MĚSTO LITOMYŠL
BŘÍ ŠŤASTNÝCH 1000, 570 20 LITOMYŠL

Záznam z jednání komise pro rozvoj cestovního ruchu
MÍSTO KONÁNÍ:
DATUM:
PŘÍTOMNI:

MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMYŠL
19. 1. 2011
VIZ. PŘILOŽENÁ LISTINA PŘÍTOMNÝCH

Program:
1. Starosta zahájil první jednání Komise pro rozvoj cestovního ruchu v tomto volebním období a vyzval
všechny přítomné členy komise k iniciativě.
2. Představeny byly výstupy práce komise CR za rok 2010. Podrobnější informace naleznou členové nové
komise v zápisech, který bude zaslán e-mailem spolu s tímto záznamem z jednání komise. Diskutována
byla také problematika vítacích cedulí a reklamních billboardů, jejichž instalaci nepovolila Policie ČR.
Instalace hnědých cedulí je předmětem projektu ROP, jehož nositelem je Klub českých turistů. Svazek
obcí Českomoravské pomezí zasílal již před podáním projektu seznam atraktivit, které je třeba doznačit.
3. Členové komise odsouhlasili další žadatele o přístup do Intranet.lit pro osoby působící v Litomyšli
v oblasti cestovního ruchu (Rybářství Litomyšl, Milan Bartoš – Music Club Kotelna, Chata Maxe
Švabinského, nekuřácká restaurace Lidový dům). Komise doporučuje tento seznam ke schválení v RaM.
4. Přístup do Intranet.lit budou mít po schválení v RaM také všichni členové nové komise pro rozvoj
cestovního ruchu.
5. Členové komise se zabývali úkolem Kontrolního výboru, který se týkal posouzení členství Města Litomyšl
v jednotlivých sdruženích a svazcích obcí. Činnost ve sdruženích krátce představil starosta města,
podrobnější podklady k rozhodnutí budou zaslány e-mailem (jsou přílohou č. 1 zápisu). Členové
komise dají vědět zpět svá stanoviska na e-mail: michaela.severova@litomysl.cz nejpozději
do 30. ledna 2011.
6. Všem držitelům kódů do Intranet.lit bude zprovozněna notifikace nového zápisu do diskusního fóra.
7. Starosta do příštího jednání zjistí, jak je to s cenotvorbou a úpravou otvírací doby na Státním zámku
Litomyšl.
8. Dne 21. února v 16 hodin se bude v Evropském školicím centru konat rozšířené jednání komise pro
rozvoj cestovního ruchu na téma „Co udělat proto, aby turista zůstal alespoň jednu noc
v Litomyšli“. Jednání se bude moci zúčastnit každý, kdo se zapojí na toto téma do diskuse na
diskusním fóru. Prosíme všechny členy komise, aby své návrhy a náměty zaznamenávali právě do
modulu „diskusní fórum“ na Intranet.lit.

V Litomyšli 21. 1. 2011
Zapsal: Ing. Michaela Severová

……………………………………………..
podpis
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Příloha č. 1

Dobrovolný svazek obcí Českomoravské pomezí
Členská města: Litomyšl, Polička, Svitavy, Moravská Třebová, Vysoké Mýto
Předmět činnosti
• popularizace, propagace a rozvoj cestovního ruchu v turistické oblasti
• společná propagace a reklama v oblasti cestovního ruchu
• společná příprava a realizace projektů v oblasti cestovního ruchu
• poskytování informací z oblasti cestovního ruchu veřejnosti
• spolupráce s vládními i nevládními organizacemi, podnikatelskými i nepodnikatelskými
subjekty za účelem dalšího rozvoje cestovního ruchu v oblasti
Cíle
•
•
•
•
•

zvýšení konkurenceschopnosti turistické oblasti Českomoravské pomezí na trhu cestovního
ruchu
zvýšení úrovně propagace nabídky atraktivit a služeb
zvýšení informovanosti potenciálních návštěvníků turistické oblasti
zlepšení image turistické oblasti Českomoravské pomezí
zlepšení dostupnosti informací o turistické oblasti pro informační centra, média i
zprostředkovatele služeb

1. význam sdružení
Pardubický kraj je z pohledu cestovního ruchu rozdělen na pět turistických oblastí – Pardubicko,
Chrudimsko-Hlinecko, Orlické hory a Podorlicko, Králický Sněžník a Českomoravské pomezí. Toto
rozdělení bylo pevně zakotveno také ve Strategii rozvoje cestovního ruchu v Pardubickém kraji
schválené v roce 2010. Turistickou oblast Českomoravské pomezí reprezentuje stejnojmenný
dobrovolný svazek obcí.
Rozdělené odpovídají veškeré aktivity v oblasti cestovního ruchu v kraji. Je používáno v tištěných
propagačních materiálech, na internetu, při propagaci na veletrzích cestovního ruchu. Při realizaci
aktivit spolupracuje Destinační společnost Východní Čechy, která má na starosti propagaci
Pardubického kraje jako celku, právě s jednotlivými turistickými oblastmi.
Na turistické oblasti je v Pardubickém kraji také cíleno čerpání dotací z Regionálního operačního
programu NUTS II Severovýchod v oblasti podpory 3.2 Marketingové a koordinační aktivity
v oblasti cestovního ruchu. Je zde kladen důraz na propagaci celých turistických oblastí a získání
dotace na projekt propagace samostatného města je nereálné. Žadatelem a realizátorem projektů
za turistickou oblast Českomoravské pomezí je tedy DSO Českomoravské pomezí.
2. smysl účasti Litomyšle
Litomyšl je turisticky atraktivním městem s památkou UNESCO, ale je stále složitější udržet
turistu ve městě déle než jeden den. Jednou z hlavních myšlenek, které stály za vznikem DSO
Českomoravské pomezí, byla právě společná propagace regionu jako celku. Turista tak, ať už na
internetu, v tištěném materiálu nebo propagačním spotu, dostává informaci, že v regionu není
pouze jedna turistická atraktivita. V dojezdové vzdálenosti několika kilometrů může navštívit
několik zámků, hrad, muzea se zajímavými expozicemi, přírodní zajímavosti, využít mnoha
sportovních zařízení atd. To by mělo být prvotním impulsem k rozhodnutí strávit v regionu několik
dní, což následně vede k využití ubytovacích, stravovacích a dalších doprovodných služeb zde
poskytovaných.
Pro Litomyšl je také zásadní možnost čerpání dotaci z ROP v oblasti marketingových aktivit.
Město tak s minimální finanční spoluúčastí může čerpat prostředky na marketing a propagaci
v rámci projektů s celkovými náklady ve výši několika miliónů Kč realizovaných DSO
Českomoravské pomezí.
Přehled realizovaných projektů
(v Kč)
Název projektu
Propagace to ČMP (SROP)

Celkové náklady
1 095 115

Dotace
985 603

Spoluúčast na
město
21 904
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ČMP hraje všemi barvami (ROP)
ČMP - pět barevných světů (ROP)

3 962 000
4 638 000

3 665 000
4 290 000

60 000
70 000

3. vize do budoucna
Projekt „Českomoravské pomezí – pět barevných světů“, který získal podporu z ROP, bude
realizován v letech 2010 – 2012. V rámci tohoto projektu bude uskutečněna celá řada aktivit
k propagaci turistické oblasti Českomoravské pomezí a tedy i Litomyšle a jejích atraktivit.
Koncepce cestovního ruchu v Pardubickém kraji bude i nadále vycházet z rozdělení na pět
turistických oblastí (spolupráce s Destinační společností, veletrhy cestovního ruchu, propagační
materiály, granty a programy podpořené EU).
Na úrovni turistických oblastí jsou vedena také jednání o užší spolupráci v oblasti cestovního
ruchu v rámci regionu Východní Čechy (Pardubický a Královéhradecký kraj).
Z výše uvedených důvodů se jeví jako velmi výhodné být nadále členským městem DSO
Českomoravské pomezí a využít všech možností a výhod, které toto sdružení městu přináší.

Dobrovolný svazek obcí České dědictví UNESCO
Členská města: Litomyšl, Kutná Hora, Telč, Třebíč, Kroměříž, Žďár nad Sázavou, Brno, Lednice,
Valtice, Holašovice, Český Krumlov, Olomouc
Předmět činnosti
• popularizuje, zveřejňuje a propaguje význam, souvislosti a problémy světového kulturního
a přírodního dědictví,
• uplatňuje a prosazuje specifické problémy míst světového dědictví při úpravě právních
norem a navrhování nových právních norem, které ovlivňují ekonomické a právní
postavení obcí i jejich hospodaření a při jednání s ústředními orgány státní správy,
• poskytuje veřejnosti informační služby, jimiž naplňuje účel a cíle DSO, a to včetně užití a
přístupu k veřejně provozovaným informačním a datovým sítím,
• provádí společnou přípravu a realizaci projektů ve výchově a vzdělávání zejména
nejmladší generace ve vztahu ke kulturnímu a přírodnímu dědictví,
• vyměňuje zkušenosti související s ochranou, zachováním, označováním a prezentací
kulturního a přírodního dědictví,
• spolupracuje s nevládními organizacemi a institucemi s posláním obdobným s cíli DSO,
které působí v ČR i v zahraničí.
cíl: lobby, hájící zájmy „unescových měst“
- prosazovat „naše“ zájmy do zákonů a jiných právních norem
- jednat s představiteli krajů o poskytování pravidelné finanční výpomoci městům UNESCO
- vyjednat vstup Prahy do Sdružení
- snažit se do fondu „Konto pomoci památkám UNESCO“ získat další finanční prostředky
- vytvořit přátelský klub poslanců a senátorů a navázat spolupráci s kulturním a rozpočtovým
výborem Parlamentu ČR
- požadovat „nadstandardní“ péči státu ve vztahu k památkám UNESCO
- podporovat možnost obcí a měst získávat finanční prostředky na rekonstrukci památek
UNESCO a jejich propagaci také z fondů EU
- v případě zapsání další památky na Seznam UNESCO jednat s představiteli obce, na jejímž
území se nachází, o přistoupení do Sdružení
- zahájit jednání o spolupráci i s obcemi, které mají „na svém území“ nehmotné kulturní
dědictví
cíl osvětový a vzdělávací
- vydávání nástěnného kalendáře
- zvýšit informovanost v oblasti prezentace a ochrany českého kulturního dědictví
- podporovat vznik škol UNESCO
- vyvíjet tlak na to, aby se informace o kulturním dědictví dostaly také do dalších učebnic
- zorganizovat soutěž Památky UNESCO výtvarně – pro studenty středních a vysokých
uměleckých škol
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-

informovat o činnosti Sdružení v radničních zpravodajích jednotlivých členských měst, místním
tisku, rozhlasu, televizi i dalšími možnými způsoby
- podporovat organizování soutěží dětí, mládeže i dospělých
oblast společné propagace
- dokázat udržitelnost projektu „Vítejte v ČR – zemi památek UNESCO“
- prezentovat Sdružení v rámci expozic měst na veletrzích cestovního ruchu
- aktivně spolupracovat s agenturou CzechTourism a Správou českých center
- přihlásit kalendář a další materiály na Tourpropag / Euroregionpropag do Písku
- prezentovat Sdružení v odborném tisku – i formou placené inzerce
- pokračovat ve spolupráci s agenturou Jitro (vizitkový systém, případně bedekr…)
- spolupracovat s dalšími touroperátory a cestovními kancelářemi
- veškerou propagaci koordinovat s vládní agenturou CzechTourism
- pokusit se nalézt finanční prostředky na úhradu nákladů další fáze společné propagace měst
UNESCO – dle závěrů marketingové strategie
- pokusit se prosadit do televize – minuta z památky UNESCO, večerníčky…
- přihlásit projekt či projekty za České dědictví UNESCO do grantového řízení vyhlášeného
Ministerstvem kultury ČR s názvem „Podpora pro památky UNESCO“
- připravit projekt do výzvy v rámci Integrovaného operačního programu
- působit jako aktivní partner v projektech realizovaných agenturou CzechTourism
- dotáhnout prezentaci v Husově ulici (včetně aktualizací informací)
1. význam sdružení
•

•

•

•

•

Dobrovolný svazek měst a obcí České republiky, na jejichž katastrálním území se nachází
objekt nebo objekty nebo chráněné území zapsané do Seznamu světového kulturního a
přírodního dědictví UNESCO, zřízeného podle Úmluvy o ochraně světového kulturního a
přírodního dědictví vyhlášené v č. 159/1991 Sb., nebo které se samy nacházejí na
chráněném území zapsaném do tohoto Seznamu.
Označení památky tímto emblémem Světového dědictví je aktem, kterým celé světové
společenství prohlašuje: „Ano, toto je cosi, co je na celém světě výjimečné a jedinečné, je
to cosi, co je našim společným dědictvím, je to něco, co se zavazujeme chránit jeden pro
druhého a v zájmu nás všech – národů světa.“ Bývalé Československo ratifikovalo
mezinárodní Úmluvu o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví v roce 1991 a
od té doby se podařilo zapsat na Seznam světového dědictví UNESCO již celkem 12 míst
z celé České republiky.
Sdružení je téměř hotovým turistickým produktem. Není zde třeba budovat značku – ta je
prověřená na celém světě. Společný postup přináší již dlouhodobě výsledky v rozvoji
cestovního ruchu, v komunikaci s odbornými novináři či cestovními kanelářemi a dalšími
profesionály v CR.
Dobrovolný svazek obcí České dědictví UNESCO získává za svoji činnost v oblasti
propagace pravidelně nejrůznější ceny. Za své aktivity získal například první místo
v kategorii Nejlepší jednotná marketingová kampaň v rámci soutěže Náš kraj 2009, kterou
každoročně vyhlašují vydavatelství C.O.T. media spolu s Veletrhy Brno.
Nezanedbatelná není ani účast svazku obcí v Celostátním kolegiu cestovního ruchu.

2. smysl účasti Litomyšle
•
•
•
•
•
Rok

společná propagace s českou cestoruchářskou špičkou jako je Český Krumlov, Kutná Hora,
Telč a další se Litomyšli vyplácí
snadnější přístup k informacím a dotacím
jsme partnery pro organizace v CR (např. v již zmíněném Kolegiu)
lobby na Ministerstvu kultury ČR (zástupce svazku obcí je v komisi pro rozdělování dotací
v programu Podpora pro památky UNESCO)
DSO má sídlo v Litomyšli – propagace „navíc“
Název
projektu

Popis projektu
(max 10 slov)

Garant
projektu

Celkové
náklady/
dotace (v

Zdroj
dotace
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Kč)
20062008

2008

2008

2009

2009

Vítejte v ČR –
zemi památek
UNESCO
O všech
památkách
UNESCO na
všech
památkách
UNESCO
Památky
UNESCO na
ministriádách
Památky
UNESCO
především
výtvarně
Památky
UNESCO si
propagaci
zaslouží

Projekt se týkal
rozvoje marketingu
ve městech a obcích
UNESCO.
Instalace 12
zvukových průvodců
na památky UNESCO
– info o všech
památkách UNESCO
Pořízení různých
druhů prezentačních
prvků
Zorganizování
soutěže pro studenty
uměleckých škol a
návazné aktivity
Doplnění fotogalerie,
vydání brožury –
rozšířené o
nehmotné kulturní
dědictví

Ing.
Vopálková,
Ing.
Severová

11.386.529 /
10.246.975

EU MMR

Ing.
Severová,
Ing.
Vopálková

3 976 309 /
3 574 575

MK ČR

Ing.
Severová,
Ing.
Vopálková
Ak. malířka
Jaroslava
Severová

500 000 /
350 000

MK ČR

1 338 572 /
936 000

MK ČR

Ing.
Severová,
Ing.
Vopálková

407 004 /
283 000

MK ČR

3. vize do budoucna
•

•
•

Máme podány dvě žádosti do IOPu na Ministerstvu pro místní rozvoj (každá asi na 15
milionů Kč): Vítejte v ČR – zemi památek UNESCO II. (nositelem České dědictví UNESCO
o.p.s.) a Živá města – živé památky 2 (nositelem Terra nostra – malebný kraj o.p.s.,
partnery: České dědictví UNESCO, Česká inspirace)
Opět zažádáme o grant na Ministerstvu kultury ČR
Snažíme se navázat spolupráci s cestovní kanceláří, která by prodávala konkrétní produkty
(výlety) po městech UNESCO

Z výše uvedených důvodů se jeví jako velmi výhodné být nadále členským městem i sídlem DSO
České dědictví UNESCO a využít všech možností a výhod, které toto sdružení městu přináší.

Dobrovolný svazek obcí Česká inspirace
Členská města: Litomyšl, Kutná Hora, Telč, Polička, Třeboň, Hradec Králové, Jindřichův Hradec,
Cheb
Předmět činnosti
• Účelem a cílem Sdružení, jako dobrovolné, zájmové, nestranické a nevládní organizace, je
aktivně přispívat k rozvoji turistického ruchu se zaměřením na kulturní nabídku
sdružených měst.
• K dosažení cíle a naplnění účelu Sdružení zejména:
• popularizuje, zveřejňuje a propaguje význam rozvoje turistického ruchu,
• poskytuje veřejnosti prostřednictvím informačních center sdružených měst informační
služby, jimiž naplňuje účel a cíle Sdružení,
• provádí společnou cílenou propagaci a reklamu v oblasti turistického ruchu,
• připravuje a realizuje společné propagační projekty,
• provádí společnou prezentaci v informačních centrech jednotlivých měst a spolupracujících
partnerů,
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• spolupracuje s institucemi s posláním obdobným s cíli Sdružení, které působí v ČR
v zahraničí.

i

Motto: Za kulturou nejen do Prahy
– cílem je lákat návštěvníky do měst na živou kulturu
Význam sdružení a smysl účastni Litomyšle ve sdružení nejlépe vystihuje vyjádření Ing.
Petra Kratochvíla z roku 2005 (v té době ředitele odboru regionálního agentury CzechTourism)
„Založení sdružení vybraných měst pod hlavičkou Česká inspirace byl ve své době pionýrský čin.
Z pohledu cestovního ruchu předstihl dobu a můžeme jej nyní považovat za první turistický
produkt městského typu, který se stal obchodovatelný na trhu cestovního ruchu. Důkazem je
např. jeho zařazení do nabídky cestovní kanceláře Čedok. Konkurovat Praze je složité. Úspěchu
lze dosáhnout pouze ucelenou nabídkou městského cestovního ruchu a spolupráce několika
významných měst, systematicky působící na vybrané cílové skupiny turistů, je jednou z mála cest
úspěšné konkurence Praze. Stálé volání po decentralizaci turistů z Prahy do regionů dostalo
činností České inspirace konkrétní nástroj.
Společným jmenovatelem je téma, které tvoří
základní koncepční nabídku naší republiky na zahraničních trzích - historie, architektura, kultura,
spotřební zábava ve městech. Významným prvkem činnosti sdružení je i jeho relativní
uzavřenost. Zůstává výběrovým subjektem, který svojí desetiletou činností získal autoritu nejen u
odborné veřejnosti, ale i u turistů. Tuto výhodu lze dokumentovat na vstupu města Chebu.
Management města si uvědomuje, že ve společenství ostatních může více propagovat město za
menší finanční náklady. Ihned se velmi aktivně zapojil do činnosti Sdružení a také přijal řadu
racionálních opatření k propagaci města (i mimo rámec sdružení).
3. vize do budoucna
•
•
•
•

Činnost tohoto svazku obcí se z původního „kamarádského spolku“ přeměnila
v profesionální organizaci, která systematicky pracuje na společné propagaci a
marketingu.
Těží z výborného názvu, ale také ze skvělé nabídky kulturních aktivit v jednotlivých
městech.
Každoročně vydává společný kalendář akcí, organizuje putovní výstavu, jezdí propagovat
města do zahraničí a upozorňuje na nejvýznamnější kulturní akce členských měst.
Spolu s Českým dědictvím UNESCO realizuje projekt Živá města – živé památky, který je
podpořen z IOPu. Pokračování tohoto projektu je v těchto dnech předmětem posuzování a
hodnocení na CRR (servisní organizace MMR).

Z výše uvedených důvodů se jeví jako velmi výhodné být nadále členským městem DSO Česká
inspirace a využít všech možností a výhod, které toto sdružení městu přináší.

Regionální rozvojová agentura
Členové: Pardubický kraj, Pardubice, Česká Třebová, Hlinsko, Choceň, Chrudim, Litomyšl,
Moravská Třebová, Polička, Přelouč, Svitavy, Vamberk
Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje (RRA PK) je zájmové sdružení
právnických osob, které nyní již 11 rokem podporuje rozvoj Pardubického kraje. K dosažení
tohoto cíle úzce spolupracuje s veřejnou správou regionu, zejména s místními samosprávami
měst a obcí. Úkolem RRA PK je zastupovat zájmy místní správy v regionálních
institucích, koordinovat problémy spojené s rozvojem měst a obcí a spolupracovat
s centrálními orgány státu a krajskou správou. Své aktivity zaměřuje zejména na oblast
rozvoje lidských zdrojů a vzdělávání, dopravní infrastruktury, životního prostředí, cestovního
ruchu a obnovy kulturních památek.
Vize: RRA chce být vyhledávaným partnerem při tvorbě a realizaci projektů přispívajících ke
zvyšování úrovně života v Pardubickém kraji.
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Poslání: RRA PK podporuje rozvoj Pardubického kraje a poskytuje podporu a poradenství členům
a dalším subjektům v oblasti strategického plánování, dotačních titulů a dalších oblastí, které mají
vazbu na regionální rozvoj.
•
•
•
•
•
•
•

koordinace, prosazování a hájení zájmů regionální politiky Pardubického kraje;
poskytování univerzálních služeb pro podporu a koordinaci hospodářského, sociálního
a kulturního rozvoje kraje;
podílení se na řešení strategie rozvoje kraje a vybraných regionálních projektů a Programu
rozvoje Pardubického kraje;
získávání a využívání tuzemských a zahraničních finančních zdrojů pro regionální rozvoj,
ve spolupráci s ostatními regionálními agenturami v ČR podílení se na komplexních
úlohách regionálního rozvoje ČR dle zásad Evropské unie;
zajišťování zpracování programových dokumentů včetně návrhu konkrétních projektů za
kraj v rámci administrace strukturálních fondů EU, případně podobných investičních
programů, umístitelných v regionu;
organizování odborných akcí, přednášek a seminářů, členství a aktivní účast v tuzemských
i mezinárodních organizacích;
konzultace, poradenství, řešitelská a expertní činnost, osvětové aktivity a informační servis
v médiích a na internetu.

Pro rok 2001 bude dle informací pana ředitele snížen příspěvek na 1 Kč/obyvatele (z 3 Kč/
obyvatele)
Význam sdružení pro Litomyšl bohužel neumím přesně posoudit – nejezdím na valné
hromady, ani na žádná jiná jednání. Agentura pomáhala DSO Českomoravské pomezí se
zpracováním grantové žádosti a průběžných monitorovacích zpráv. Funguje i jako poradní orgán
v otázkách evropských dotací.

Dobrovolný svazek obcí Krajem Smetany a Martinů
Členská města: Borová, Bystré , Polička, Litomyšl, Dolní Újezd, Jedlová, Květná, Lubná,
Oldřiši, Pomezí, Sebranice, Svojanov, Široký Důl, Telecí
1.Význam sdružení:
Systematická podpora rozvoje turistiky a vytváření podmínek pro její všestranný rozvoj
a tomu odpovídá i předmět jeho činnosti. Jedná se zejména o tyto aktivity:
• drobná infrastruktura v Kraji S a M (odpočívadla, infotabule, směrovky)
• společná cílená propagace a reklama v oblasti cestovního ruchu
• poskytování informací s vazbou na turistický ruch veřejnosti a návštěvníkům mikroregionu
• příprava a realizace společných propagačních projektů
• podpora rozvoje rekreačních, kulturních, sportovních a konferenčních aktivit s vazbou na
turistiku a vzájemná spolupráce v těchto oblastech
• vzájemná spolupráce při získávání finančních zdrojů pro aktivity sdružení
• spolupráce s českými i zahraničními institucemi s posláním obdobným s cíli sdružení
2. Smysl naší účasti
Město Litomyšl bylo zakladatelem tohoto svazku, v současnosti má 14 členů. Svazek byl založen
v návaznosti na projekt Phare, který byl realizován ve spolupráci s partnerským městem Roden.
Svazek KSM zajišťuje drobnou infrastrukturu regionu. Dle rozpočtového výhledu na období 201113 svazku Kraj Smetany a Martinů nebudou (stejně jak tomu bylo v roce 2010) vybírány v roce
2011,2012 žádné členské příspěvky.
V roce 2010 bylo např. z prostředků svazku:
• opraveno odpočívadlo na Šibeničním vrchu v hodnotě 12 tis.Kč a v roce 2011 bude toto
odpočívadlo bezplatně převedeno městu Litomyšl
• město Litomyšl obdrželo k propagaci brožury „Na kole Krajem Smetany a Martinů“ – jeden
z nejzdařilejších materiálů pro cykloturisty (další dotisk brožury je plánován pro rok 2011).
K propagaci bylo zpracováno info pro turisty - Na koně v KSM, S dětmi do KSM, Rozhledny
a vyhlídky v KSM.
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•

v roce 2010 bylo ukončeno zajištění udržitelnosti akce na projekt Propagace turistické
oblasti Svitavsko, jehož se svazek obcí Kraj Smetany a Martinů účastnil. Projekt byl
realizován v rámci SROP – Rozvoj cestovního ruchu – Podpora regionálních a místních
služeb cestovního ruchu – veřejné subjekty.

Dne 14.10.2009 získal svazek obcí Osvědčení o zápisu ochranné známky Kraj Smetany a Martinů
do rejstříku ochranných známek. Ochrana platí 10 let ode dne podání přihlášky, poté svazek
může podat žádost o obnovu ochranné známky.
3. Vize do budoucna
Účast Litomyšle v tomto svazku pro rok 2011 a 2012 je bezplatná, podpora drobné infrastruktury
je potřebná – (infotabule, odpočívadla, cykloznačení). Obce mohou přes svazek žádat o dotaci
Pce kraje v rámci programu“ Podpory budování infrastruktury cestovního ruchu v Pardubickém
kraji“.
Podle názoru Informačního centra Litomyšl, které spolu se starostou zastupuje Město Litomyšl
v tomto sdružení, je dobré v tomto svazku setrvat.

Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
(SHS ČMS)
1. Význam sdružení
SHS ČMS je dobrovolná, zájmová, nestranická a nevládní organizace sdružující především
historické obce nebo jejich části, na jejichž území jsou zachovány významné kulturní hodnoty,
zejména nemovité památky. Má celkem 211 členů a vzniklo již v listopadu 1990 z iniciativy měst
s výrazným přispěním tehdejšího starosty Litomyšle Ing. Miroslava Brýdla. Sdružení vzniklo
z obavy představitelů historických měst, že po sametové revoluci nebude regenerace
památkového fondu prioritou a dostane se na okraj zájmů. Od začátku bylo jasné, že obnova
památek je sice prostředkem, ale nikoli cílem snažení. Obnova památek nesmí být samoúčelná,
má za cíl přilákat do historických měst domácí i zahraniční turisty.
Činnost Sdružení se ve všech aspektech soustřeďuje na uchování, ochranu a trvalou využitelnost
našeho kulturního dědictví. K dosažení tohoto cíle SHS ČMS zejména:
• popularizuje, zveřejňuje a propaguje význam, souvislosti a problémy kulturního dědictví,
• pořádá veřejnosti přístupné výstavy, odborné semináře, konference apod.,
• uplatňuje specifické problémy historických sídel při úpravě či tvorbě právních norem,
• spolupracuje s organizacemi a institucemi s posláním shodným s cíli SHS ČMS, které působí v
ČR i v zahraničí
Mezi nejvýznamnější aktivity Sdružení patří péče společně s MK ČR a MMR ČR o Program
regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón (dotační
titul MK, vícezdrojové financování). I na základě tohoto Programu probíhá pravidelná a úspěšná
regenerace památkově chráněných území našich měst a obcí. Od roku 1994 je udělována Cena
za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace MPR a MPZ spojená s právem
používat titul "Historické město roku". Město Litomyšl získalo toto ocenění v r. 2000.
Počínaje r. 1991 jako spolupořadatel, od r. 1998 pak jako hlavní gestor v ČR Sdružení organizuje
vždy v měsíci září Dny evropského dědictví - Dny otevřených dveří památek (European
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Heritage Days - EHD), což je rozsáhlý celoevropský projekt, který vede k neformálnímu
uvědomování si kořenů našich národních identit a ochraně kulturního odkazu našich předků.
Metodické působení Sdružení spočívá v pořádání odborných seminářů a konferencí. Kromě zcela
odborných tematik, jako např. barva a detail v architektuře nebo zeleň v historických sídlech se v
posledních letech širší zájem soustřeďoval na propojení okruhů památkové ochrany a
ekonomického rozvoje jak historických měst tak i celé země, dotýkal se problematiky cestovního
ruchu, oblastí nové výstavby v historické zástavbě měst .
Sdružení je partnerem Ministerstva kultury ČR, Ministerstva pro místní rozvoj ČR a Ministerstva
životního prostředí ČR, orgánů vrcholných zastupitelských sborů, odborných nestátních institucí
působících v oblasti památkové péče, nezávislých neziskových organizací zabývajících se péčí o
národní dědictví a spolupracuje s dalšími organizacemi a institucemi působícími v ČR i v zahraničí,
jejichž poslání je shodné s jeho cíli.

2. Smysl naší účasti
V roce 2010 získalo SHS ČMS dotaci na projekt s názvem Putování po historických městech Čech,
Moravy a Slezska. Nositel projektu, plánuje vytvořit celkem 14 nabídek regionálních aktivit a
jeden národní produkt z již existujících kulturních akcí. Hlavními iniciátory snažení přilákat do
historických měst domácí i zahraniční turisty mají být tzv. Historická města roku. Tedy ta členská
města, která za uplynulých 15 let dosáhla v oblasti obnovy památek nejlepších výsledků a
obdržela Cenu za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace městských památkových
rezervací a městských památkových zón. V soutěži uspěla a na programu se chtějí kromě
Litomyšle podílet tato města: Svitavy, Kadaň, Třeboň, Kroměříž, Klášterec nad Orlicí, Kutná Hora,
Nový Jičín, Prachatice, Spálené Poříčí, Česká Kamenice, Polná, Jindřichův Hradec a Štenberk.
Prioritou programu je podpořit kulturní a městský cestovní ruch v regionech s cílem zvýšit
cestovní ruch především v členských městech Sdružení.
3. Vize do budoucna
V roce 2011 bude probíhat realizace výše uvedeného projektu podpořeného z IOP, ve kterém je
zapojena i Litomyšl. Prvním rokem realizace tohoto projektu je rok 2011. Od května do října
budou v zúčastněných městech probíhat týdenní akce. Jednotlivá města připraví program včetně
návštěv dalších historických měst v okolí. Nabídku všech těchto aktivit budou moci návštěvníci
nalézt jak na nových webových stránkách, tak v tištěných materiálech, které Sdružení připravuje.
Zástupci města se mohou zúčastnit akcí dle nabídky sdružení na aktuální rok.
Členský příspěvek na rok 2011 je ve výši 10.026 Kč.

Svaz měst a obcí (SMO ČR)
1. Význam sdružení
SMO ČR je celostátní, dobrovolnou, nepolitickou a nevládní organizací, založenou jako zájmové
sdružení právnických osob. Členy Svazu jsou obce a města, Svaz je partnerem pro vládní i
parlamentní politickou reprezentaci. Podílí se na přípravě a tvorbě návrhů legislativních i
nelegislativních opatření v oblastech týkajících se kompetencí obcí. Činnost Svazu je založena
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především na aktivitě starostů, primátorů a členů zastupitelstev obcí a měst, kteří se nad rámec
svých povinností věnují i obecným problémům samosprávy.
SMO ČR k 20. září 2010 sdružuje 2.445 obcí, tj. 39% z celkového počtu obcí v ČR. Členské
obce Svazu
zastupují 7.832.775 obyvatel,
což
z
celkového
počtu
obyvatelstva
ČR
představuje 75%.
Hlavní cíle sdružení jsou
• obhajovat společné zájmy a práva měst a obcí, a vytvářet tak příznivé podmínky k jejich
rozvoji
• podporovat a rozvíjet samosprávnou demokracii ve veřejné správě
• podílet se na přípravě zákonů a dalších opatření, které mají dopad na místní samosprávu,
a posilovat tak vliv obcí v legislativní oblasti
• informovat vládu, parlament i instituce Evropské unie včas o tom, jaký dopad mohou mít
jimi připravovaná opatření na kvalitu života občanů i na rozvoj jednotlivých území
• posilovat ekonomickou samostatnost měst a obcí
• vzdělávat zastupitele i pracovníky místních samospráv
• podporovat výměnu zkušeností a příkladů dobré praxe
2. Smysl naší účasti
Praktické výhody členství ve Svazu pro město
• právní poradenství poskytované legislativně-právním oddělením členským obcím zdarma
(oblasti týkající se fungování obce),
• možnost podílet se na činnosti Svazu a na formování jeho politiky prostřednictvím členství
v odborných komisích Svazu, účastí na jednání vrcholných orgánů Svazu (Sněm Svazu) či
podněty, co by Svaz měl prosazovat,
• možnost aktivně se zapojit do vytváření legislativy a politik v rámci ČR i EU, a tím ovlivnit
právní prostředí pro fungování obce,
• možnost zapojit se do mezinárodních projektů zaměřených na výměnu zkušeností
v různých oblastech místní správy,
• měsíčník Informační servis (INS) zdarma zasílaný členům Svazu,
• výhodné podmínky při získání Svazových publikací,
• slevy na nákup obecního automobilu zn. Škoda Auto pro členy Svazu
• slevy na nákup softwaru ASPI (legislativní normy ČR) pro členy Svazu
3. Vize do budoucna
Město může využívat výše uvedené výhody. V letošním roce opět sdružení vydává publikaci
s názvem „Příručka člena zastupitelstva obce po volbách v roce 2010“, kterou obdrží každý
zastupitel.
Členský příspěvek se skládá ze dvou částí - pevná část pro město ve výši 5.000,- Kč a dále
variabilní část ve výši 1,80 Kč za občana, což pro Litomyšl představuje celkovou částku 23.257
Kč.

Svazek obcí Mikroregion Litomyšlsko
1. Význam sdružení
Svazek obcí Mikroregion litomyšlsko byl založen 7. 3. 2001 a členy je 41 obcí (oblast odpovídá
zhruba bývalému okresu z r. 1960). Předmětem činnosti svazku obcí je realizace strategického
plánu trvale udržitelného rozvoje regionu svazku obcí a dalších aktivit v oblasti ekonomického
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rozvoje, rozvoje venkova, kvality života, rozvoje cestovního ruchu, rozvíjení kulturních a
historických hodnot regionu, ochrany životního prostředí, propagace regionu a vytváření
příznivých vnitřních a vnějších vztahů, schválených orgány svazku obcí (jinak i činnosti dle § 50
odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích). Svazek obcí může vyvíjet vlastní hospodářskou
činnost.
2. Smysl naší účasti
V předcházejících letech se zrealizovaly tyto velké projekty
 Nakládání s biologicky rozložitelným odpadem v Mikroregionu Litomyšlsko.
Rozpočet: 7.786.980 Kč, z toho dotace 5.953.400 Kč (EU + SFŽP ČR + PA kraj), vlastní zdroje ML
1.833.580 Kč. Projekt byl realizován v roce 2007 v tomto rozsahu:
• kompostárna – vybudování zpevněné plochy v lokalitě býv. cihleny (2,5 mil. Kč)
• pořízení 27 kontejnerů umístěných v 19 obcích ML (z toho 4 ks pro Litomyšl)
• pořízení svozového vozu a štěpkovače – ve výpůjčce Městské služby s.r.o.
 Marketingové služby pro rozvoj cestovního ruchu Mikroregionu Litomyšlsko
Projekt realizovaný v rámci grantového schématu 4.1.2 SROP. Rozpočet: 2.158.152 Kč, z toho
dotace 1.791.000 Kč (EU + PA kraj), vlastní zdroje ML 367.152 Kč.
• multimediální CD turistických zajímavostí Litomyšlska
• účast na 2 veletrzích cestovního ruchu ve 2 letech
• propagační tiskoviny
• regionální obrazová publikace Litomyšlska
• turistický produkt Cesta kolem zámku (propagační brožura, videoprezentace, multifunkční
tabule)
V současné době probíhá realizace projektu Technika pro trasy běžeckého lyžování
v Mikroregionu Litomyšlsko, který byl v rámci MAS Litomyšlsko o.p.s. podpořen dotací z
programu Leader ve výši 277.499 Kč (rozpočet 370 tis. Kč). Bude zakoupen stopovač od firmy
BEFI s.r.o. Voděrady.
Za období 2001 – 2010 získal svazek obcí tyto dotace:
POV Pardubického kraje (vč. dotace na poradenství):
5 484 tis. Kč
Grantové programy Pardubického kraje:
215 tis. Kč
Podpora z rozpočtu Pardubického kraje:
1 000 tis. Kč
Programy MMR:
1 046 tis. Kč
Programy Evropské unie:
14 314 tis. Kč
Dotace celkem:
22 059 tis. Kč
3. Vize do budoucna
Pro další funkční období byl 23.11.2010 zvolen předsedou svazku starosta Litomyšle Michal
Kortyš.
V následujících letech bude realizován velký projekt „Studie proveditelnosti k realizaci
přírodě blízkých protipovodňových opatření - Mikroregion Litomyšlsko – jih, západ,
střed, východ“ (PPO). Předmětem je zpracování studie proveditelnosti a navržení přírodě
blízkých protierozních a protipovodňových opatření (PPO) na území celého mikroregionu. Jedná se
o důležitý krok k zamezení povodňových škod a k obnově retenčních schopností krajiny.
Projekt řeší především:
• přesné určení lokalit s největšími problémy (povodně)
• nalezení vhodných opatření ke zvýšení retenčních schopností území
• navržení přírodě blízkých opatření vedoucích k optimalizaci vodního režimu v ploše povodí,
jež vycházejí z možností ovlivnit jednotlivé složky odtokového procesu v povodí a povedou ke
snížení objemu povrchového odtoku
• vymezení opatření vedoucích ke zvýšení akumulace a infiltrace v území formou přírodě
blízkých PPO
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•

navržení úpravy koryt a niv s vlivem na protipovodňovou ochranu formou přírodě blízkých
opatření, zejm. opatření podporujících tlumivý rozliv povodní v nivách
• vypracování podkladů pro následnou realizaci PPO
• zjištění a projednání majetkoprávních vztahů pro území s navrženými opatřeními
Projekt bude realizován v návaznosti na zpracovanou „Analýzu území a návrh PPO v ploše povodí
pro správní území ORP Litomyšl“, jejíž písemný i elektronických (CD) výstup obce obdržely.
Financování:
Celkem rozpočet
7 379 000,- Kč
Dotace OPŽP (již přidělená!)
6 425 100,- Kč
Spolufinancování Mikroregionu Litomyšlsko
953 900,- Kč
Obce z projektu obdrží zpracované projektové podklady pro vlastní realizace protipovodňových
opatření, tzn. podklady pro přípravu žádosti o dotace na vlastní realizaci PPO.
Členský příspěvek na rok 2011 představuje částku 311.550 Kč. (tj. 30 Kč/1 obyvatel). Oproti
roku 2010 se jedná o navýšení částky o 10 Kč/1 obyvatel z důvodu financování výše uvedeného
projektu PPO.

Národní síť Zdravých měst ČR (NSZM)
1. význam sdružení
NSZM je asociací aktivních místních samospráv, které se programově hlásí k principům
udržitelného rozvoje, zapojují veřejnost do rozhodovacích procesů a podporují zdravý životní styl
svých obyvatel. V souhrnu lze říci, že Zdravá města se promyšleně snaží utvářet město jako
kvalitní a příjemné místo pro život na základě dohody s obyvateli.
PŘÍNOSY A SLUŽBY ČLENŮM (citováno z materiálů NSZM)
V případě zájmu NSZM pomáhá městu i úřadu postupovat kvalitně a efektivně. NSZM poskytuje řadu
služeb a výrazně usnadní spolupráci a sdílení dobré praxe u nás i v zahraničí.
Asociace je respektovaným partnerem resortů a odborných institucí, aktivní Zdravá města tak mají dobrý
„kredit“ u nás i v zahraničí.
I. Ukázky služeb spojených s čerpáním externích zdrojů:
a) Vzdělávání a poradenství zdarma: poskytneme konzultace k Vašim projektům dle témat, tzv.
„projektové inkubátory“; realizujeme akreditovaná školení k tvorbě, řízení a vyhodnocování projektů.
b) Aktuální a včasné informace ke zdrojům: provozujeme pravidelný informační e-mailový servis k
tématům jako např. zdroje EU, granty, dotace, inspirace, akce a mnohá další.
c) Podpora Vašich projektů: můžeme zpracovat podpůrná vyjádření k Vašim projektům, které souvisí s
aktivitami v rámci NSZM; umožníme konzultaci projektu s relevantním odborným partnerem.
d) Internetový „projektový zásobník“: Vaše návrhy na projekty mohou být přehledně zobrazeny v
internetové databázi „DataPlán“, která umožní jednoduché vkládání a správu námětů ze strany úřadu i
dalších partnerů; systém provazuje projekty na konkrétní opatření koncepcí a plánů (města, kraje aj.), do
budoucna umožní propojení na témata operačních programů EU.
e) Argumenty pro Vaše projekty, specifické zdroje pro Zdravá města: aktivity v rámci Projektu
Zdravé město a místní Agenda 21 přinášejí výrazné argumenty pro Vaše projekty (zapojování veřejnosti,
udržitelný rozvoj, strategické řízení, mezinárodní zaštítění aj.); NSZM aktivně prosazuje mezinárodní
standardy uplatňované u svých členů, a vyjednává tak specifické podpory a zdroje.
II. NSZM je akreditovanou vzdělávací institucí Ministerstva vnitra, realizuje zdarma unikátní
vzdělávací programy určené zejména pro profesionály v oblasti místní Agendy 21.
Ukázky služeb spojených se vzděláváním:
Školení pro úřady v oblasti strategického řízení a mezinárodních standardů: specializované
vzdělávání je poskytováno pravidelně několikrát do roka, odpovídá potřebám a požadavkům Zdravých
municipalit, umožňuje sdílet zkušenosti s dalšími městy.
III. Značka „Zdravé město“ má své místo v ČR i zahraničí. NSZM spolupracuje s řadou celostátních médií a
propaguje aktivity asociace i jednotlivých svých členů.
Ukázky služeb medializace a propagace:
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Medializace ukázkových postupů: NSZM vydává tiskové zprávy, zpracovává podklady pro celostátní
média a odborná periodika k Vašim ukázkovým postupům; pravidelně připravuje Zpravodaj NSZM - bulletin,
který je distribuován po celé ČR i do zahraničí.
IV. NSZM rozvíjí síťovou spolupráci a nabízí ukázkové postupy a inspirace z ČR i zahraničí v různých
oblastech. Umožňuje zapojení do tématických programů a projektů i spolupráci s odborníky v daném
tématu.
Ukázky souvisejících služeb:
a) Databáze DobráPraxe: pro efektivní propagaci a přenos ukázkových postupů Vám nabízíme internetové
prostředí Databáze DobráPraxe. Jedná se portál navštěvovaný městy, médii, resorty i odbornými institucemi
z domácího prostředí i ze zahraničí.
b) Informační servis: prostřednictvím 12 tématických e-mailových konferencí na různá témata (např.
doprava, sociální, životní prostředí ad.) a řady interních informací ke grantům, projektům, akcím apod.bude
mít Vaše město vždy včas ty nejdůležitější informace.
c) Celostátní a regionální akce: v průběhu celého roku pro Vás připravujeme řadu zajímavých akcí ke
konkrétním tématům, kde můžete sbírat inspiraci i prezentovat Vaše zkušenosti a osvědčené postupy.
V. NSZM napomáhá efektivnímu a přehlednému řízení Vašeho města a úřadu. Poskytuje zdarma moderní
informační systém pro strategické řízení. Pomáhá systémově zapojovat veřejnost do rozvoje města.
Ukázky souvisejících služeb:
a) Pomoc při zpracování a řízení kvalitní strategie rozvoje: NSZM pomáhá při tvorbě a realizaci
strategií rozvoje - doporučuje metodický postup, odkazuje na inspirace a osvědčené postupy.
b) Plánování s veřejností: jedním ze základních rysů kvalitně postupujících měst je i systematická práce s
veřejností a její zapojování do dění ve městě a do plánování rozvoje. Na základě dlouholetých zkušeností
Vám poskytneme metodiku i konkrétní pomoc při vedení týmových prací a veřejných projednání; pomůžeme
sestavit komunitní plány a poskytneme tipy na aktivizaci veřejnosti a rozvoj veřejného života.
c) Info-systém DataPlán: jako členové NSZM budete moci využívat unikátní internetový informační
systém DataPlán NSZM, oceněný Cenou za inovaci ministra vnitra. DataPlán Vám umožní řehlednou správu
důležitých informací jako např. strategické cíle, ukazatele rozvoje, projekty a rozpočty, ale i správu aktivit
jednotlivých odborů či pracovníků. DataPlán je jedinečným info-systémem pro strategické a efektivní řízení
města a úřadu.
d) Zavádění metod kvality: NSZM Vám napomůže při zavádění evropských standardů a metod kvality,
zejména místní Agendy 21, ale i dalších.

2. smysl naší účasti
Litomyšl je členem NSZM od roku 2005, kdy byly splněny základní podmínky členství: usnesení
zastupitelstva, ustanovení politika zdravého města a koordinátora projektu zdravého města. Litomyšl je člen
„začátečník“. Jedná se o startovací kategorii Projektu Zdravé město. Město může využívat výše jmenované
služby NSZM, v současné době se jedná zejména o informační servis NSZM a možnost účastnit se na
vzdělávacích akcích či konferencích pořádaných NSZM jak pro zaměstnance úřadu, tak pro politiky města.
Tato úroveň členství není nijak časově omezena, povinností města je realizovat minimálně jednu
z vybraných kampaní NSZM. V Litomyšli se každoročně jedná o kampaň ke Dni Země. Členský poplatek činí
1,50 Kč za obyvatele ročně.

3. vize do budoucna (zda setrvat, co to přinese, nebo zda naopak
vystoupit....apod.)
Budoucnost se odvíjí od zájmu politiků města realizovat projekt Zdravého města.
I.
Ukončení členství se děje usnesením zastupitelstva, přinese úsporu asi 15000,- Kč ročně na
členských příspěvcích.
II.
Setrvání na stávající úrovni znamená ustanovit politika Zdravého města (starosta či
místostarosta) a koordinátora projektu zdravé město (kontaktní osoba na úřadě). Dle potřeby
lze využívat služby NSZM a v případě zájmu kdykoli postoupit na vyšší úroveň členství.
III.
Rozvoj projektu Zdravé město na základě postupu dle metodiky NSZM – naplňování kritérií
Místní agendy 21, Zdraví 21 za využití výše jmenovaných postupů a služeb. Jedná se o tři
základní pilíře – podpora zdraví a kvality života, udržitelný rozvoj a participaci veřejnosti. Jedná
se o závazek města i úřadu a předpokládá výraznou politickou podporu a angažovanost politika
zdravého města.
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