2012

2013

2014

2015

1 500 000,-

Zdroje financování
Popis projektu

Rozvoj a obnova turistické základny v Budislavi – nákup stanů, sportovního vybavení

Cílová skupina

děti a mládež do 26 let, organizace pracující s dětmi, školy a školská zařízení

Kontakt

coufal@3zs.litomysl.cz

Zásobník projektů na léta 2008 - 2015
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Strategický plán rozvoje města Litomyšl pro období 2008 – 2015

Jméno: Mgr. Milada Nádvorníková
Pracovní skupina: Školství a sport
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 vzduchotechniky na zimním stadionu
Nositel projektu (garant)
Realizace v letech

Ing. Karel Kalousek
2008
x

Náklady (Kč) v jednotlivých
letech

5 000 000,-

Náklady (Kč) celkem

5 000 000,-

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Zdroje financování
Popis projektu

Stávající dřevěná střecha je v nevyhovujícím stavu - zásluhou špatného odvětrávání. Je nutné zajistit kvalitní
vzduchotechniku, která by vyřešila kondenzaci vody a ničení objektu.

Cílová skupina

veřejnost využívající veřejné bruslení, sportovci

Kontakt

ts@litomysl.cz

Zásobník projektů na léta 2008 - 2015
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Strategický plán rozvoje města Litomyšl pro období 2008 – 2015

Jméno: Mgr. Milada Nádvorníková
Pracovní skupina: Školství a sport
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: Zastřešený bikepark a skateboardové hřiště v Litomyšli
Nositel projektu (garant)
Realizace v letech

Hubert Stratílek
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Náklady (Kč) v jednotlivých
letech
Náklady (Kč) celkem

6 000 000,-

Zdroje financování
Popis projektu

Stručný popis: V Litomyšli již několik let ve kvalitně fungoval zastřešený bikepark a skateboardové hřiště, který se ale
bohužel musel být z pronajatých prostor vystěhován a nachází se v provizorních podmínkách. Máme zájem vybudovat
asfaltovou plochu, která bude zastřešená, a tím zajistíme celoroční provoz a vysokou úroveň sportu ve městě.

Cílová skupina

děti, mládež, dospělí

Kontakt

hubert@stratilek.cz

Zásobník projektů na léta 2008 - 2015
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Strategický plán rozvoje města Litomyšl pro období 2008 – 2015

Jméno: Mgr. Milada Nádvorníková
Pracovní skupina: Školství a sport
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: Asfaltová dráha v areálu Černé hory
Nositel projektu (garant)
Realizace v letech

Bc. Jaromír Drábek
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Náklady (Kč) v jednotlivých
letech
Náklady (Kč) celkem
Zdroje financování
Popis projektu

Máme zájem vybudovat asfaltový okruh v areálu Černé hory, který bude využíván po celý rok všemi věkovými kategoriemi
sportovců na kolech, bruslích, běžkách, matkami s kočárky, dětmi na tříkolkách či pěšími seniory – 7 km

Cílová skupina

široká veřejnost

Kontakt

jaromir.drabek@litomysl.cz

Zásobník projektů na léta 2008 - 2015
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Strategický plán rozvoje města Litomyšl pro období 2008 – 2015

Jméno: Mgr. Milada Nádvorníková
Pracovní skupina: Školství a sport
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)
Realizace v letech

Zdeněk Kocman
2008

Náklady (Kč) v jednotlivých
letech

2009
x

2010
x

2011
x

2012
x

2013
x

2014
x

2015
x

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

Zásobník projektů na léta 2008 - 2015
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Strategický plán rozvoje města Litomyšl pro období 2008 – 2015

Jméno: Mgr. Milada Nádvorníková
Pracovní skupina: Školství a sport
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 budovy TJ Jiskra Litomyšl
Nositel projektu, (garant)
2008
x

2009
x

2010
x

2011
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

Stručný popis: 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

Realizace v letech

Zásobník projektů na léta 2008 - 2015
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Strategický plán rozvoje města Litomyšl pro období 2008 – 2015

Jméno: Mgr. Milada Nádvorníková
Pracovní skupina: Školství a sport
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: Samurai Budoshow 2008
Nositel projektu (garant)
Realizace v letech
Náklady (Kč) v jednotlivých
letech

2008
x

2009
x

2010
x

100 000,-

100 000,-

100 000,-

2011

2012

2013

2014

2015

Náklady (Kč) celkem

300 000,-

Zdroje financování

Rozpočet města, dotace ČR, dotace EU,….

Popis projektu

Stručný popis: Po čtyřech absolvovaných ročnících, kdy přehlídka přinesla divákům naplněné sportovní haly bohatou a
atraktivní podívanou, bude i tento pátý ročník tvořen ukázkami mnoha stylů bojových umění, sportů a s tím spojených
činností. Oproti předešlým ročníkům bude programová skladba obměněna, tak aby zde byl dán prostor zejména místním a
regionálním oddílům. Prezentace regionálních oddílů bude brána jako jejich možnost sebeuplatnění a nalákání nových
zájemců, zejména dětí a mládeže.

Cílová skupina

děti a mládež, ostatní

Kontakt

Jiří Kohák, Nedošín 23, Litomyšl, 775 99 88 69

Zásobník projektů na léta 2008 - 2015
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Strategický plán rozvoje města Litomyšl pro období 2008 – 2015

Jméno: Mgr. Milada Nádvorníková
Pracovní skupina: Školství a sport
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: Nedošínský háj
Nositel projektu (garant): DDM
Realizace v letech

2008

Náklady (Kč) v jednotlivých
letech

2009
x

2010
x

60 000 ,-

190 000,-

2011

2012

2013

2014

2015

Náklady (Kč) celkem

250 000,-

Zdroje financování

DDM (rozpočet města) – 100 %

Popis projektu

Stručný popis: V současné době se zde nachází cca 10 zastavení. Máme zájem zaktualizovat obsah a obnovit poškozené
tabule a stojany a vydat informačního propagačního materiálu.

Cílová skupina

široká veřejnost

Kontakt

ddm@litomysl.cz

Zásobník projektů na léta 2008 - 2015
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Strategický plán rozvoje města Litomyšl pro období 2008 – 2015

Jméno: Mgr. Milada Nádvorníková
Pracovní skupina: Školství a sport
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
Realizace v letech

2008

Náklady (Kč) v jednotlivých
letech

2009
x

2010
x

60 000,-

90 000,-

2011

2012

2013

2014

2015

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

Zásobník projektů na léta 2008 - 2015
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Strategický plán rozvoje města Litomyšl pro období 2008 – 2015

Jméno: Mgr. Milada Nádvorníková
Pracovní skupina: Školství a sport
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: Městská naučná stezka
Nositel projektu (garant): DDM
Realizace v letech

2008

2009

Náklady (Kč) v jednotlivých
letech

2010
x

2011
x

40 000,-

60 000,-

2012

2013

2014

Náklady (Kč) celkem

100 000,-

Zdroje financování

DDM (rozpočet města) – 100 %

Popis projektu

Propojení dvou stávajících naučných stezek. Tato by byla zaměřena především na obyvatele sídlišť v Litomyšli.
Historicko přírodovědné téma.

Cílová skupina

široká veřejnost

Kontakt

ddm@litomysl.cz

Zásobník projektů na léta 2008 - 2015
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Strategický plán rozvoje města Litomyšl pro období 2008 – 2015

Jméno: Mgr. Milada Nádvorníková
Pracovní skupina: Školství a sport
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: Přístavba budovy DDM Litomyšl včetně vybavení interiéru
Nositel projektu (garant)
Realizace v letech

2008

Náklady (Kč) v jednotlivých
letech

2009
x

2010
x

6 000 000,-

2 000 000,-

2011

2012

2013

2014

Náklady (Kč) celkem

8 000 000,-

Zdroje financování

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

Popis projektu

Stručný popis: V současné době je na ulici 17. listopadu nevyhovující DDM.
Vzhledem k nedostačujícím stávajícím prostorám a zájmu o spontánní aktivity potřebujeme stávající objekt rozšířit.

Cílová skupina

děti mateřských škol, žáci základních škol, studenti středních škol, neorganizovaná mládež, široká veřejnost

Kontakt

ddm@litomysl.cz

Zásobník projektů na léta 2008 - 2015
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Strategický plán rozvoje města Litomyšl pro období 2008 – 2015

Jméno: Mgr. Milada Nádvorníková
Pracovní skupina: Školství a sport
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
x

2009
x

2010
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

Stručný popis: 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 petanque. 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.
obyvatelé města (žáci gymnázia jsou převážně děti litomyšlských občanů)

Realizace v letech

Cílová skupina

2011

2012

2013

2014

2015

Kontakt

Zásobník projektů na léta 2008 - 2015
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Strategický plán rozvoje města Litomyšl pro období 2008 – 2015

Jméno: Mgr. Milada Nádvorníková
Pracovní skupina: Školství a sport
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: Wellness a Fitness Centrum + pension
Nositel projektu (garant)
2008
x

2009
x

Náklady (Kč) v jednotlivých
letech

1 000 000,-

2 500 000,-

Náklady (Kč) celkem

3 500 000,-

Zdroje financování

Rozpočet města, dotace ČR, dotace EU,….

Popis projektu

Stručný popis: Cílem projektu je poskytnout komplexní zařízení pro sportovní vyžití a zdravý životní styl s možností
ubytování pro mimo litomyšlské. Ke stávajícímu cvičebnímu sálu by měla přibýt Fitness zóna (běžecké, cyklistické a
veslařské trenažery aj.), Wellness zóna (regenerace, masáže, koupele, sauna, fyzioterapie aj.), pension zaměřený na pobyt
především sportovních kolektivů.

Cílová skupina

široká veřejnost, sportovní reprezentace, turisté

Kontakt

Jiří Kohák, Nedošín 23, Litomyšl, 775 99 88 69

Realizace v letech

Zásobník projektů na léta 2008 - 2015
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Strategický plán rozvoje města Litomyšl pro období 2008 – 2015

Jméno: Mgr. Milada Nádvorníková
Pracovní skupina: Školství a sport
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: Bezúdržbový povrch hřišť a běžecké dráhy s rozběžištěm, U Školek a T.G.M
Nositel projektu (garant)
Realizace v letech

2008

Náklady (Kč) v jednotlivých
letech

2009

2010
x

2011
x

3 000 000,-

3 000 000,-

2012

2013

Náklady (Kč) celkem

6 000 000,-

Zdroje financování

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

Popis projektu

Umělá tráva na stávající školní sportovní hřiště včetně úpravy běžecké dráhy s rozběžištěm

Cílová skupina

žáci Základní školy Litomyšl, U Školek 1117, T.G.M 945, veřejnost, SŠ

Kontakt

reditel@skoluskol.cz, reditel@3zs.litomysl.cz

Zásobník projektů na léta 2008 - 2015
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Strategický plán rozvoje města Litomyšl pro období 2008 – 2015

Jméno: Mgr. Milada Nádvorníková
Pracovní skupina: Školství a sport
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 sokolské zahrady
Nositel projektu (garant)
Realizace v letech

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Náklady (Kč) v jednotlivých
letech
Náklady (Kč) celkem
Zdroje financování
Popis projektu

Stručný popis: Rekonstrukce SOKOLSKÉ ZAHRADY: dokončení zahájené výsadby "zeleně",vybudování dětského hřiště s
vybavením,zhotovení protihlukové stěny mez silnicí I.třídy č.35 a dětským hřištěm, tenisovými a volejbalovými kurty,
dokončení přestavby jednoho kurtu (volejbal, nohejbal,tenis), úpravy podezdívky a plotu, zajištění techniky pro údržbu
sokolské zahrady,zhotovení systému kropení kurtů vodou ze studny.

Cílová skupina

široká veřejnost

Kontakt

josef.strnad@lamitek.cz

Zásobník projektů na léta 2008 - 2015
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Strategický plán rozvoje města Litomyšl pro období 2008 – 2015

Jméno: David Zandler
Pracovní skupina: Školství a sport
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: Letní tábořiště střediska Junáka Litomyšl
Nositel projektu (garant)
Realizace v letech
Náklady (Kč) v jednotlivých
letech

Junák – svaz skautů a skautek ČR, středisko Litomyšl
2008
x

2009
x

200 000,-

300 000,-

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Náklady (Kč) celkem

500 000,-

Zdroje financování

Vícezdrojové financování

Popis projektu

Stručný popis: Cílem projektu je vybudovat tábořiště pro letní tábory střediska Junáka. Součástí projektu bude zakoupení
vhodného pozemku, jeho úprava a vybudování základního zázemí pro letní tábory tak, aby tábořiště odpovídalo
hygienickým a dalším předpisům. Tábořiště bude sloužit především oddílům střediska, ale může být zapůjčeno i dalším
organizacím.

Cílová skupina

primárně děti a mládež ve věku 7 až 26 let.

Kontakt

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

Zásobník projektů na léta 2008 - 2015
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Strategický plán rozvoje města Litomyšl pro období 2008 – 2015

Jméno: David Zandler
Pracovní skupina: Školství a sport
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
x

2009
x

2010
x

2011
x

2012
x

2013
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.

Realizace v letech

Zásobník projektů na léta 2008 - 2015
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Strategický plán rozvoje města Litomyšl pro období 2008 – 2015

Jméno: Mgr. Milada Nádvorníková
Pracovní skupina: Školství a sport
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)
Realizace v letech
Náklady (Kč) v jednotlivých
letech
Náklady (Kč) celkem
Zdroje financování
Popis projektu

TJ Jiskra Litomyšl – Jiří Coufal
2008
x

2009
x

7 500 000,-

7 500 000,-

2010

2011

2013

2014

2015

15 000 000,MŠMT (Podpora rozvoje a obnovy MTZ sportovních organizací ) – 12 000 000,-, TJ Jiskra Litomyšl – 2 000 000,-, rozpočet
města – 1 000 000,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

Zásobník projektů na léta 2008 - 2015
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Strategický plán rozvoje města Litomyšl pro období 2008 – 2015

Jméno: Mgr. Milada Nádvorníková
Pracovní skupina: Školství a sport
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)
Realizace v letech

Josef Coufal
2008

Náklady (Kč) v jednotlivých
letech

2009
x

2010
x

1 000 000,-

2 500 000,-

2011

2012

2013

2014

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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Strategický plán rozvoje města Litomyšl pro období 2008 – 2015

Jméno: Mgr. Milada Nádvorníková
Pracovní skupina: Školství a sport
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: Vybavení kluboven pro pionýry, debrujáry, skauty
Nositel projektu (garant)
Realizace v letech
Náklady (Kč) v jednotlivých
letech
Náklady (Kč) celkem

Josef Coufal, Mgr. Jana Dvořáková
2008
x

2009
x

2010
x

100 000,-

100 000,-

100 000,-

2011

2012

2013

2014

2015

300 000,-

Zdroje financování
Popis projektu

Stručný popis: Nabídnout dětem a mládeži do 26 let smysluplné využití volného času formou pravidelných setkávání
včetně tzv. otevřeného klubu pro neorganizovanou mládež

Cílová skupina

děti a mládež do 26 let, organizace pracující s dětmi, školy a školská zařízení, veřejnost

Kontakt

coufal@3zs.litomysl.cz
jana.dvorakova@seznam.cz
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Strategický plán rozvoje města Litomyšl pro období 2008 – 2015

Jméno: Mgr. Milada Nádvorníková
Pracovní skupina: Školství a sport
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 lanového centra v Budislavi
Nositel projektu (garant)
Realizace v letech
Náklady (Kč) v jednotlivých
letech

Josef Coufal
2008
x

2009
x

500 000,-

500 000,-

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Náklady (Kč) celkem

1 000 000,-

Zdroje financování

Vícezdrojové financování

Popis projektu

Cílová skupina

Stručný popis: V současné době se nachází v Budislavi areál turistické základy, kterou využívají pionýři, debrujáři, školy a
školská zařízení, rodiče s dětmi. Objekt je umístěn na kraji lesa, kdy je každoročně vybudováno mobilní lanové
centrum.Máme zájem toto lanové centrum výrazně rozšířit a nabídnou jeho využívání široké veřejnosti.
Toto centrum by se tak mohlo stát odloučeným pracovištěm Lanového centra Olomouc.
Již v současné době je vyškolen tým instruktorů z řad vedoucích našich organizací
děti a mládež do 26 let, organizace pracující s dětmi, školy a školská zařízení, veřejnost

Kontakt

coufal@3zs.litomysl.cz
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Strategický plán rozvoje města Litomyšl pro období 2008 – 2015

Jméno: Bc. Jaromír Drábek
Pracovní skupina:
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: Stezkami po Černé hoře
Nositel projektu (garant)
Realizace v letech

Město Litomyšl
2008

2009
x

2010
x

2011

2012

2013

2014

2015

Náklady (Kč) v jednotlivých
letech
Náklady (Kč) celkem

28 000 000,-

Zdroje financování

Regionální operační program Prioritní osa 2.2 Rozvoj městských a venkovských oblastí; spolufinancování Města Litomyšl

Popis projektu

Stručný popis: Rekonstrukce stávajících tras a stezek v lesoparku Černá hora. Lesopark je součástí sportovního areálu
Černá hora, ve kterém se nacházejí další zařízení nejen pro sportovní vyžití, např. atletický a fotbalový stadion, zimní
stadion, autocamp, letní plovárna, sportovní hala na squash, bowIing, venkovní tenisové kurty, hřiště na volejbal apod.
Lesopark je využíván především občany Litomyšle pro trávení volného času v přírodě, ale slouží také pro sportovce a pro
trénování koní na parkuru a dalších trasách.
Cíl a přínos projektu: Cílem projektu je vybudovat cca 7 km stezek vedených především po zalesněných územích
lesoparku. s alternativním povrchem vyhovujícím pro cyklisty, bruslaře na kolečkových bruslích, lyžaře apod.

Cílová skupina

občané Litomyšle, sportovci

Kontakt

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

Poznámka

idea
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Strategický plán rozvoje města Litomyšl pro období 2008 – 2015

Jméno: Bc. Jaromír Drábek
Pracovní skupina: Cestovní ruch a kultura
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:
Nositel projektu (garant)
Realizace v letech

Krytý plavecký bazén v Litomyšli

Město Litomyšl
2008

2009
X

2010
X

2011
X

41 000 000,-

41 000 000,-

38 000 000,-

2012

2013

2014

2015

Náklady (Kč) v jednotlivých
letech
Náklady (Kč) celkem

120 000 000,-

Zdroje financování

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

Popis projekt

Cílová skupina

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).
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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Strategický plán rozvoje města Litomyšl pro období 2008 – 2015

Jméno: Mgr. Milada Nádvorníková
Pracovní skupina: Školství a sport
Priorita: L2 Rozvoj volnočasových aktivit a sportu
Opatření: L 2.2 Zefektivnění práce v oblasti sportu a volnočasových aktivit
Název projektu: Systém odměňování trenérů a vedoucích pracujících s dětmi a mládeží
Nositel projektu (garant)
Realizace v letech
Náklady (Kč) v jednotlivých
letech
Náklady (Kč) celkem

Milada Nádvorníková
2008
x

2009
x

2010
x

2011
x

2012
x

2013
x

2014
x

2015
x

400 000,-

400 000,-

400 000,-

400 000,-

400 000,-

400 000,-

400 000,-

400 000,-

3 200 000,-

Zdroje financování
Popis projektu

Již několik let funguje systém placených trenérů sportující mládeže.
Máme zájem do systému zařadit i ostatní vedoucí, kteří se věnují práci s dětmi a mládeží

Cílová skupina

děti a mládež do 26 let

Kontakt

milada.nadvornikova@litomysl.cz
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Strategický plán rozvoje města Litomyšl pro období 2008 – 2015

Jméno: Mgr. Milada Nádvorníková
Pracovní skupina: Školství a sport
Priorita: L2 Rozvoj volnočasových aktivit a sportu
Opatření: L 2.2 Zefektivnění práce v oblasti sportu a volnočasových aktivit
Název projektu: Vybavení DDM – kroužek digitální fotografie
Nositel projektu (garant)
Realizace v letech
Náklady (Kč) v jednotlivých
letech

Lubor Urbámek
2008
x

2009

2010

2011

2012

2013

2015

150 000,-

Náklady (Kč) celkem

150 000,-

Zdroje financování

DDM (rozpočet města) – 100 %

Popis projektu

Podpora kroužku digitální fotografie - nákup 5 ks notebooků včetně software

Cílová skupina

žáci základních škol, studenti středních škol, neorganizovaná mládež, široká veřejnost

Kontakt

ddm@litomysl.cz
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Strategický plán rozvoje města Litomyšl pro období 2008 – 2015

Jméno: Mgr. Milada Nádvorníková
Pracovní skupina: Školství a sport
Priorita: L2 Rozvoj volnočasových aktivit a sportu
Opatření: L 2.2 Zefektivnění práce v oblasti sportu a volnočasových aktivit
Název projektu: Vybavení mládežnických organizací IT technikou
Nositel projektu (garant)
Realizace v letech
Náklady (Kč) v jednotlivých
letech
Náklady (Kč) celkem

Josef Coufal
2008
x

2009
x

2010
x

100 000,-

100 000,-

100 000,-

2011

2012

2013

2014

2015

300 000,-

Zdroje financování
Popis projektu

Stručný popis: V Litomyšli pracuje dlouhá léta občanská sdružení Pionýr, Debrujár a Junák.
Máme zájem zjistit pro tyto organizace výpočetní techniku včetně připojení k internetu a zabezpečit tak jejich
informovanost ve vztahu k veřejnosti i mezi sebou navzájem.

Cílová skupina

děti a mládež do 26 let, organizace pracující s dětmi, školy a školská zařízení, veřejnost

Kontakt

coufal@3zs.litomysl.cz
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Strategický plán rozvoje města Litomyšl pro období 2008 – 2015

Jméno: MUDr. Vylíčil Libor
Pracovní skupina: Zdravotní a sociální péče
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)
Realizace v letech
Náklady (Kč) v jednotlivých
letech
Náklady (Kč) celkem
Zdroje financování
Popis projektu

Litomyšl- město a litomyšlská nemocnice a.s.
2008
x

2009
x

30 000 000,-

40 000 000,-

2010

2011

2012

2014

2015

70 000 000,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)
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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Strategický plán rozvoje města Litomyšl pro období 2008 – 2015

Jméno: Ing. Terezie Šmolíková
Pracovní skupina: Zdravotní a sociální péče
Priorita: L3 Rozvoj sociální a zdravotní infrastruktury
Opatření: L 3.1 Rozvoj sociálních a zdravotnických zařízení
Název projektu: Výstavba domova pro seniory
Nositel projektu (garant)
Realizace v letech

Centrum sociální pomoci města Litomyšl
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Náklady (Kč) v jednotlivých
letech
Náklady (Kč) celkem

100 000 000,-

Zdroje financování

MPSV, rozpočet města – 5 000 000,- na PD + dodatečné krytí (zatím se neví)

Popis projektu

lůžková kapacita: 60 (78 000 000,-)
kvalita bydlení: jednolůžkové pokoje s bezbariérovým hygienickým zařízením a přistýlkou pro druhou osobu - rodinný
příslušník, doprovázející blízká osoba (“hospicová alternativa”)
členění na “rodinné buňky” pro 20 osob, v každé buňce malá kuchyňka, jídelna, společenská místnost, otevřená pracovna
asistentky, hygienické zařízení pro personál, sklad pomůcek, úklidová místnost
zázemí domova (22 000 000,-)
1) stravovací provoz - kapacita obědů cca 300
2) rehabilitace
3) administrativa, archiv
4) provozní zázemí (sklady, úklid, údržba, ap.)
senioři

Cílová skupina
Kontakt
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Strategický plán rozvoje města Litomyšl pro období 2008 – 2015

Jméno: Petr Doseděl
Pracovní skupina: Zdravotní a sociální péče
Priorita: L3 Rozvoj sociální a zdravotní infrastruktury
Opatření: L 3.2 Vytváření a zlepšování životních podmínek pro zdravotně postižené a jinak znevýhodněné občany
Název projektu: Univerzální schodolez – bezbariérový přístup do Lidového domu a dalších historických a kulturních budov Litomyšle
Nositel projektu (garant)
Realizace v letech

Farní charita Litomyšl
2008

Náklady (Kč) v jednotlivých
letech

2009
x

2010

2011

2012

2013

2014

2015

315 000,-

Náklady (Kč) celkem

315 000,-

Zdroje financování

Sponzoři, rozpočet města 50 000,-

Popis projektu

Cílová skupina

Stručný popis: Pořídit schodolez, který je schopen jakýkoliv invalidní vozík vyvézt a svézt po schodišti na kterékoli podlaží
Lidového domu. Schodolez je určen jak pro přepravu mechanických, tak i elektrických inv. vozíků, kočárků, čtyřkolek apod.,
o to do celkové hmotnosti 200 kg. Toto jednoduché, elektricky poháněné zařízení je obsluhováno doprovodnou osobou.
Provoz na jedno nabití akumulátoru je 30 min. Schodolez je specielně zkonstruován pro použití ve veřejných budovách jako
jsou školy, kulturní a společenská centra. Obsluha je jednoduchá a snadná.
Cíl a přínos projektu: Bezbariérovost Lidového domu. a dalších historických a kulturních budov v Litomyšli. Protože
schodolez lze snadno převážet, zapůjčovali bychom toto zařízení partnerským organizacím v Litomyšli.
Výstupy projektu: Zapojení handicapovaných do společenského života.
imobilní občané Litomyšle, bez rozdílu věku

Kontakt

Petr Doseděl, 603 957 573, dosedel@lit.cz
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Strategický plán rozvoje města Litomyšl pro období 2008 – 2015

Jméno:
Pracovní skupina: Zdravotní a sociální péče
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)
Realizace v letech

2008
x

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

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

Stručný popis: 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

Kontakt
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Strategický plán rozvoje města Litomyšl pro období 2008 – 2015

Jméno: Mgr. Pavel Voříšek
Pracovní skupina: Zdravotní a sociální péče
Priorita: L4 Rozvoj sociálních služeb a prevence kriminality
Opatření: L 4.2 Prevence kriminality a péče o rodiny s dětmi
Název projektu: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (NZDM) Litomyšl
Nositel projektu (garant)
Realizace v letech
Náklady (Kč) v jednotlivých
letech

2008

2009
x

2010
x

2011

2012

2013

2014

2015

250 000,-

Náklady (Kč) celkem

Zatím pouze příprava a podíl na PD (rozpočet města – 100 000,-)

Zdroje financování

RP SV (2.2) – 85 %, Program prevence kriminality Pardubického kraje (případně další dotační tituly PK), Město Litomyšl

Popis projektu

Stručný popis: NZDM je služba sociální prevence usilující o sociální začlenění a pozitivní změnu v životním způsobu dětí a
mládeže, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci. Poskytuje informace, odbornou pomoc, podporu, a předchází tak
jejich sociálnímu vyloučení. Potřeba vzniku NZDM v Litomyšli byla již deklarována ve schválené Strategii prevence
kriminality i jako jeden z cílů Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb mikroregionu Litomyšlsko. Cílem NZDM je
dětem a mládeži zabezpečit podporu pro zvládnutí obtížných životních událostí, snížení sociálních rizik vyplývajících z
konfliktních společenských situací, životního způsobu a rizikového chování, zvýšení sociálních schopností a dovedností,
podporu sociálního začlenění do skupiny vrstevníků i do společnosti, včetně zapojení do dění místní komunity, nezbytnou
psychickou, fyzickou, právní a sociální ochranu během pobytu v zařízení a podmínky pro realizaci osobních aktivit.

Cílová skupina

Děti a mládež pohybující se na území města Litomyšle ve věkové skupině 13 – 26 let, které se nemohou nebo nechtějí
zapojit do běžných volnočasových aktivit a které zažívají nepříznivé sociální situace.

Kontakt
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Strategický plán rozvoje města Litomyšl pro období 2008 – 2015

Jméno: Ing. Dagmar Jůzová
Pracovní skupina: Financování městských aktivit
Priorita: S2 Zefektivnění práce městského úřadu
Opatření: S 2.1 Dohled nad tvorbou koncepčních dokumentů
Název projektu: Projektová příprava
Nositel projektu (garant)
Realizace v letech

Město Litomyšl
2008
x

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

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.
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NEZAŘAZENÉ PROJEKTY

Jméno: Bc. Jaromír Drábek
Pracovní skupina:
Název projektu: Litomyšl – Lidské zdroje a zaměstnanost – pra zaměstnance MěÚ
Nositel projektu (garant)
Realizace v letech
Náklady (Kč) v jednotlivých
letech
Náklady (Kč) celkem
Zdroje financování
Popis projektu

2008

2009

2010

2012

2013

2014

2015

OPLZZ

Cílová skupina

zaměstnanci Městského úřadu, RaM, ZaM...

Kontakt

Bc. Jaromír Drábek

Poznámka

idea
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Jméno: Bc. Jaromír Drábek
Pracovní skupina:

Název projektu: Metropolitní síť
Nositel projektu (garant)
Realizace v letech

Město Litomyšl
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Náklady (Kč) v jednotlivých
letech
Náklady (Kč) celkem

50 000 000,-

Zdroje financování

Integrovaný operační program; Město Litomyšl

Popis projektu

Stručný popis: Vybudování vlastní metropolitní optické sítě za účelem propojení subjektů spravovaných Městem Litomyšl,
vysokorychlostní připojení této metropolitní sítě do sítě internet a následné využití možností metropolitní optické sítě.

Cílová skupina

občané Města Litomyšl; zaměstnanci MěÚ; turisté

Kontakt
Poznámka
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