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Příloha č. 4 Příručky pro příjemce
OZNÁMENÍ PŘÍJEMCE O ZMĚNÁCH V PROJEKTU/VE SMLOUVĚ

Sídlo:
Berní 2261/1, 400 01 Ústí nad Labem
tel.: 475 240 600
www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu

Pracoviště:
Závodní 379/84A, 360 06 Karlovy Vary
tel.: 354 222 624
e-mail: ridiciorgan@nuts2severozapad.cz

Příjemce: Město Litoměřice
Registrační číslo projektu: CZ.1.09/4.1.00/04.00047
Název projektu: Svatostánek českého vinařství
Územní odbor realizace programu: Ústí nad Labem
Plánované změny v projektu/ve Smlouvě o poskytnutí dotace
a) Změna v prokazování plnění indikátoru 52.02.12 Počet nově vytvořených pracovních
míst v rámci projektů na rozvoj cestovního ruchu od 1. 7. 2015 – změna v personálním
obsazení pozic ve fázi udržitelnosti projektu
b) Změna ceníku poskytovaných služeb
Neplánované změny v projektu/ve Smlouvě o poskytnutí dotace,
ke kterým již nepředvídaně došlo

Zdůvodnění změn
a) Z důvodu zvýšení provozní efektivity plánuje Město Litoměřice – zřizovatel příspěvkové
organizace Centrum cestovního ruchu Litoměřice (provozovatel Svatostánku českého
vinařství) – přesun činností manažera projektu z pozice vedoucí hradu na pozici vedoucí
recepce. Navrhovaná změna je požadována na základě praktických zkušeností získaných
za dobu 4 let dosavadního provozu objektu. Změna je v souladu s organizační strukturou
organizace Centrum cestovního ruchu Litoměřice schválenou Radou města Litoměřice s
platností od 1. 7. 2015.
Město Litoměřice bude i nadále vykazovat 3 pracovní místa - pozice/funkce manažera
objektu zůstane zachována – od 1. 7. 2015 pouze převezme pracovní náplň související s
činností manažera vedoucí recepce.
Stávající a navrhovaná struktura nově vytvořených pracovních míst:
Nově vytvořená pracovní místa v souladu se studií proveditelnosti - do 30. 6. 2015:
Činnost
Počet
Požadavky
Funkce (prokazováno
Osoba
míst
dle pracovní náplně)
Vedoucí střediska
Manažer
1
cizí jazyk, ŘP „B“,
Lenka
objektu
organizační
gotický hrad
Gottwaldová
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Správce

1

Pracovník
návštěvnického
centra

1

schopnosti
technické
Správce objektu
dovednosti
a
organizační
schopnosti
cizí
jazyk, Pracovník
vztahu
komunikativnost
veřejnosti

Ladislav Klofáč

k Veronika
Nováková

Nově vytvořená pracovní místa v souladu se studií proveditelnosti - od 1. 7. 2015:
Činnost
Počet
Požadavky
Funkce (dle pracovní
Osoba
míst
náplně)
Manažer
1
cizí jazyk, ŘP „B“,
Vedoucí recepce PhDr. Venuše
objektu
organizační
pracovník vztahu k
Hlaváčková
schopnosti
veřejnosti
Správce
1
technické
Správce objektu
Ladislav Klofáč
dovednosti
a
organizační
schopnosti
Pracovník
1
cizí
jazyk, Pracovník
vztahu
k Veronika
návštěvnického
komunikativnost
veřejnosti
Nováková
centra
b) Z důvodu zvýšeného zájmu o pronájem prostor po oficiálním konci návštěvních hodin
hradu, což přináší zvýšení nároku na mzdové prostředky zaměstnanců, byla navýšena
cena pronájmu kongresového sálu, repre salonku a degustační místnosti v době od 17.00
hodin do 24.00 hodin. Ostatní struktura cen pronájmů v běžnou provozní dobu zůstala
zachována.
Seznam přiložených dokumentů
- Usnesení z jednání RM dne 11. 6. 2015 – bod 529/18/2015
- Nový ceník pronájmů 2015
Datum: 24. 6. 2015
Předal: ….........................................., …..............
příjemce1
(podpis)
1

Tzn. statutární orgán příjemce

2/3

Výzva č. 57,58,59,60,61,62,63,64/v1

Příloha č. 4 Příručky pro příjemce
OZNÁMENÍ PŘÍJEMCE O ZMĚNÁCH V PROJEKTU/VE SMLOUVĚ

Datum doručení na ÚORP: …............
Převzal: …....................................., …...............
pověřený pracovník
(podpis)
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