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Úvod 
 
 
Vážení a milí přátelé, 
 
Ročenka je dokument, který vám představí město tak trochu jinak, než je 
obvyklé. Jde o sumář čísel a statistik z nejrůznějších oblastí.  
 
Důležitou kapitolou je například demografický vývoj obyvatelstva, podrobně 
zpracované jsou údaje o podnikatelských subjektech, o infrastruktuře, 
dopravě, školství a zdravotnictví. Dočtete se, kde si můžete zasportovat 
a jaké jsou další možnosti v oblasti volnočasových aktivit. Nechybí zde ani 
kapitola věnovaná bezpečnosti a sociální oblasti. 
 
I když se zdá, že ročenka je pouhým souhrnem suchých čísel, doporučuji 
všem do ní alespoň nahlédnout, věřím, že některé z kapitol Vás zaujmou.  
 
 

Mgr. Tomáš Spurný 
starosta města 
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11. VVybrané údaje  
 
OObecná charakteristika   

První písemná zpráva 1281 
Zeměpisné souřadnice 49° 57' s. š., 16° 58' v. d. 
Nadmořská výška – střed/m 330 
Počet katastrálních území 3 
Klimatické hodnoty:  

průměrná teplota vzduchu 10,8 °C 
roční úhrn srážek 670,3 mm 

nejbohatší měsíc na srážky červen 
Počet obyvatel k 31.12.2019 25 884     
Cizinci s trvalým pobytem 301 
Počet obyvatel včetně cizinců 26 185 
Městská doprava:  
počet linek 5 
počet zastávek 48 
délka provozní sítě  60 km 
Pošty 4 
Školy:  
mateřské 3 
základní 5 
střední a VOŠ 6 
školy jiných zřizovatelů 5 
vysoké školy/fakulty 2/3 
Kulturní zařízení:  
kulturní dům 1 
divadla 1 
kina 1 
muzea a galerie 4 
knihovna 1 
Kostely 6 
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Zdravotní zařízení:  
nemocnice 1 
poliklinika 1 
lékárny 11 
Samostatné ordinace lékařů:  
pro dospělé 23 
pro děti a dorost 7 
ordinace specialistů 100 
zubních lékařů 28 
Domov důchodců 1 
Penzion pro důchodce 1 
Domy s pečovatelskou službou 4 
  
 

22. SSložeení rrady  aa  zzastupitelsttvva města  
(stav k 31.12.2019) 

 
ČČlenové rady městaa      VVoolební strany  
Mgr. Tomáš Spurný   Pro Šumperk – KDU-ČSL a NK 
Ing. Marta Novotná   Šumperáci 
Ing. Jakub Jirgl    ANO 2011 
Martin Hoždora    ANO 2011 
doc. JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. Pro Šumperk – KDU-ČSL a NK        
Mgr. Jana Rybová Kunčarová  ANO 2011  
Ing. Roman Macek   ODS 
Dušan Ščambura   Pro Šumperk – KDU-ČSL a NK 
MUDr. Radan Volnohradský  ANO 2011 
 
ČČlenové zastupiittelstva města    VVolební strany  
Mgr. Tomáš Spurný   Pro Šumperk – KDU-ČSL a NK 
Ing. Marta Novotná   Šumperáci 
Ing. Jakub Jirgl    ANO 2011 
Martin Hoždora    ANO 2011 
doc. JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. Pro Šumperk – KDU-ČSL a NK        
Mgr. Jana Rybová Kunčarová  ANO 2011  
Ing. Roman Macek   ODS 
Dušan Ščambura   Pro Šumperk – KDU-ČSL a NK 
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MUDr. Radan Volnohradský  ANO 2011 
Radovan Auer    Šumperáci 
MUDr. Jiří Berka    Sdružení PRO-REGION a Nezávislí 
MUDr. Miloslav Borek   Sdružení PRO-REGION a Nezávislí 
Mgr. Bc. Zdeněk Brož   Nezávislá volba 
Mgr. Alena Hlavešová   KSČM 
Ing. Jaroslav Horák  SPD 
Jaroslav Horák  SPD 
Martin Janíček    ANO 2011 
Mgr. Irena Jonová   ČSSD 
JUDr. Ivana Jordová   KSČM 
Mgr. Martin Kuchtík   Nezávislá volba 
MgA. Kamil Navrátil   Šumperáci 
Ing. Ondřej Polák   Šumperáci 
František Porteš    ANO 2011 
Mgr. Tomáš Potěšil   ODS 
Ing. et. Ing. Bc. Bronislav Suchý  Sdružení PRO-REGION a Nezávislí 
Ing. Jiří Vozda  Sdružení PRO-REGION a Nezávislí 
Květoslav Vykydal  Nezávislá volba 
   
 

33. VVedení města  
 
SStarosta města ––  MMgr. TTomáš Spurný  
Starosta města zastupuje město navenek. Starostu a místostarosty volí do 
funkcí zastupitelstvo města z řad svých členů. Za výkon funkce odpovídá 
zastupitelstvu města. Starosta má právo užívat při významných příležitostech 
a občanských obřadech závěsný odznak se státním znakem a označením 
Česká republika. 
Starosta např. svolává a zpravidla řídí zasedání zastupitelstva a rady města, 
spolu s 1. místostarostou podepisuje právní předpisy obce, odpovídá za 
včasné objednání přezkoumání hospodaření města za uplynulý kalendářní 
rok. Metodicky řídí odbory: krizové řízení, interní audit a kontrolu, kancelář 
tajemníka, finanční a plánovací, majetkoprávní, živnostenský. 
 
11.. mmístostaarostkkaa ––  IIngg. Marta Novotná  
1. místostarosta rozhodnutím zastupitelstva města zastupuje starostu v době 
jeho nepřítomnosti, jedná a rozhoduje ve všech věcech, které jsou svěřeny 
starostovi. Spolu se starostou podepisuje právní předpisy obce, usnesení 
zastupitelstva a rady města. 
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Metodicky řídí odbory: dopravy, správní a vnitřních věcí, školství, kultury 
a vnějších vztahů, sociálních věcí.  
 
22.. místosttarosta ––  IIng. Jaakub JJirgl   
2. místostarosta rozhodnutím zastupitelstva města zastupuje starostu v době 
jeho nepřítomnosti, jedná a rozhoduje ve všech věcech, které jsou svěřeny 
starostovi. 
Metodicky řídí odbory: strategického rozvoje, územního plánování a investic, 
výstavby, životního prostředí. 
 
TTaajemník měěsttského úřadduu  ––  PPaaedDr. Petr  HHolub  
Podle pokynů starosty plní úkoly vyplývající z usnesení rady a zastupitelstva. 
Zajišťuje úkoly v přenesené působnosti obce, plní úkoly zaměstnavatele 
podle zvláštních předpisů, řídí a kontroluje činnost zaměstnanců městského 
úřadu, kontroluje organizační složky města. 
 
 
 

44. VVýýborry zastupiteelstva  aa  kkomise rady  
(stav k 31.12.2019) 

 
VVýbory zastupitelstva  

 
FFinanční výbor  
Předseda: Ing. Roman Macek 
Tajemník: Hana Adamová 
Členové:  MUDr. Radan Volnohradský, Ing. Zdeněk Utěšený, MBA, 

Ing. Petr Suchomel, Ing. Jana Barešová, Ing. et Ing. Bc. 
Bronislav Suchý, Lenka Valentová, Ing. Jakub Šnapka, 
Ing. Jaromír Mikulenka  

 
KKontrolní výbor  
Předseda: Mgr. Alena Hlavešová 
Tajemník: Helena Hloušková 
Členové:  Martin Hladil, Ing. Luboš Cekr, PhDr. Václav Kopa, 

Ing. Radovan Vrba, Ing. Ludvík Žák, , MgA. Kamil Navrátil, 
Jakub Gloza 
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Martin Hladil, Ing. Luboš Cekr, PhDr. Václav Kopa, Ing. Radovan Vrba, Ing. 
Ludvík Žák, , MgA. Kamil Navrátil, Jakub Gloza 

 
 

KKomise rady  
 
KKomise pro dotace z  rrozpočtu městaa    
Předseda:  MUDr. Miloslav Borek 
Tajemník:   Mgr. Iveta Vymazalová 
Členové:     Jiří Gonda, Michal Bubeník, Jaroslav Horák ml., Ladislav Sebök, 

Zdeněk Zerzáň, Mojmír Janků,  Radovan Auer, Martin Kuchtík 
 
KKomise strategického rozvoje, výstavby a živvotního prostředí    
Předseda:  Mgr. Karel Hošek (Šumperáci) 
Tajemník:   Ing. Lenka Krobotová 
Členové:     Zdeněk Stojaník, Jiří Valert, Jiří Vozda, Jana Richtrová, Vladislav 

Mesiarkin, Roman Bednář, Valerie Hrubá, Martin Hons 
 
KKommise školství a sportuu    
Předseda:  PaedDr. Hynek Pálka (Šumperáci) 
Tajemník:   Bc. Jana Nedělníková 
Členové:     Gabriela Kubešová, Petr Jakoubek, Pavel Mareš, Petr Opekar, 

Michaela Jirošová, Eva Kupková, Jan Křížek, Pavla Zerzáňová 
Hilšerová 

 
KKomise kultury, letopisecká a cesttovního ruchu      
Předseda:  Josef Macek, DiS. (ANO 2011) 
Tajemník:   Bc. Martina Buchtová 
Členové:     Kamil Navrátil, Luboš Heider, Věra Kocourková, Andrea 

Veselovská, Matěj Kašík, František Merta, Lenka Hoffmanová, 
Květoslav Vykydal 

 
KKomise sociální    
Předseda:  Dušan Ščambura (PRO ŠUMPERK - KDU-ČSL a NK) 
Tajemník:   Zuzana Müllerová, DiS. 
Členové:  Angelis Zdukos, Taťána Kašparová, Milena Kratochvílová, Ivo 

Fischer, Ludvík Koblížek, Jana Lubojacká, Václav Kopa, Vendula 
Škvařilová 

 
KKomise ddopravy  
Předseda:  Ing. Přemysl Michálek, CSc. 
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Tajemník:   Ing. Jaroslava Vicencová 
Členové:     Martin Hladil, Richard Hrdina, Zdenek Suchomel, Jan Karger, 

Zdeněk Kocourek, Jaroslav Horák st., Radek Bubeník, Petr 
Koruna 

 
KKomise proo prevenci kriminality a bezpečnost ve městě  
Předseda:  František Porteš (ANO 2011) 
Tajemník:   Bc. Slavěna Karkošková 
Členové:     Jaromír Vondra, Miroslav Nečas, Milan Kukula, Václav Doubrava, 

Rostislav Matušek, Jiří Skrbek, Gustav Vojtek, Radoslav Sturm 
 
KKomise majetkoprávní, bytového hospodářství aa živností   
Předseda:  Martin Janíček (ANO 2011) 
Tajemník:   Kateřina Bezdíčková 
Členové:     Klára Dubovská Holubová, Petr Sovadina, Zdeněk Brož, Jaroslava 

Horáková, Zdena Laštuvičková, Ivana Jordová, Zuzana Hicks, 
Tomáš Menšík 

 
KKomise životního prostředí a energetiky  
Předseda:  Ing. Jaroslav Horák st. (SPD) 
Tajemník:   Olga Havlíčková 
Členové:     Marek Pažitka, Petr Prokeš, Vladimír Haitmar, Slavomír Bušina, 

Miroslava Pořízková, Jitka Sitařová, Vladimír Hošek, Ondřej Polák 
 
 
KKomise SStudenttskká rada  
Předseda:   Rudolf Brož (Šumperáci) 
Tajemník:   Antonín Linet 
Členové:     Benjamin Lipenský, Jakub Gloza, Lukáš Rozsíval, Štěpán 

Hofmann, Leona Vicencová, Ondřej Havlíček, Adéla Jurková, 
Jakub Macek 
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55. MMěstský úřad ŠŠumperk  
  

ZZákladní informace  
  
KKontaktní poštovvní adresa  
Město Šumperk 
nám. Míru 1 
787 01 Šumperk 
 
AAdresy úřadoven  pprro osoobní nnáávvššttěvuu  
Budova radnice, nám. Míru 1, Šumperk 
Budova Jesenická, Jesenická 31, Šumperk 
Budova Lautnerova, Lautnerova 1, Šumperk 
Budova Bří. Čapků, Bří. Čapků 35A, Šumperk 
 
TTelefoonní spojení  
Telefonní číslo ústředna: 583 388 111 
Telefonní číslo informace: 583 388 401 
 
IInterneettové spojení  
Adresa internetové schránky: www.sumperk.cz 
Adresa e-podatelny: posta@sumperk.cz 
Datová schránka: 8bqb4gk 
 
 

OOdbory Městského úřadu Šummpeerk  
(stav k 31.12.2019) 

 
Odbor dopravy Ing. Radek Novotný, vedoucí 
Odbor finanční a plánovací Ing. Milena Peluhová, vedoucí 
Odbor majetkoprávní Mgr. Milan Šubrt, vedoucí 
Odbor sociálních věcí Ing. Pavla Skálová, vedoucí 
Odbor správní a vnitřních věcí Ing. Petra Štefečková, vedoucí 
Odbor strategického rozvoje, 
územního plánování a investic Ing. Pavel Volf, vedoucí 
Odbor školství, kultury a  vnějších vztahů Ing. Helena Miterková, vedoucí  
Odbor výstavby Ing. Luděk Felkl, vedoucí  
Odbor živnostenský Ing. Marek Pospíšil, vedoucí 
Odbor životního prostředí Ing. Dana Krňávková, vedoucí 
Kancelář tajemníka Ing. Marie Dvořáčková, vedoucí   
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VV  rroce 20199  MMěsstskký úřad Šumperk vykonával funkci obcce  ss  rrozšířenou 
ppůsobností  vv  336  oobcích,, jsou to::  
Bludov, Bohdíkov, Bohutín, Branná, Bratrušov, Bušín, Dlouhomilov, Dolní 
Studénky, Hanušovice, Hraběšice, Hrabišín, Chromeč, Jakubovice, Janoušov, 
Jindřichov, Kopřivná, Libina, Loučná nad Desnou, Malá Morava, Nový Malín, 
Olšany, Oskava, Petrov nad Desnou, Písařov, Rapotín, Rejchartice, Ruda nad 
Moravou, Sobotín, Staré Město, Sudkov, Šléglov, Šumperk, Velké Losiny, 
Vernířovice, Vikantice, Vikýřovice. 
 
MMěstskký úřaad Šumperk vyykonával funkci pověřené obce  aa  ffunkci staveebního 
úúřadu  vv  228  oobcích,, jsou  tto::  
Bludov, Bohdíkov, Bohutín, Bratrušov, Bušín, Dlouhomilov, Dolní Studénky, 
Hraběšice, Hrabišín, Chromeč, Jakubovice, Janoušov, Libina, Loučná nad 
Desnou, Nový Malín, Olšany, Oskava, Petrov nad Desnou, Písařov, Rapotín, 
Rejchartice, Ruda nad Moravou, Sobotín, Sudkov, Šumperk, Velké Losiny, 
Vernířovice, Vikýřovice. 
 
MMěssttskýý úřad Šumperk jako úřad  ss  rrozšířenou působností vvykonávaal  mmatriční 
aagendduu pro  114 oobcíí  vve spprávníím obvodu, jsou too::  
Bratrušov, Dlouhomilov, Dolní Studénky, Hraběšice, Nový Malín, Petrov nad 
Desnou, Písařov, Rapotín, Rejchartice, Sobotín, Sudkov, Šumperk, 
Vernířovice, Vikýřovice. 
 
 
 

66. NNadregionální zájmová uskupení  
 
Nadregionální zájmovou spolupráci řeší město Šumperk  dlouhodobými 
svazky s obcemi, kde má z ekonomických, historických, příp. jiných důvodů 
zájem o užší a trvalejší spolupráci. Jmenovitě (od roku): 
 
Sdružení měst a obcí ČR  1994 
Sdružení obcí střední Moravy  1995 
Sdružení historických sídel  2002 
 
V rámci výměny zkušeností v oblasti řízení obcí, sféry ekonomické, kulturní, 
společenské a sportovní byly uzavřeny smlouvy a dohody s následujícími 
městy a státy EU: 
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Smlouva o spolupráci s městem Vaasa /Finsko/  1984 
Dohoda o partnerství Šumperk – Bad Hersfeld /Německo/  1994 
Dohoda o partnerství Šumperk – Maarssen /Nizozemí/  1994 
Smlouva o partnerské spolupráci Šumperk – Nysa /Polsko/  1996 
Smlouva o spolupráci s městem Mikulov /Česká republika/  1998 
Smlouva o spolupráci s městem Polotsk  /Bělorusko/   2000 
Smlouva o spolupráci s městem Prievidza /Slovensko/  2001 
Smlouva o spolupráci s městem Ebreichsdorf /Rakousko/  2002 
Smlouva o partnerství mezi městem Šumperk a městem         
Sulmona /Itálie/                 2017 
 
 
 
 
AAkcce  ss  pparrtnerskýmmi měssty a v  rrámci  mmeziinárodních vztahů ––  
aakce konané v  ŠŠumperku (oorganizované/spoluorganizované 
mměstem Šumperkem nebo organizované ppříísspěvkoovýmii 
oorrgaanizaacemi měsstta)  
 
duben 2019 Výroční valná hromada Společnosti česko-

německého porozumění za účastí zástupců 
partnerského města Bad Hersfeld 

10.05.2019 Mikulov baví Šumperk – košt mikulovských vín 
v Divadle Šumperk 

02.06.2019 Účast delegace z partnerského města Nysa na 
prvním ročníku běžeckého závodu ŠumpeRUN 

27.–28.08. 2019 Návštěva čínská delegace ze šanghajské městské 
části Minhang 

14.–18.08.2019 XXIX. Mezinárodní folklorní festival Šumperk 2019 – 
účast zástupců partnerských měst Nysa (PL), 
Prievidza (SK), Bad Hersfeld (DE) a Sulmona (IT)  

06.12.2019 Prodej štol z Bad Hersfeldu (DE) na akci Vánoční 
trhy u radnice pro dobročinné účely 
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AAkce s  ppartnerskými městy a  vv  rrámccii mmeezinárodních vztahhůů ––  
aakce  kkonané v  ppartnerských městech 
 
11.–16.03.2019 Cesta studentů šumperských středních škol do 

italské Sulmony v rámci projektu 
„Euroskepticismus? Ne, děkuji!“ (IT) 

18.05.2019 Šumperk baví Mikulov – prezentační akce města 
Šumperka v Mikulově (CZ) v rámci Slavností města 
Mikulova, účast zástupců města v běžeckém 
závodě Mikulovský kopeček 

18.–19.05.2019 Účast na městských dnech Nysy „Dni Nysy 2019“ 
(PL) 

08.06.2019 Běžecké závody v Nyse „VII. Bieg Nyski“ (PL) – účast 
členů Atletiky Šumperk a zástupců města Šumperka 

14.–17.06.2019 Účast šumperské delegace na akci Hessenské dny 
– stvrzení 25 let vzájemné spolupráce v rámci 
partnerství s Bad Hersfeldem (DE) 

12.–16.10.2019 Účast zástupců města na akci International Sister 
Cities to See Minhang 2019 – návštěva šanghajské 
městské části a setkání s jejími představiteli (CHN) 

12.–19.10.2019 Účast města Šumperka na akci „Lullusfest 2019“ 
v Bad Hersfeldu (DE) a účast šumperských atletů 
v běžeckém závodu „Lollslauf“ 

06–08.11.2019 Účast na konferenci v Budapešti na téma „Zvýšení 
vztahů v oblasti kultury měst zemí Visegradské 4“ – 
prezentace kulturního života v Šumperku, navázání 
nových kontaktů (HUN) 

13.–14.12.2019 Vánoční trhy a prodej českého vánočního cukroví 
pro dobročinné účely v Bad Hersfeldu (DE) 

 
Dále se svými protějšky v partnerském městě Nysa aktivně spolupracovala 
Městská knihovna T. G. Masaryka Šumperk a Základní škola Šumperk, 
Vrchlického 22. 
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77. PPřehlleedd výzznamných  uudálostí  
 
01.01.2019  Klub českých turistů uspořádal 43. ročník novoročního 

výstupu na rozhlednu Háj 
04.01.2019 Zahájení Tříkrálové sbírky, která v šumperském děkanátu 

vynesla 871 402 Kč 
16.01.2019 Veřejné projednání připravovaného projektu regenerace 

sídliště Sever 
21.01.2019 Setkání s občany ohledně investičních záměrů v lokalitě 

Karlov 
25.01.2019 Převzetí prestižního ocenění Keeping the Blues Alive Award 

zástupci pořadatelského týmu festivalu Blues Alive 
v americkém Mephisu 

01.02.2019 Otevření vlastního plazmaferického centra v Nemocnici 
Šumperk, zahájení provozu od 09.02.2019 

04.02.2019 Zahájení 46. ročníku Preludia Aloise Motýla 
09.02.2019 Premiéra představení Vojnarka podle předlohy Aloise Jiráska 

v Divadle Šumperk 
11.02.2019 Cenu Olomouckého kraje v oblasti sportu získali šumperští 

sportovci (Vojtěch Král, Tereza Janošíková, Kateřina 
Korgerová, Ivan Bank) 

21.02.2019 Zastupitelstvo města Šumperka rozhodlo o držitelích Cen 
města Šumperka za rok 2018 

23.02.2019 Klub českých turistů uspořádal 30. ročník zimního pěšího 
pochodu Šumperská zimní padesátka 

25.02.2019 Při příležitosti 50. výročí „vzplanutí Pochodně č. 2“ se konala 
řada vzpomínkových akcí na Jana Zajíce 

01.03.2019 Péči o městskou zeleň převzala firma Vykrut zahradní služby 
s. r. o., která vzešla z výběrového řízení 

02.03.2019 Taneční škola Olympia uspořádala tradiční taneční soutěž 
O pohár města Šumperka, na níž navázal Květinový ples 

09.03.2019 V domě kultury se uskutečnil Blues Aperitiv 
10.–11.03. Vichřice Eberhard poničila střechu ZŠ Šumavská, střechu  
2019 domova důchodců a nafukovací tenisovou halu v areálu 

Tyršova stadionu  
16.03.2019 Kino Oko uspořádalo 6. ročník filmové přehlídky Future Gate 
21.03.2019 Správní rada Podniků města Šumperka vybrala nového 

ředitele Ing. Miroslava Pospíšila (do funkce nastoupil 
01.05.2019) 
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22.03.2019 V domě kultury se uskutečnil koncert populární skupiny 
Mňága a Žďorp 

25.03.2019 Nález zrezivělé cvičné protitankové střely PG–15V 
v městském lese 

Březen V březnu proběhlo první jednání pracovní skupiny Smart 
Šumperk City, které začalo projednávat koncepci tzv. smart 
city  

02.–30.04. Osvětová akce Dětského klíče Šumperk „Rozsviťme se 
2019 modře“ upozornila na problematiku lidí s poruchou 

autistického spektra 
04.–05.04. K zápisům do šumperských základních škol přišlo 384  
2019 budoucích prvňáčků 
06.04.2019 V 21. ročníku Sportisimo Prague Half Marathon se nejlepší 

českou závodnicí se stala Eva Filipiová ze Šumperka 
08.04.2019 V šumperském domě kultury vystoupil v rámci cyklu pořadů 

Klasika Viva tenorista Štefana Margita 
13.04.2019 V divadle proběhlo předání Cen města Šumperka za rok 

2018, cenu za přínos městu si odnesl učitel tance Jiří Hrubý 
24.04.2019 Radní vybrali ze čtyř přihlášených uchazečů zhotovitele 

projektu dopravního terminálu – sdružení IMOS a PSG DS, 
které nabídlo částku 154,6 mil. Kč, první etapa prací 
započala v červnu 2019 

25.04.2019 Slavnostně přestřižena páska u nově adaptované „zelené 
školy“ v Temenické ulici 

26.04.2019 Ing. Zdeňka Dvořáková Kocourková (Pro–Region) podala 
rezignaci na post zastupitelky, mandát přijal náhradník Ing. 
et. Ing. Bc. Bronislav Suchý  

27.04.2019 24. ročník gymnastických závodů Memoriál Petry Urbáškové  
30.04.2019 Otevření singletrackových tratí Tulinka v městské lese – 

v lokalitě „u sanatorky“ 
02.–03.05.  Po 14 měsících se na průčelí budovy radnice na nám. Míru 
2019 vrátily sochy Rudolfa I. a Ferdinanda I. 
15.05.2019 Proběhl Den proti rakovině, dobrovolníci vybrali téměř 

96 500 Kč 
19.05.2019 Psí soutěž Šumperský hafan 2019 v Pavlínině dvoře 
24. a 25.05. Volby do Evropského parlamentu (v Šumperku vyhrálo volby 
2019 hnutí ANO 2011 a druhé bylo hnutí SPD Tomia Okamury) 
27.05.2019 Umístění „Kamenů zmizelých“ před vybrané domy na Hlavní 

třídě na připomínku památky rodin Bandlerových 
a Bodanských, kteří byli nacisty zavražděni v koncentračních 
táborech během druhé světové války  
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18. a 19.05. Na Tyršově stadionu se uskutečnil fotbalový turnaj  
  Ondráškovka Cup 
30.05.2019 Mimořádné zasedání zastupitelstva kvůli nutnosti schválení 

rozpočtových změn k zajištění chodu velkých investičních 
akcí (např. obnova manufaktury, nový umělý trávník na 
Tyršově stadionu, oprava silnice v Uničovské ulici) 

31.05.2019 Bratrušovské koupaliště zahájilo letní provoz 
31.05.2019 Šumperská ZUŠ se zapojila do celorepublikového 

happeningu ZUŠ Open 
03.06.2019 U příležitosti Mezinárodního dne dětí otevřela MŠ Pohádka 

v Nerudově ulici slavnostně novou přírodní zahradu 
04.–06.06. Slavnosti města Šumperka 2019 
2019  
05.06.2019 Finále fotbalového McDonald’s Cupu v Olomouci ovládli 

dvanáctiletí fotbalisté ze ZŠ Sluneční 
07.062019 V historickém centru města se konal první ročník běžeckého 

závodu s názvem ŠumpeRUN 
11.06.2019 V rámci cyklu pořadů Via Lucis zavítal do šumperského 

klášterního kostela klavírní virtuos Lukáš Vondráček 
13.06.2019 Šumperk se stal osmou zastávkou „Recyklojízdy“, během níž 

trojice cyklistů na elektrokolech propagovala při jízdě sběr 
a recyklaci vysloužilých baterií 

15.06.2019  Na náměstí u radnice proběhl další ročník Dne zábavy 
a veteránů v srdci města Šumperka 

Od 16.06.2019 Městská policie začala nově vozit odchycené zatoulané psy 
do zábřežského útulku 

19.06.2019 Společnosti PONTIS byl předán do užívání nový automobil 
Dacia, na financování nákupu vozu se podílelo 34 subjektů 
převážně ze Šumperka 

20.–23.06. V letním divadle Vily Doris se konalo Divadlo v parku  
2019  
20.06.2019 Den otevřených dveří radnice 
01.07.2019 Novým ředitelem Městské policie Šumperk se stal Jaroslav 

Janderka 
07.07.2019 Zahájení festivalu Klášterní hudební slavnosti, úvodní 

koncert Filharmonie Bohuslava Martinů a Českého 
filharmonického sboru 

13.07.2019 Odhalení památníku připomínajícího zbouranou budovu 
bývalého plicního sanatoria 

15.–20.07. Konání řezbářského sympozia Andělárium v Rejcharticích, 
2019 které podporuje přímo město Šumperk 
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16.07.2019 Město spustilo oficiální facebookové stránky města 
25.07.2019  Vernisáž výstavy fotografií Slováka Martina Žarnaye 

v městské knihovně zachycující první okamžiky srpnových 
událostí roku 1968 v Šumperku 

29.07.–04.08. Atleti Květoslav a František Vykydalovi, Jarmila Klimešová 
2019  a Zuzana Pumprlová přivezli 15 medailí z Evropských 

veteránských her, které se konaly v Turíně 
14.08.2019  Zahájení 29. ročníku Mezinárodního folklorního festivalu 

Šumperk 2019 
20.–25.08. Umístění pojízdného muzea Československé obce  
2019  legionářské – tzv. Legiovlaku na nádraží v Šumperku 
31.08.2019 Rezignace Mgr. Ireny Jonové na funkci první místostarostky  
01.09.2019 Městská policie Šumperk začala nabízet značení jízdních kol 

tzv. syntetickou DNA jako prevenci krádeže 
02.09.2019 Slavnostní otevření divadelního parčíku v Komenského ulici, 

který byl financován z tzv. participativního rozpočtu 
08.09.2019  V nově zrekonstruované kuželně na Tyršově stadionu 

proběhl kuželkářský Super-pohár 2019 
10.09.2019 Zahájení Dnů evropského dědictví 
12.–14.09. V šumperském muzeu proběhla oblíbená výstava hub 
2019 
14.09.2019 Hrou Romance pro křídlovku byla zahájena 68. divadelní 

sezona v Šumperku 
17.09.2019  Vyvrcholila koaliční krize vypověděním koaliční smlouvy 

a zvolením nových radní při zasedání zastupitelstva města 
17.–21.09. Šumperské gymnázium oslavilo řadou akcí 100 let své  
2019  existence 
19.–22.09. 14. ročník Mezinárodního festivalu duchovní vokální hudby 
2019  
21.09.2019 V areálu střední odborné školy v Zemědělské ulici proběhl 

Medový den 
05.10.2019  2. ročník přehlídky plastikových a papírových modelů 

Modelfest v domě kultury 
07.10.2019 Ředitel šumperské společnosti SHM Pavel Holubář převzal 

na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně ocenění 
Úspěšná malá a střední firma Svazu průmyslu a dopravy ČR 

10.10.2019 V Cenách cestovního ruchu Olomouckého kraje se umístily 
Cyklotratě Tulinka a David Mičunek ze Šumperka, jenž je 
dlouholetým vedoucím značkařů místního KČT 

18.10.2019  V domě kultury proběhl další ročník Džemfestu 
18.10.2019  Šumperský zimní stadion se přejmenoval na ŠKODA arénu 
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25.10.2019 Připomenutí 101. výročí založení samostatného 
československého státu koncertem Moravské filharmonie 
Olomouc 

30.10.2019  Lípy srdčité na nám. Míru nahradily javory babyky (původní 
lípy byly odborně přesazeny do Temenice a do lesoparku Za 
Pekárnou) 

31.10.2019  Městské zastupitelstvo rozhodlo, že přístřešky nástupišť 
včetně výpravní budovy právě rekonstruovaného 
autobusového nádraží budou mít „zelené“ střechy – 
opatřené vegetací 

31.10.2019  Byly dokončeny stavební úpravy kaple sv. Anny v Horní 
Temenici 

01.11.2019  Průvod všech svatých pořádaný Římskokatolickou farností 
Šumperk od sídla Charity v Jeremenkově ulici ke kostelu 
sv. Jana Křtitele 

01.–10.11. 15. ročník literárně–filmového festivalu Město čte knihu  
2019  představil dílo hudebníka a spisovatele Ilji Hurníka 
14.11.2019  V šumperském divadle oslavila 50 let své existence Střední 

zdravotnická škola Šumperk 
14.–16.11. 24. ročník hudebního festivalu Blues Alive 
2019  
16.11.2019 Oslavy 30. výročí sametové revoluce vyvrcholily odhalením 

pamětní desky Věry Čáslavské na stejnojmenné hale na 
Tyršově stadionu, pamětních „klíčů“ na fasádě divadla 
a vydáním sborníku „V šest u divadla…“ 

22.–23.11. V domě kultury se uskutečnila cestovatelská přehlídka  
2019  Horování 
23.11.2019  Herci Divadla Šumperk odehráli v rámci charitativní sbírky 

„Pro Elišku“ reprízu hry Vojnarky, celkem bylo na léčbu malé 
Elišky vybráno 142 438 Kč 

04.12.2019 Zahájení vánočních trhů u radnice na nám. Míru 
s doprovodným kulturním programem 

13.12.2019  V Domě kultury Šumperk vystoupila skupina Olympic 
12.12.2019  Zastupitelstvo města schválilo rozpočet města na rok 2020 
27.12.2019  Oslavy sta let založení šumperského gymnázia ukončil 

Absolventský ples 
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88. HHospodařeeníí městaa za rok 20199  
 

PPlnění roozpočtu města zza rok 20199  
PPŘŘÍJMY                     v tis. Kč 
UUkazatel  UUprravenný  rrozzpoočet  SSkkuutečnoost  PPllnění  vv  %%  

Daňové příjmy 423 766 454 750 107 

Nedaňové příjmy 69 872 76 926 110 
Ostatní neinvestiční transfery 80 289 80 302 100 
Investiční příjmy celkem 67 316 45 070 67 

PPříjmmy ceelkem  6641 243  6657 048  11022  
  
VVÝDAAJE                         tis. Kč 
UUkkazattell  UUpravvený  rrozpočet  SSkutečnoosst  PPllnnění  vv  %%  

Kancelář tajemníka 126 580 122 464 97 

Krizové řízení 9 125 8 765 96 
Odbor správní a vnitřních věcí 20 965 16 957 81 
Odbor životního prostředí 21 795 20 501 94 

Odbor dopravy 10 931 10 763 98 

Odbor sociálních věcí 26 132 23 840 91 

Odbor školství, kultury 
a vnějších vztahů 86 384 85 345 99 

Odbor finanční a plánovací 51 950 48 448 93 

Odbor majetkoprávní 178 537 157 036 88 

Odbor strategického rozvoje, 
územního plánování a investic 199 722 155 510 78 

Městská policie 21 455 21 076 98 
Požární ochrana – JSDH 1 636 1 627 99 
Odbor výstavby 200 4 2 

Investiční příspěvky 2 500 2 150 86 

VVýdaje  ccelkem  7757 9122  6674 699  8899  
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PPřehled majetku města  

(stav k 31.12.2019) 
 

AAKTIVA  ttis. Kč  

SStáláá aktiva::  33  6656 8839  

dlouhodobý nehmotný majetek 9 342 

dlouhodobý hmotný majetek 2 812 467 

dlouhodobý finanční majetek 810 990 

dlouhodobé pohledávky 24 040 

OOběžnná aktiva::  2214  8881  

zásoby 1 020 

krátkodobé pohledávky 103 758 

krátkodobý finanční majetek 110 103 

ÚÚhrn  aaktivv  33  8871 7720  

PPAASSIVA  ttis..  KKč  

VVlastní  kkapittáál:  33  5545 1185  

jmění účetní jednotky a upravující položky 2 684 479 

fondy účetní jednotky 3 191 

výsledek hospodaření 857 515 

CCizí zdroje:  3326 535  

dlouhodobé závazky (vč. úvěrů) 196 400 

krátkodobé závazky 130 135 

Úhrn pasiv 33  88711 77200  
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99. RRozpoočet měěssta Šuummperka na rok 20220  
(se zapracovaným přebytkem z minulých let) 

 

PPŘÍJMMY  ttis. KKč  

Daňové příjmy 424 220 

Nedaňové příjmy 67 503 

Neinvestiční transfery 52 960 

Investiční příjmy 69 049 

Přebytek z minulých let 50 000 

Úvěr 20 000 

PPřííjjmmy celkem  6683 732  

 
VVÝDDAAJE  ttis. Kč  

Provozní výdaje 
Investiční výdaje 

549 793 

116 345 

Splátky jistin úvěrů 17 594 

VVýdaaje celkem  66833 7332  

 
Rozpočet města Šumperka byl schválen zastupitelstvem města dne 
12.12.2019 usnesením č. 352/19.  
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110. DDemmoografický vývvoj  
 

DDeemmogrraafický vývoj ve městě Šumperk  
(rok 2014–2019) 

 
UUkazatel  22014  220155  2200166  22017  22018  22019  

ŽŽivěě naarození::  2273  2253  22666  229922  2248  2254  

z toho chlapci 148 123 143 132 123 140 

z toho děvčata 125 130 123 160 125 114 

ZZeemmřeelíí:  3316  3312  3310  33322  335555  3316  

z toho muži 165 158 162 149 177 157 

z toho ženy 151 154 148 183 178 159 

TTrend  --443  --559  --444  --440  --1107  --662  
 
Počet zemřelých v roce 2019 byl 316, což je o 39 méně než v předchozím 
roce. Oproti předchozímu roku ve sledovaném období mírně vzrostla 
porodnost o 6 živě narozených dětí na počet 254.  
 
NNejčaastějjší jména chlapců naarozených  vv  ŠŠuummperkku  vv  rroce 20199  

JJméno  PPočeet nnarozenýcch  
vv  rrocee 2001199  PPočet obyvatel  vv  ČČR se stejným  jjménemm  

Matyáš 21 22 954 

Jan 20 293 938 

Jakub 19 108 013 

Lukáš 17 102 982 

Filip 16 50 464 
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NNejčastější jména dívek  nnarozených  vv  ŠŠumpeerku  vv  rroce 20199  

JJméno  PPoočet naroozzenných  
vv  rroce  220199  PPočet obyvatel  vv  ČČR se stejnýýmm jménneemm  

Sofie 19 10 388 

Viktorie 16 13 687 

Eliška 15 61 517 

Natálie 14 33 761 

Tereza 13 83 692 
 
 

VVěková skladdba oobbyvatell města  
(stav k 04.07.2020) 

VVěková kateggorie  PPočett osoob  PPodíl  vv  %%  

DDětská složka  cceelkem ((00––1144))  33 88001  1144,,779  

15–19 1 081 4,21 

20–24 1 075 4,18 

25–29 1 486 5,78 

30–34 1 562 6,08 

MMladší produktivní věk  ccelkeem  ((155––3344))  55 2204  220,225  

35–39 1 573 6,12 

40–44 1 943 7,56 

45–49 1 980 7,71 

50–54 1 641 6,39 

55–59 1 554 6,05 

60–64 1 716 6,68 

SStarší produktivní  vvěěk  ccellkem  ((35––6644))  110 4407  4400,,550  

65–74 3 636 14,15 

75–84 1 992 7,75 

85–94 615 2,39 

95+ 42 0,16 
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PPoostproodduktiivní věk ccelkem  ((655  aa  vvíc)  66 285  2244,,466  

OObyvatel celkem  2255 6697  11000  

 
I v roce 2019 docházelo k migraci (stěhování) obyvatel. Do města se 
v průběhu roku přistěhovalo 521 osob, 616 obyvatel se odstěhovalo.  
 
Město Šumperk mělo k 31.12.2019 celkem 25 884 obyvatel s trvalým 
pobytem, z toho 12 176 mužů a 13 708 žen. Mimo to ve městě žilo 
301 cizinců s povoleným trvalým pobytem.   
 

TTabbuulka sňatků  
(rok 2014–2019) 

UUkazzatel  22014  2201155  220166  22017  220188  22019  

SSňatky  1116  1143  1155  1187  2200  11888  

sňatky občanské  98 132 139 176 192 186 

sňatky církevní 18 11 16 11 8 2 

RRozvody  773  884  776  6688  669  662  

TTrend  ++43  ++59  ++79  ++1119  ++131  ++1126  

 
Oproti předchozím období zaznamenal počet nově uzavřených sňatků pokles 
na podobnou hodnotu jako v roce 2017. Počet rozvodů má od roku 2015 
mírně klesající tendenci. 
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111. HHospodářskký  aa  ssociální rozvoj  
RRegiistr ekoonomických  ssubjektů ččinnýých bbez ommeezzení vve městtě Šumpperk  

(stav k 31.12.2019) 
 
Podnikatelské subjekty se sídlem 
v Šumperku dle převažující činnosti 
k 31. 12. 2019 

Registrované 
podniky 

Podniky se 
zjištěnou 

aktivitou * 
Zemědělství, lesnictví, rybářství 172 92 

Průmysl celkem 747 421 

Stavebnictví 565 284 

Velkoobchod a maloobchod; opravy 
a údržba motorových vozidel 

 
1 397 

 

526 

Doprava a skladování 179 108 
Ubytování, stravování a pohostinství 409 200 
Informační a komunikační činnosti 109 77 
Peněžnictví a pojišťovnictví 37 23 
Činnosti v oblasti nemovitostí 493 104 
Profesní, vědecké a technické činnosti 889 533 
Administrativní a podpůrné činnosti 37 23 
Veřejná správa a obrana; povinné 
sociální zabezpečení 4 3 

Vzdělávání 92 56 
Zdravotní a sociální péče 159 134 

Kulturní, zábavní a rekreační činnosti 217 108 

Ostatní činnosti 629 276 
Nezařazeno 286 127 

CCelkem  
 

66  44211  33 095  

Zdroj: ČSÚ 
 
* Za podnik se zjištěnou aktivitou je považován subjekt, který podle informací 
ze statistických zjišťování nebo z administrativních zdrojů vykazuje 
ekonomickou činnost. 
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Podnikatelské subjekty se sídlem 
v Šumperku podle kategorie počtu 
zaměstnanců k 31. 12. 2019 

Registrované 
podniky 

Podniky se 
zjištěnou 
aktivitou  

Bez zaměstnanců  1 800 1 800 

1 až 5 zaměstnanců  485 485 

6 až 9 zaměstnanců  70 70 

10 až 19 zaměstnanců 70 70 

20 až 24 zaměstnanci 7 7 

25 až 29 zaměstnanců 32 32 

50 až 99 zaměstnanců 27 27 

100 až 199 zaměstnanců  10 10 

200 až 249 zaměstnanců  - - 

250 až 499 zaměstnanců 3 3 

500 až 999 zaměstnanců 2 2 

1000 až 1499 zaměstnanců 2 2 

Neuvedeno 3 913 587 

Celkem 66 421  33 0095  
Zdroj: ČSÚ 

 
Podnikatelské subjekty se sídlem 
v Šumperku podle právní formy 
k 31. 12. 2019 

Registrované 
podniky 

Podniky se 
zjištěnou 
aktivitou  

Fyzická osoba podnikající dle 
živnostenského zákona 4 395 1 992 

Fyzická osoba podnikající dle jiných 
zákonů než živnostenského a zákona o 
zemědělství 

238 194 

Zemědělský podnikatel – fyzická osoba  35 30 
Veřejná obchodní společnost 27 5 
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Společnost s ručením omezeným 848 662 
Společnost komanditní 1 1 
Nadace 2 - 
Nadační fond 5 1 
Akciová společnost 38 36 
Obecně prospěšná společnost 9 6 
Společenství vlastníků jednotek 345 2 
Ústav 3 2 
Družstvo 27 24 
Organizační složka státu 1 1 
Příspěvková organizace 23 23 
Odštěpný závod zahraniční právnické 
osoby 1 - 

Zahraniční fyzická osoba 26 13 
Školské právnické osoby 1 1 
Spolek 268 70 
Odborová organizace 35 5 
Organizace zaměstnavatelů 1 1 
Evidované církevní právnické osoby 9 5 
Pobočný spolek 67 14 
Stavovská organizace – profesní komora 1 1 
Komora (s výjimkou profesních komor) 2 2 
Zájmové sdružení právnických osob 8 3 
Honební společenstvo 3 - 
Obec nebo městská část hlavního města 
Prahy 1 1 

Mezinárodní organizace a sdružení 1 - 
Celkem 66 421  33095  

Zdroj: ČSÚ 
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VVýkkoon žiivvnosstenského odboru MěÚ Šuumperk  
 
V roce 2019 Městský úřad Šumperk – Obecní živnostenský úřad: 

 vydal 1069 výpisů ze živnostenského rejstříku jako průkaz 
živnostenského oprávnění 

 zrušil 189 živnostenských oprávnění na vlastní žádost podnikatele 
 zrušil 18 živnostenských oprávnění z moci úřední 
 zapsal do živnostenského rejstříku 127 oznámení o přerušení 

podnikání 
 zapsal do živnostenského rejstříku 83 oznámení o pokračování 

v podnikání 
 zapsal do živnostenského rejstříku 423 oznámení změn údajů 

o provozovnách  
 
Na správních poplatcích vybral Městský úřad Šumperk – Obecní živnostenský 
úřad: 

 610 050 Kč za registrační úkony 
 10 900 Kč uložené pokuty příkazem na místě 
 217 000 Kč za pokuty uloženy v přestupkovém řízení 

 
 
 

TTrh prrácee  
 
Úřad práce v Šumperku evidoval k 31.12.2019 na území šumperského 
okresu 2 592 (2 978) dosažitelných uchazečů o zaměstnání, z toho 1 373 
mužů a 1 219 žen. Za dosažitelné uchazeče jsou považováni ti uchazeči, 
kteří jsou okamžitě schopni nastoupit k výkonu práce (tzn. nejsou v pracovní 
neschopnosti, na rodičovském příspěvku či nemají jiné překážky v práci). 
 
Dosažitelných uchazečů o práci z řad šumperských občanů evidoval ke konci 
roku úřad práce celkem 518, celkový počet uchazečů o práci byl o 49 vyšší, 
tedy 567 občanů. V meziročním srovnání je to pokles o 69 nezaměstnaných 
přímo v Šumperku a o 386 nezaměstnaných na území šumperského okresu. 
Podíl nezaměstnaných osob byl na území šumperského okresu celkem 
3,4 %, přímo v Šumperku pak 3,2 %.  
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NNeezaměěsttnnaanoostt  vv  ŠŠumperku ppodle délky trvání**  

ČČaassové rroozpětí  PPočet osob  PPodíl  vv  %%  

do 6 měsíců 405 71,43 

7–12 měsíců 75 13,23 

13–24 měsíců 42 7,41 

25+ měsíců 45 7,94 
Zdroj: ÚP Šumperk 

* spočteno z celkového počtu uchazečů o zaměstnání k 31.12.2019 
(567 osob) 

 
NNezaaměstnanost  vv  ŠŠumperku ppodle dosaženéhho vzdděělání**  

DDoosažené vzdělání  PPočet osob  PPodíl  vv  %%  

základní 165 29,10 

vyučení v oboru 216 38,10 

středoškolské 
s maturitou 127 22,40 

vyšší odborné 10 0,18 

vysokoškolské 49 8,81 
Zdroj: ÚP Šumperk 

* spočteno z celkového počtu uchazečů o zaměstnání k 31.12.2019 
(567 osob) 
 
 
 

PPřehled o počtu obchhodních jednotek  aa  oorganizací poskytujících služby naa 
úúzemmí města   

(stav k 31.12.2019) 
OObecná  ccharakteristikka  PPočet  

Ubytování:  

Hotely 5 

Penziony a apartmány 7 a 4 

Ubytovny 5 
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Gastronomická zařízení a bary:  

Restaurace a pizzerie 25 

Kavárny, cukrárny, čajovny 15 

Bary 14 

Hostince, pivnice 11 

Vinotéky 12 

Rozvážkový servis 10 

Obchod a služby:  

Autoservis 15 

Čistírny 1 

Cestovní agentury a kanceláře 12 

Drogerie 6 

Elektro-prodejna 7 

Elektro-služby 6 

Fotoateliéry 2 

Graf. studio, reklama 12 

Kadeřnictví 14 

Kosmetika 12 

Knihkupectví 3 

Krejčovství 3 

Květinářství 7 

Obuv (včetně opraven) 8 
Opravny a půjčovny 12 
Optika 5 
Prodejna, obchod 81 
Realitní kanceláře 6 
Sběrny 4 
Stavební práce a materiál 12 
Taxislužby 6 
Textilní výrobky 15 
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Tiskárny 9 

Voda, topení, plyn 15 

Výpočetní technika 12 
Zámečnictví 5 
Zdravotnické potřeby 3 
Zlatnictví 5 

Zdroj: IC 
 
 

112. TTechhnickáá infrastruktura  
  

ČČeesskkáá pošta, s. p.  
 
Česká pošta, s. p. zajišťuje poštovní služby ve vnitrostátním i mezinárodním 
styku, peněžní služby, elektronické služby, obchodní činnost a služby pro 
smluvní partnery, např. výplaty důchodů, SIPO, sázkové služby, prodej tisku 
a doplňkového zboží. Na území města jsou 3 pošty a dodávací depo.  
  
SSeznam ppošt  aa  ppoštoovvníího  ddepaa  nna území města Šumperka  
Česká pošta 1, Generála Svobody 13, Šumperk 
Česká pošta 3, Jesenická 61, Šumperk 
Česká pošta 4, Temenická 91, Šumperk 
Depo Šumperk 70, Zábřežská 56, Šumperk 
 

ČČEZ, a. s.  
 
ČEZ – energetika má v Šumperku pracoviště společností:  
 ČEZ Zákaznické služby, s. r. o.   
 ČEZ Měření, s. r. o.  
 ČEZ Distribuce, a. s.  
 ČEZ Distribuční služby, s. r. o.  

 
Hlavním předmětem podnikání skupiny ČEZ, a. s. jsou činnosti související 
s nákupem, prodejem a distribucí elektrické energie. 
Další informace za oblast města Šumperka nejsou samostatně k dispozici.  
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PPlynárenské společnosti sskupinny innogy  

 
Rok 2019 byl na energetickém trhu ve znamení růstu tržních nákupních cen 
a výrazně zvýšeného zájmu zákazníků o změnu dodavatele. Obchodní 
strategie a již zcela etablovaná značka innogy umožnily pokračovat ve 
stabilizaci portfolia zákazníků odebírajících zemní plyn, a nadále pokračovat 
růstem portfolia zákazníků odebírajících elektřinu a i dalšími úspěšnými 
projekty a produkty v oblasti nekomoditních služeb. 
Z hlediska teplotního průběhu byl rok 2019 byl s průměrnou teplotou 
9,5 stupňů Celsia druhým nejteplejším rokem v ČR od začátku měření. 
Teplotní dopad negativně ovlivnil celoroční prodané objemy zemního plynu.  
V roce 2019 innogy Energie, s.r.o. prodala svým koncovým zákazníkům (KZ) 
celkem 25 787 479 MWh zemního plynu 
27 210 473. Prodej koncovým zákazníkům klesl oproti roku 2018 o 1 412 
994 MWh (o 5 %). Na poklesu se podílely hlavně kategorie Domácnosti 
a Maloodběratelé, tak i Velkoodběratelé.  
Snížený prodej v těchto kategoriích souvisí zejména s negativním vlivem 
teploty a s pokračujícími odchody zákazníků ke konkurenci. 
Informace za oblast města Šumperka nejsou samostatně k dispozici. 

  
 

TTelefoonica O2, Czech Reppublic, a. s.   
 
Telefonica O2, Czech Republic, a. s. zajišťuje telekomunikační služby na 
území ČR. v současnosti provozuje téměř osm milionů mobilních a pevných 
linek, což z něj činí jednoho z vedoucích poskytovatelů plně konvergentních 
služeb v Evropě. Další informace za oblast města Šumperka nejsou 
samostatně k dispozici. 
 
 

SSATEZA,,  aa.  ss..  
 
Akciová společnost SATEZA a.s. byla založena zakladatelskou listinou v roce 
1996 a je regionálním licencovaným výrobcem a dodavatelem tepelné 
energie. Soustava centrální zásobování teplem (CZT) tvoří v Šumperku 
12 blokových a 13,6 km primární teplovodní sítě. Instalovaný součtový 
tepelný výkon kotelen je 67 MWt, jako palivo slouží především zemní plyn 
a částečně odpadní teplo z bioplynové stanice. 
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Dalšími lokalitami, kde společnost SATEZA, a. s. působí v oblasti dodávek 
tepelné energie, jsou města a obce Jeseník, Hanušovice, Velké Losiny, Česká 
Ves, Loučná nad Desnou, Žulová a Vápenná.  
 
Vedle uvedených blokových kotelen zajišťuje SATEZA a.s. výrobu a provoz 
domovních kotelen v objektu průmyslu, služeb, úřadů a škol různého typu. 
 
Současně s výrobou tepla a teplé vody má společnost v předmětu podnikání 
výrobu elektrické energie, kterou realizuje na tepelných zdrojích pomocí 
plynových kogeneračních jednotek pro kombinovanou výrobou tepla 
a elektrické energie (KVET). Tato činnost zvyšuje efektivitu výroby tepla 
a snižuje výrobní náklady. 
 
Související činností jsou investiční a údržbové práce na pronajatém i cizím 
majetku v profesi topení, plyn, el. rozvody a systémy měření a regulace. Dále 
společnost realizuje dodavatelskou a inženýrskou činnost v oblasti 
energetických staveb. 
 
Doplňkovou činností společnosti je realizace energetických staveb (kotelny 
bez rozdílu výkonu, teplovody, kogenerační výroba tepla a elektrické energie, 
M+R, elektroinstalace, VZT), projektová a inženýrská činnost a poradenská 
činnost v energetice. Společnost zároveň zabezpečuje v Šumperku 
24hodinovou havarijní službu, a to prostřednictvím nepřetržitého dispečinku. 
 
 

VVoddohospodářská zaříízení Šumperk, a.  ss. (VHZ)  
 

Vodohospodářská zařízení Šumperk, a. s., (VHZ) se zabývá zajišťováním 
komplexních služeb v oblasti dodávek pitné vody a odvádění a čištění 
odpadních vod. Základním posláním VHZ je kvalitní správa, komplexních 
služeb v oblasti dodávek pitné vody a odvádění a čištění odpadních vod, 
přičemž plnění těchto poslání je prováděno s maximálním ohledem na 
potřeby občanů a firem šumperského okresu a zároveň se snahou o udržení 
dlouhodobě jednotné solidární a udržitelné ceny pro vodné a stočné. VHZ se 
okrajově zabývá rovněž problematikou dešťových kanalizací, které jsou 
ovšem jinak v majetku třetích osob. 

VHZ je akciovou společností 100% vlastněnou městy a obcemi šumperského 
okresu. Ve své činnosti navazuje VHZ na dřívější organizace v regionu. 
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Akciová společnost VHZ vznikla 1. ledna roku 1994 a navazuje na působení 
někdejšího státního podniku Vodovody a kanalizace Šumperk. Zakladatelem 
společnosti byl tehdejší Fond národního majetku a členy jednatřicet měst 
a obcí. Poměr rozdělení akcií mezi obce odpovídal podílu na hodnotě 
společného majetku. 

Společnost Vodohospodářská zařízení Šumperk spravují dva orgány – v čele 
stojí představenstvo, kontrolní činnost má v kompetenci dozorčí rada. V čele 
týmu zaměstnanců VHZ stojí výkonný ředitel, který se zodpovídá předsedovi 
představenstva. Dne 22. 2. 2019 proběhla Valná hromada společnosti, která 
s účinností ode dne 5. 3. 2019 formou změny Stanov snížila počet členů 
představenstva společnosti na šest členů (původně sedm členů) a počet 
členů dozorčí rady na tři členy (původně šest členů). Tato valná hromada 
současně jmenovala nové obsazení představenstva a dozorčí rady 
společnosti. Předsedou představenstva byl od 18. 3. 2019 Martin Hoždora, 
předsedou dozorčí rady doc. JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. Výkonným 
ředitelem zůstal JUDr. Martin Budiš. 

Představenstvo rozhoduje o všech investičních akcích a stanovuje také ceny 
vodného a stočného pro jednotlivá období. Dozorčí rada projednává 
hospodaření společnosti, změny v majetkových poměrech apod. v obou 
těchto orgánech působí zástupci jednotlivých akcionářů. 

Infrastruktura v majetku VHZ byla i v roce 2019 provozována společností 
Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a. s., v tzv. oddílném 
modelu, kdy mezi vlastníkem infrastruktury a provozovatelem je uzavřena 
provozní smlouva, na jejímž základě provozovatel infrastrukturu užívá 
a provozuje a poskytuje služby s tím spojené. Provozovatel přebírá veškerá 
provozní rizika za vlastníka (např. dodržování legislativních požadavků na 
kvalitu pitné či vyčištěné odpadní vody, výběr vodného a stočného od 
konečných odběratelů, rizika vzniku škod při provozování, atd.). Provozovatel 
hradí vlastníku infrastruktury nájemné, resp. pachtovné, za užívání 
vodohospodářské infrastruktury.  

Zásadní část výnosů společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. 
v roce 2019 tvořily výnosy z pronájmu a pachtu vodohospodářského majetku 
společnosti, který je pronajímán nájemci a provozovateli, společnosti ŠPVS. 
Výše pachtovného za pronájem kanalizační infrastruktury činila v roce 2019 
celkem 68 816 tis. Kč bez DPH. Výše nájemného za pronájem vodovodní 
infrastruktury činila v roce 209 celkem 38 121 tis. Kč bez DPH. Celková výše 
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výnosů z nájemného a pachtovného činila v roce 2019 částku 106 937 tis. 
Kč bez DPH. Další část výnosů společnosti Vodohospodářská zařízení 
Šumperk, a.s. v roce 2019 tvořily výnosy z nájemného od obcí s individuální 
kalkulací ceny vodného a stočného. V roce 2019 činil výnos z tohoto 
nájemného částku téměř 1 850 tis.  Kč bez DPH, což představuje meziroční 
nárůst o 130 tis. Kč bez DPH. Celkové výnosy v roce 2019 činily 
110 339 tis. Kč. 

 
ŠŠumperská provozní vodohospodářská společnost, aa..  ss.. (ŠPVS)  

 
Základní náplní činnosti ŠPVS, a.s. je výroba a dodávka pitné vody 
a odkanalizování a čištění odpadních vod. Společnost spravuje k dnešnímu 
dni 16 vodovodů, z toho 7 skupinových, 56 vodojemů, 4 úpravny pitné vody 
a 667 km vodovodních sítí. 
Skupinový vodovod Šumperk zásobuje obce Loučná nad Desnou, Velké 
Losiny, Sobotín, Rapotín, Petrov nad Desnou a Vikýřovice ze zdroje povrchové 
vody z vodního toku Hučivá Desná v Koutech nad Desnou. Původně 
zásoboval také město Šumperk. 
 
V současné době je město Šumperk zásobeno ze 3 zdrojů podzemní vody:  
 ze 2 vrtů v Olšanech 
 z vrtů na prameništi Rapotín  
 z vrtů na prameništi Luže v katastru Šumperk a Nový Malín. 

V současnosti nejvýznamnějším zdrojem jsou vrty v Olšanech, ze kterých je 
kromě města Šumperka částečně zásobován i skupinový vodovod Zábřeh, 
obce Olšany, Bludov, Chromeč, Postřelmůvek, Vyšehoří, Rovensko, Svébohov, 
Jedlí. 
 
Kvalita dodávané pitné vody se řídí ustanoveními zákona č. 258/2000 Sb., 
o veřejném zdraví, a vyhláškou MZ ČR č. 252/2004, kterou se stanoví 
hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah její 
kontroly. Pitná voda je průběžně kontrolována akreditovanými laboratořemi 
ŠPVS. V roce 2019 laboratoře zpracovaly asi 6 300 vzorků vod a kalů. 
 
VVývoj cen vodného  aa  sstočného  

RRok  vvooddnné  sstočné  ccelkem  

2013 39,10 Kč 39,70 Kč 78,80 Kč 
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2014 39,10 Kč 39,70 Kč 78,80 Kč 

2015 39,10 Kč 39,70 Kč 78,80 Kč 

2016 40,25 Kč 40,74 Kč 80,99 Kč 

2017 41,55 Kč 42,08 Kč 83,63 Kč 

2018 44,92 Kč 43,66 Kč 88,58 Kč 

2019 45,98 Kč 45,69 Kč 91,67 Kč 

 
 

PPodniky města Šumperka, a.  ss.  
 
Společnost se v roce 2019 zabývala činnostmi, které zahrnují následující 
oblasti: 
 výroba a distribuce tepla a teplé užitkové vody, provoz jedenácti kotelen 
 správa lesního majetku města Šumperka a příměstského rekreačního lesa 
 využití objektu zimního stadionu 
 využití areálu plaveckých bazénů „Na Benátkách“ 
 využití restaurace „Benátky“ 
 využití provozního domu — sídlo společnosti Slovanská 21 
 využití objektu pěti garáží na ulici Langrova 
 využití objektů na ul. Hlavní Třída a Krátká 
 využití tenisového sportovního areálu u hotelu Sport 
 využití provozního objektu na letním koupališti 
 využití areálu Letního bratrušovského koupaliště 
 využití zahradního altánu v Radniční ulici 

 
 
Společnost v průběhu roku 2019 realizovala dvě větší opravy v oblasti výroby 
a distribuce tepla. První z nich byla na topné větvi Jesenická vedoucí ke 
kotelně K13 na Hybešově ulici. Druhá oprava byla se týkala teplovodu při 
tepelném zdroji K14 na Uničovské ulici. Kromě těchto plánovaných akcí 
proběhla v loňském roce také oprava havárie teplovodu u kotelny K3 na 
Anglické ulici. 
 
V roce 2019 předalo město Šumperk pozemky (včetně staveb, které jsou 
jejich součástí), tvořící v areál Bratrušovského koupaliště společnosti Podniky 
města Šumperka a. s. formou nepeněžitého vkladu do základního kapitálu. 
Záměrem bylo sjednocení vlastnických vztahů v celém areálu. 
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V roce 2019 proběhlo zvýšení vybavenosti objektu zimního stadionu (zvýšení 
požární bezpečnosti, nové ozvučení tribun, osvětlení vchodů a zpevnění ploch 
před zadním vstupem do ZS). Na základě této skutečnosti došlo ke zvýšení 
ročního nájemného společnosti Šumperské sportovní areály s.r.o., která je 
nájemcem a provozovatel objektu zimního stadionu. 
 
Rekonstrukce krytého bazénu patří bezkonkurenčně k největší investiční akci 
v historii společnosti PMŠ. K předání staveniště generálnímu dodavateli 
stavby společnosti PKS stavby a.s. došlo v říjnu 2018. Při průběhu realizace 
rekonstrukce krytého bazénu byl průběžně dodržován stanovený 
harmonogram prací. Za finančně nejnáročnější práce při rekonstrukci lze 
označit sanaci betonových konstrukcí bazénu, strojovny a venkovního 
bazénu, sanaci vlhkého zdiva, záměnu ocelových vazníků za dřevěné 
a rekonstrukci venkovních přípojek kanalizace. Vysoutěžená hodnota zakázky 
činila 155,5 mil. Kč bez DPH. Konečná cena díla se bude v roce 2020, kdy 
bude stavba dokončena, pohybovat v relaci 170 až 171 mil. Kč bez DPH.  
 
LLesní hosppooddářství  
Lesní majetek města Šumperka je spravován na základě pachtovních 
a podpachtovních smluvních vztahů. Město Šumperk má uzavřenou 
pachtovní smlouvu s Podniky města Šumperka a.s. Na základě podpachtovní 
smlouvy uzavřené pachtýřem dne 12.12.2017 provádí lesnickou činnost na 
daném území podpachtýř Lesní statek Třemešek, v.o.s.  
 
V průběhu března 2019 došlo na Šumpersku k mimořádné klimatické 
události, kdy silná větrná smršť poškodila lesní majetek města Šumperka. 
Celkový objem kalamitou vyvrácených a polámaných stromů činil 15 300 m3. 
Lesní zákon ukládá povinnost vlastníkovi lesa zpracovat takto poškozené 
stromy přednostně formou nahodilé těžby. Prodejem kalamitního dříví 
lesnické firmě Petrovská lesní, s.r.o. vznikl společnosti Podniky města 
Šumperka a.s. mimořádný výnos za rok 2019 ve výši 4 662 239,12 Kč. 
V průběhu roku 2019 byla většina těžební činnosti směřována na včasné 
zpracování kůrovcového dříví. Prodej tohoto dříví generoval nižší zisky 
z důvodu snížené kvality dříví.  
 
Velké náklady přineslo zalesňování rozsáhlých holin, vzhledem k těmto 
skutečnostem evidovaly Podniky města Šumperka a.s. meziroční propad 
v příjmech z podpachtování lesa.  
 



38 

 

Na lesním hospodářském celku Lesy města Šumperka působily v roce 2019 
dvě lesnické společnosti, které prováděli těžbu dříví. Celkové množství 
vytěženého dříví za rok 2019 je 37 147,26 m3. 
 
Nárůst těžby kůrovcového dříví v posledních letech je zřejmý z následující 
tabulky, v níž je uvedeno množství kůrovcem napadeného dříví v posledních 
letech (údaje jsou v m3).   
 

DDruh 
kkůrovcoové 
ttěěžby    

220014  2201155  22016  22017  22018  22019  

předmýtní 
nahodilá      0 867 2 740 1 509 2 308 130 

mýtní 
nahodilá         189 1 917 8 147 6 160 8 581 22937 

KKůůroovccová 
ttěžba 
ccelkem    

1189  22 784  110 8877  77  6669  110  8889  223  00667  

 
 

KKomunální služby  
Od 01.07.2018 jsou komunální služby v Šumperku zajišťovány odborem 
majetkoprávním, oddělením komunálních služeb MěÚ Šumperk, nám. 
Míru 1. 
Konkrétně se jedná o služby v oblastech: 
 Veřejná zeleň – dětská hřiště a sportovní zařízení v majetku města, údržba 
zeleně ve městě a na hřbitovech, vodní toky v majetku města, Hrabenovská 
skládka 
 Veřejné komunikace – silnice, chodníky, cyklostezky, autobusové zastávky 
v majetku města 
 Veřejné osvětlení, orientační systém města, parkovací automaty 
 Správa hřbitova – hlavní hřbitov na ul. Zábřežské, Temenický hřbitov 

 
CCeník  sslužeb hlaavníhoo  hhřbiitova a hřbitova Temenice  

NNájmy  CCena za 
ssluužby  

CCena za 
nnájem  

CCelková 
ccena  

Hrobového místa 50 Kč 
m2/rok 

20 Kč 
m2/rok 

70 Kč 
m2/rok 

Urnového místa 50 Kč 
m2/rok 

20 Kč 
m2/rok 

70 Kč 
m2/rok 
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Hrobka 50 Kč 
m2/rok 

20 Kč 
m2/rok 

70 Kč 
m2/rok 

Kolumbární okénko - - 400 Kč 
/rok 

Provedení vsypu (provedení 
pietního aktu bez osobní účasti) - - 1 000 Kč 

Provedení vsypu (provedení 
pietního aktu s osobní účastí) - - 2 000 Kč 

 
Ceny platí i pro cizí státní příslušníky. Ceník byl schválen usnesením RM 
č. 5039/18 ze dne 18.10.2018. 
 
 
 
 

DDoprava  
SSiilniční doprrava  
Intenzita silniční dopravy při průjezdu městem je v posledních letech stabilní. 
Šumperkem prochází úsek dálkové silnice E 1/11 směrem z Olomouce na 
Ostravu v délce 4 km. Na území města je dále 6 km silnic II. třídy a 15 km III. 
třídy. Ve městě je 5 světelně řízených křižovatek a 7 kruhových objezdů. 
 
 
MMěsstsská hromadná dopprraavvaa ((MHD)  
Městskou hromadnou dopravu ve městě provozovala Arriva Morava, a. s. 
a město Šumperk. V provozu bylo pět linek. Doprava cestujících začínala ve 
4.05 hod. a končila ve 22.33 hod. V průměru 10 autobusů denně ujelo 
600 km, což za rok ročně činí cca 260 tisíc ujetých kilometrů. Hlásičem 
zastávek a signalizací pro nevidomé bylo pokryto 100 % tratí.  
Cena jízdenky činila 9 Kč. Neplatily děti do 6 let a osoby invalidní. Občané ve 
věku 70 let a starší bez ohledu na bydliště měli stejně jako v roce 2018 
možnost si zakoupit roční jízdenku za 110 Kč.  
 
LLeetecká dopraava  
Provozovatelem místního letiště je Aeroklub Šumperk, z. s. Zabezpečuje 
provoz sportovních, motorových i bezmotorových letadel, dále letadel 
podnikových a služebních. Ultralehká letadla provozuje Aviatik klub Šumperk. 
Letiště má 700 m dlouhou přistávací dráhu, na které mohou přistávat letadla 
do váhy 4,5 tuny. 
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Aeroklub Šumperk zajišťuje výcvik pro piloty motorových letadel 
i bezmotorových kluzáků a parašutistů. Dále pracuje s mládeží a dětmi od 
šesti let v kroužku mladých letců.  
 
Během roku 2019 uspořádal Aeroklub několik akcí: 
 od 1. do 11. května to byl 15. ročník plachtařských závodů Jarní pohár 

Jeseníků, jenž přivítal 65 závodníků  
 5. října přichystal společně se SVČ a ZpDVPP 11. ročník Drakiády pro děti 

a rodiče, která se opět setkala s velkým zájmem  
 
ŽŽelezničnní dopravva  
Šumperkem prochází dvě železniční tratě: 
 
 trať 290 Olomouc – Šternberk – Šumperk  

 
Celou trať projíždí rychlíky Brno – Olomouc – Šumperk, jedoucí ve 
dvouhodinovém taktu s lokomotivou řady 362. Páteří regionální dopravy 
jsou osobní vlaky Nezamyslice – Olomouc – Kouty nad Desnou. Jezdí 
v taktu 1 až 2 hodiny s jednotkou RegioPanter nebo lokomotivou řady 
163 a 3 vozy typu Bdt. 
 

 trať 293 Šumperk – Petrov na Desnou – Kouty nad Desnou / Sobotín 
 
Na trati jezdí jednotky RegioPanter nebo lokomotiva 163 s dvěma vozy 
Bdt280 a jedním Bdt262. 

 
 

113. IInvestiční  aa  bbytováá výstavba  
  

PPřehhledd rrealliizovanných iinvestičních akcí  mměěsstta  vv  rroce 20199  
  

NNázev  
aakce  

  

RRozppoočttovaná čásstka  
vv  ttis. Kč  

ČČerpání rozpoočtu  
vv  ttis.  KKč  

Knihovna 1 300 1 287 

Územní plán Šumperka 1 000 312 

Projekty 250 0 
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MŠ Sluníčko 618 617 

ZŠ Dr. E. Beneše p.o. 1 283 1 273 

ZŠ Sluneční p.o. 3 800 3 524 

ZŠ Šumavská 300 15 

Parkoviště u nemocnice 242 241 

Sběrné místo 100 25 

Drobné akce 1 000 582 

Optický kabel 1 600 1 071 

Smetanovy sady (zeleň) 50 36 

Areál Benátky 2. etapa 1 146 1 144 

Lokalita Za Hniličkou 828 453 

Program regenerace MPR 
a MPZ 2019 329 329 

Komunikace Vančurova 250 227 

Úřadovna nám. Míru 10 900 10 859 

Komunikace Javoříčko 362 91 

Regenerace panel. sídliště 
Prievidzská, 5. etapa 350 190 

Komunikace Fibichova, 
parkoviště most 240 160 

Palackého vnitroblok 8 000 5 727 

Dům kultury – rekonstrukce 2 000 742 
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Manufaktura 11 000 10 378 

Přestupní terminál Šumperk 59 750 52 495 

Parkovací dům Gagarinova 727 331 

Most Tylova M1 4 150 3 414 

Most Potoční 4 150 3 414 

Lokalita Školní 7 300 6 404 

Veřejné osvětlení Horní 
Temenice 120 113 

Průmyslová zóna 2 000 611 

Regenerace panel. sídliště 
Prievidzská, 7. etapa 8 290 248 

Regenerace sídliště Sever 2 400 903 

Příjezdová komunikace 
Americká 2 250 73 

Singl trail 60 48 

Regulace potoka Temence 3 700 1 468 

Severka výtah 3 700 1 468 

Cyklostezka Bratrušov 18 710 16 371 

Cyklostezka Bratrušov – 
bezpečnost 7 000 6 500 
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ZŠ Vrchlického – jídelna 12 000 9 966 

Parkoviště Benátky 650 208 

ZŠ Vrchlického nucené větrání 
tříd 7 000 6 335 

Příměstský les 300 254 

Lokalita Bratrušovská 400 361 

Komunikace Nemocniční 716 31 

Okružní křižovatka Dr. E. 
Beneše s M. R. Štefánika 400 22 

Zateplení panelového domu 
ČSA 22 45 43 

Parkoviště úřadovna 
Jesenická 180 8 

Lesopark Cihelna v Šumperku 365 261 

Rekonstrukce povrchu 
fotbalového hřiště 8 346 7 661 

Rekonstrukce a modernizace 
kuželny 1 600 1 600 

Energosloupek nám. Míru 200 161 

Komunikace Gagarinova, 
Bratrušovská 400 40 

Propustek ulice Bohdíkovská 490 90 

Sady 1. máje 100 58 
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Nasvícení přechodu ul. 
Slovanská 31 30 

CCelkem  2202 222  1157 660  

 
 
 
PPočett dookončenýýcchh  bbytůů  vv  ŠŠumperku  vv  rroce 220199  

  
RRok  

  

PPočet bytů 
vv  rrodinných  

ddomech  

PPočet bytůů 
vv  bbytových  
ddoomech  

PPočet byytů ccelkem  

2015 2 0 2 

2016 3 0 3 

2017 3 0 3 

2018 3 0 3 

2019 7 0 7 

Zdroj: ČSÚ 
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114. SSociální ooblast  
VVýkon oodboru  ssociálních věcí  MMěÚ Šumperk  

 
VVýýkonny sociállnníchh prracovníků  nna úseku socciálně--pprávní ochrany dětí  

DDruh výkonů  PPočett  

návštěvy v rodinách a ústavních zařízeních  1 370 
hájení zájmů nezletilých dětí při jednání u okresního a krajského 
soudu 780 

sledování výchovy nezletilých dětí v rámci výkonu dohledu nad 
výchovou 146 

ustanovení orgánu sociálně-právní ochrany kolizním opatrovníkem 
nezletilých dětí v případech možné kolize zájmu rodičů a jejich dětí 609 

počet přednášek na školách v rámci Komplexního preventivního 
programu Šumperk 45 
 
 
VVýýkonny sociállnníchh prracovníků  nna úseku náhhradní rodinné péče  

DDruh výkonů  PPočet  
ddětí  

práce s dětmi v náhradní rodinné péči (pěstouni, poručníci, jiné 
osoby, pěstounská péče na přechodnou dobu) 143 

sledování výchovy dětí umístěných v ústavní výchově 103 

počet dohod o výkonu pěstounské péče k 31.12.2019 21 

počet žadatelů o zprostředkování náhradní rodinné péče 6 

počet žadatelů o zprostředkování osvojení a pěstounské péče 9 
 
Kurátoři pro děti a mládež v roce 2019 pracovali se 123 nezletilými dětmi 
a mladistvými, se kterými řešili výchovné problémy, trestnou činnost, 
přestupky. V roce 2019 pokračovala dlouhodobá spolupráce s dětským 
oddělením Nemocnice Šumperk na úseku provádění testování na přítomnost 
drog u nezletilých. 
  
V agendě sociální práce pracoval sociální kurátor celkem se 205 klienty, 
z toho bylo 120 osob ve výkonu trestu odnětí svobody a 85 osob 
propuštěných z výkonu trestu. Sociální kurátor provedl celkem 109 návštěv 
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u osob ve výkonu vazby a trestu odnětí svobody. Ve spolupráci s orgánem 
sociálně-právní ochrany dětí provedl 7 návštěv u klientů, kterým končí 
ústavní nebo ochranná výchova z důvodu dosažení zletilosti.  
 
V průběhu roku 2019 vykonávali pověření zaměstnanci odboru sociálních 
věcí funkci veřejného opatrovníka pro 54 osob omezených ve svéprávnosti 
spočívající v oprávnění a v povinnosti zastupování těchto osob v běžných 
záležitostech, správě jejich majetku a vyřizování jejich záležitostí. 
 
VVýkony ssoociálních pracovníků oddděllení ssociální ppomoci MěÚ Šumperk  

DDruh vvýkonů  PPočet  

poskytnuté sociální poradenství  3 243 

počet sociálních šetření 4 993 

návštěva u klientů v jejich přirozeném prostředí  382 

počet klientů, u nichž byl veden standardizovaný záznam sociálního 
pracovníka v souvislosti s výkonem činností sociální práce 875 

počet zastoupených klientů z důvodu nepříznivého zdravotního 
stavu při uzavírání smluv s poskytovateli sociálních služeb 53 

 
Činnosti sociální práce vedoucí k řešení nepříznivé sociální situace 
a k sociálnímu začleňování osob byly nejčastěji realizovány s těmito cílovými 
skupinami: 

 osoby ohrožené rizikovým způsobem života (239 klientů) 
 rodiny s dětmi (157 klientů)  
 osoby, které se nacházejí v nejistém či neadekvátním bydlení, včetně 

osob bez přístřeší (138 klientů) 
 
V rámci realizace činnosti sociální práce vedoucí k řešení nepříznivé sociální 
situace osob sociální pracovníci spolupracovali s poskytovateli sociálních 
služeb v našem regionu (např. PONTIS Šumperk, o. p. s., Armáda spásy v ČR, 
z. s. – Centrum sociálních služeb Šumperk, Charita Šumperk, Společně 
Jekhetane, o. p. s.). Nejčastěji byla zprostředkována pobytová sociální služba 
v azylových domech osobám v nepříznivé sociální situaci, ambulantní sociální 
služba v noclehárně osobám bez přístřeší, terénní pečovatelská služba a dále 
sociální poradenství v občanské poradně týkající se dluhové problematiky 
osob. 
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V roce 2019 bylo: 
 vydáno 350 parkovacích průkazů označujících vozidlo přepravující 

osobu těžce zdravotně postiženou 
 vydáno 23 euroklíčů osobám, které patřily do vybraných cílových 

skupin 
 podáno 23 žádostí o nájem bytu v domech zvláštního určení, bytů 

zvláštního určení a v chráněných bytech v majetku města Šumperka 
 uzavřeno 8 smluv o přidělení nájmu v těchto bytech 

  
PPrrůměrná výšee důchodů ––  ookres Šumperk  

(rok 2019) 
 

DDruh ddůůcchoddu  PPrůmměrrnná výše 
ddůchodu  vv  KKč  

Starobní celkem 
- z toho muži 
- z toho ženy 

 
12 935,00 
14 173,00 
11 794,00 

Invalidní I. stupně 6 789,00 

Invalidní II. stupně 7 884,00 

Invalidní III. stupně 11 971,00 

Zdroj: ČSSZ 
 
 

OOrganizace  pposkyytující soociiální službyy  
  
SSocciiální  sslužby pro seniory Šumppeerk,, p.  oo.,  uu  SSanatoorriaa 25    
Sociální služby pro seniory Šumperk, p. o. jsou příspěvkovou organizací 
zřízenou Olomouckým krajem s regionální působností.   
Tato organizace i v roce 2019 poskytovala tři pobytové sociální služby – 
domov pro seniory, domov se zvláštním režimem, chráněné bydlení – a jednu 
terénní pečovatelskou službu.  
Pobytové sociální služby domov pro seniory a domov se zvláštním režimem 
jsou poskytovány v objektu na adrese U Sanatoria 25, který se skládá ze tří 
pavilonů, z nichž dva jsou obytné a jeden hospodářský. Areál se nachází v v 
bezprostřední blízkosti lesa s výhledem na kopec Senová s rozhlednou Háj. 
Dopravní spojení s městem Šumperk je zajištěno MHD. Sociální služba 



48 

 

chráněné bydlení je poskytována ve třech penzionech: v Šumperku, 
v Bludově a v Nových Losinách. 
Pečovatelská služba sídlí v Šumperku. Dvoupodlažní budova poskytuje 
zázemí pro terénní pracovníky a nezbytnou administraci. 
 
 
DDětský klíč Šummperk, o. p.. ss., Kozinova 55   
Obecně prospěšná společnost Dětský klíč Šumperk je nestátní neziskovou 
organizací, která působí v šumperském regionu od roku 2000. Činnost 
společnosti směřuje k zajištění a poskytování registrovaných sociálních 
služeb – osobní asistence, odlehčovací služby a sociální rehabilitace osobám 
s poruchou autistického spektra (PAS). 
Dětský klíč Šumperk svou činností přispívá ke zvyšování kvality života dětí, 
dospívajících a dospělých osob s PAS a pomáhá jim zapojit se do aktivit 
běžné populace, které jsou jim vzhledem k jejich handicapu obtížně 
dostupné. Poskytuje také možnost odpočinku a regeneraci sil rodičům 
pečujícím celodenně o děti, mladé dospělé a dospělé s PAS. 
Prostřednictvím sociální služby tak pomáhá zabraňovat sociálnímu vyloučení 
osob s PAS a osobám o ně pečujícím a umožňuje jim participovat na 
každodenním životě společnosti. 
 
 OOsobnníí asiistteencee  

Osobní asistence terénní je sociální služba poskytovaná osobám, jež mají 
sníženou soběstačnost z důvodu diagnózy PAS nebo kombinovaného 
postižení a jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. 
Služba je poskytována v přirozeném sociálním prostředí a umožňuje 
uživatelům žít, vzdělávat se a pracovat v obdobném sociálním prostředí jako 
jejich vrstevníci. 
Osobní asistence může probíhat u lékaře nebo dle individuálních přání 
a požadavků uživatele. Součástí poskytovaných služeb je také doprovod 
uživatelů do kroužků a aktivit dle jejich přání. Velká část nabízených 
volnočasových aktivit se zaměřuje na rozvoj hrubé a jemné motoriky, fyzické 
kondice a celkové obratnosti našich uživatelů prostřednictvím sportovních 
a dalších činností (kroužky pohybové, pohybově dramatické, kroužek jízdy na 
koních). Na kreativitu, smysl pro rytmus a vyjádření se pomocí hudby se 
zaměřují i hudební aktivity (kroužek Muzikohrátky). 
V roce 2019 doprovázeli pracovníci uživatele služby ke kadeřníkovi, na 
trénink, kulturní program, výlet, do restaurace, individuálních volnočasových 
aktivit, do školy apod. Poskytli také osobní asistenci uživateli na jeho 
dovolené v Itálii. 
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 OOdlehčovací služby ––  tterréénnní  aa  aambulantní  

Odlehčovací služba je zaměřena na podporu pečujících osob, kterým umožní 
potřebnou relaxaci a prostor pro regeneraci vlastních fyzických a psychických 
sil. Je poskytována osobám s PAS a osobám s kombinovaným postižením se 
sníženou soběstačností, kterým nabízí pomoc a podporu při zvládání běžných 
denních sebeobslužných činností.  
Zprostředkovává kontakt se společenským prostředím, výchovné, vzdělávací 
a aktivizační činnosti a také sociálně terapeutické činnosti. Poskytuje pomoc 
při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních 
záležitostí. Pomáhá uživatelům v jejich sociálním začleňování, umožňuje 
vykonávání aktivit, jež jsou v jejich věkové skupině běžné. 
Odlehčovací služba je poskytována formou ambulantní a formou terénní. 
Ambulantní forma probíhá v klubovně. Uživatelé tu trávili čas buď skupinově 
(účastí na tematických programech) nebo individuálně (jen v doprovodu 
osobního asistenta). Terénní forma probíhá prostřednictvím výletů, 
víkendových a prázdninových pobytů. 
 
 OOdlehčovací služba pobytová ––  ooddlehččovací bbyt  

Společnost Dětský klíč má v současné době k dispozici dva odlehčovací byty. 
Služba v odlehčovacích bytech probíhala vždy v poměru jeden asistent 
k jednomu uživateli. V rámci pobytu v bytě si uživatelé společně s rodiči 
a osobními asistenty plánovali odpolední aktivitu (návštěvu bazénu, sauny, 
solné jeskyně, knihovny, bowlingu, kina, divadla, muzea, výlety do blízkého 
i vzdálenějšího okolí). Během služby probíhaly nácviky komunikačních, 
sociálních a ostatních praktických dovedností nedirektivní a neformální 
formou, podporovaly se oblasti smluvené při tvorbě individuálního plánu. 
  
 SSllužba sociální rehabilitace      

Sociální rehabilitace je služba určená pro uživatele starší patnácti let a jejím 
hlavním cílem je přispět k dosažení co nejvyšší míry samostatnosti, 
nezávislosti a soběstačnosti uživatelů. V roce 2019 byly služby sociální 
rehabilitace poskytovány v rámci aktivit Dětského klíče, dále také ve 
spolupráci s Charitou Šumperk a Městskou knihovnou T. G. Masaryka 
Šumperk. 
 
PPONTIS, o. p. ss., Gen.. Svoboddyy 688, ŠŠumperk  
Pracovníků na hlavní pracovní poměr k 31.12.2019 bylo 63. Uzavřených 
dohod o provedení práce či dohod o pracovní činnosti během roku bylo 34.  
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V roce 2019 si obecně prospěšná společnost PONTIS Šumperk připomněla 
20 let od svého založení. Rok bohatý na akce ve všech službách vyvrcholil 
v podzimních měsících slavnostní beneficí za účasti patronky PONTISu paní 
Radky Fišarové a dalších vzácných hostů. S velkým ohlasem se setkala 
i výstava fotografií „Čas zrání“, kterou připravili zaměstnanci denního 
stacionáře. Výstava poté slavila úspěch i v prostorách Senátu ČR. 
 
 PPečovatelská služba 

Pečovatelskou službu poskytuje Pontis ve městě Šumperk a v okolních 
obcích s dojezdovou vzdáleností do 10 kilometrů, a také ve Středisku osobní 
hygieny osobám, která mají sníženou soběstačnost a potřebují pomoc jiné 
osoby z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení. 
Pečovatelská služby umožňuje seniorům a zdravotně postiženým osobám 
setrvat co nejdéle v domácím prostředí. Pomoc je poskytována v oblasti péče 
o vlastní osobu (hygiena, oblékání a svlékání, přesuny imobilních uživatelů 
apod.), zajišťujeme dovoz obědů a přípravu stravy a pití (večeře, snídaně), 
dále se provádí úklid v domácnosti, pochůzky na úřady, doprovody k lékaři 
apod. 
Hlavním cílem je zapojení uživatele do péče tak, aby se neprohlubovala jeho 
závislost na poskytovaných službách. Pracovníci předávají uživateli 
informace, které přispívají k jeho rozvoji a zapojení se do společenského 
života jeho vrstevníků i běžné veřejnosti. 
V roce 2019 využilo pečovatelskou službu 98 uživatelů, z toho bylo 69 žen 
a 29 mužů. 
Úklid domácnosti využilo 65 % uživatelů, 48 % uživatelů využilo dovoz 
a zajištění stravy, 52 % uživatelů si zvládne uvařit či jinak zajistit stravu 
(komerčními dodavateli stravy). Pomoc při osobní hygieně potřebuje 44 % 
uživatelů, pomoc a podpora při podávání jídla 27 % uživatelů, s praním 
a drobnými opravami prádla potřebovalo pomoc 27 % uživatelů, s běžnými 
nákupy do 5 kg 23 %. Doprovodů a pochůzek využilo 22 % uživatelů. 
 
 DDenní  ssttaciionnář  VVolba  

Denní stacionář se nachází v suterénu pečovatelského domu Markéta na 
ulici Bohdíkovská. Posláním denního stacionáře VOLBA je poskytnout denní 
podporu dospělým od 50 let, kteří potřebují dohled a péči druhé osoby, a to 
zejména v důsledku vyššího věku nebo zhoršeného zdravotního stavu. Služba 
je určena lidem, kteří potřebují mít zajištěnou pomoc, podporu a kontakt 
s druhými lidmi. Služba je koncipována tak, že pomáhá rodinám s péčí 
o jejich blízké, a tudíž prodlužuje dobu setrvání v jejich přirozeném, domácím 
prostředí. Uživatele zbavuje samoty a společenské izolace, nabízí zajištění 
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celodenní péče, individuální a skupinové aktivizační programy a společnost 
mezi svými vrstevníky. Kapacita služby je 22 osob. 
 
 OOdlehččovací sluužbbaa  

Odlehčovací služba je určena pro osoby od 50 let věku, které žijí ve své 
vlastní domácnosti nebo ve společné domácnosti se svými rodinami, které 
o ně celodenně pečují a potřebují nezbytný odpočinek. 
Jedná se o osoby, které mají sníženou soběstačnost, např. v oblasti péče 
o svoji osobu, při hygieně nebo při přípravě a zajištění stravy, a to z důvodu 
věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení. Služba umožňuje 
lidem se specifickými potřebami celodenní 24hodinovou péči. Odlehčovací 
službu je možné v kuse využít na dobu maximálně tří měsíců. 
Odlehčovací služba má kapacitu 10 lůžek. V roce 2019 službu využilo 
98 uživatelů, z toho 25 mužů a 73 žen. V roce 2019 bylo uzavřeno celkem 
208 smluv na poskytování této služby. 
 
 
 SSociiálnně aktivizační službby pro seniiory  aa  oosoby sse zdravvotním postižením  

Sociálně aktivizační služba přispívá ke zlepšení řečových a pohybových 
dovedností osobám od 50 let, které prodělaly cévní mozkovou příhodu nebo 
mají jiné pohybové omezení. 
Službu byly poskytovány ve městě Šumperk, v obcích Vikýřovice, Rapotín 
a Hanušovice. Senioři pod dohledem lektorů pracovali na zlepšení svých 
pohybových schopností, prováděli nácvik chůze, zlepšovali a trénovali 
stabilitu na židli a ve stoje a celkově pracovali na zlepšení fyzické kondice. Při 
cvičení jsou používány různorodé cvičební pomůcky, jako jsou gymnastické 
míče, overbally, therabandy, molitanové míčky a míčky s bodlinami.  
Nácvik řečových dovedností byl propojován i s technikami na posílení paměti, 
na rozšiřování slovní zásoby, vybavování slov běžné každodenní komunikace, 
doplňování slov do textu. Pracovníci s klienty trénovali jak krátkodobou 
paměť, tak i paměť dlouhodobou. Individuálně pracovali na zlepšování 
vyjadřovacích schopností, ale také psaného projevu.  
Na sklonku roku 2019 požádala společnost Pontos o ukončení poskytování 
této služby. Již po dobu tří let nebyla služba zařazena do Akčního plánu 
sociálních služeb Olomouckého kraje. Průběžně docházelo k vyhodnocování 
potřebnosti služby a v souvislosti s finanční zátěží. Pracovníci se také snažili 
uživatelům služby zajistit využívání komerčně nabízených aktivit nebo jiných 
sociálních služeb. 
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 KKlub důchoddců   
Klub důchodců nabízí svým členům možnost zúčastnit se volnočasových, 
vzdělávacích, aktivizačních a jiných zájmových akcí, které během celého roku 
pořádá. Jedná se o besedy a přednášky, výlety, zájezdy, promítání, divadelní 
představení a spoustu dalšího. Klub také organizuje pro své členy možnost 
posezení při drobném občerstvení či stolních hrách v klubových prostorách. 
Všechny aktivity plánuje a organizuje samospráva, volená členy klubu.  
Klub důchodců si také vede svoji kroniku o proběhlých akcích s příslušnou 
fotodokumentací. Všichni členové mají možnost se zúčastnit setkání 
samosprávy a sdělit zde své připomínky a návrhy k činnosti klubu. Před 
vstupem do klubu je zájemce samosprávou seznámen s pravidly 
a podmínkami členství v klubu, vyplní přihlášku a uhradí členský poplatek. 
Klub důchodců měl k 31. 12. 2019 207 členů a vedl jej šestičlenný výbor 
v čele s předsedkyní Věrou Rollerovou. Klub je otevřen každé pondělí a úterý 
od 13 do 17 hodin. Schází se v něm členové, aby si poseděli u kávy, 
popovídali si, zahráli si stolní hry nebo karty, po skončení si rádi ještě posedí 
v kavárničce Lalala. 
  
 DDůům pro osamělé rrodiče  ss  ddětmi  vv  ttíísni   

Cílem poskytované služby je poskytnout osamělým matkám s dětmi nebo 
těhotným matkám v posledním trimestru pomoc, aby dokázaly překlenout 
tíživou sociální situaci, spojenou se ztrátou bydlení, a zařadit je zpět do 
společnosti. Služba je poskytována v Domě pro osamělé rodiče s dětmi v tísni 
(dále jen DORD), kde je 14 bytových jednotek, jejichž součástí je kuchyň, 
pokoj, koupelna a WC. Byt je standardně vybaven vším potřebným pro rodiče 
až s 4 dětmi. Délka poskytované služby zpravidla nepřesahuje délku jednoho 
roku. 
 
PPoskyttnuté sllužby  vv  rroce  220199  

ČČinnost  PPoočet   

základní sociální poradenství 3 931 

žádosti – jednání zájemce o službu a jiné 375 

sociální šetření 191 

schůzka k individuálnímu plánování 852 

kontakt s OSPOD 207 

kontakt s jinou organizací 347 

kontrola úklidu 455 
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kontrola bytu 489 

PC uživatelé 482 

vzdělávací aktivity, nácvik 300 
Návštěvy 297 

jiné činnosti (praní prádla) 1 510 

jiná soc. práce (krizová intervence, prodli. smlouvy, pomoc při 
komunikaci s rod. příslušníky apod.) 1 051 

CCellkem aktivit  vv  rrámci pposkytovvané sllužbyy    110  4487  
 
 KKrrizovvý byt  

Sociální službu „Krizová pomoc pro ženy“ mohou využít ženy nebo osamělý 
rodič s dětmi nebo maminka v posledním trimestru těhotenství, která se 
ocitla v ohrožení zdraví nebo života a nachází se v situaci, kterou není po 
přechodnou dobu schopna řešit vlastními silami. Služba je poskytována 
nepřetržitě. Úkolem sociální služby „Krizový byt pro ženy“ (dále jen KB) je 
nabídnout okamžitou, efektivní pomoc ženám nebo osamělým rodičům 
s dětmi v životní krizi. v rámci této služby nabízí zejména okamžité ubytování 
nepřesahující 7 dní, poskytnutí stravy nebo pomoc při jejím zajištění, krizovou 
intervenci, sociální poradenství, pomoc při uplatňování práv, oprávněných 
zájmů a při obstarávání osobních záležitostí apod. Krizový se nachází v Domě 
pro osamělé rodiče s dětmi v tísni. Jedná se o standardně vybavený byt 1+1 
o velikosti 27 m2 s vybavenou kuchyní, sprchovým koutem a WC. K realizaci 
uvedených cílů jsou k dispozici dva sociální pracovníci.  
Za rok 2019 využilo krizový byt celkem 96 uživatelů, z toho 30 žen, 3 muži 
a 63 dětí.  
         
 SSoocciiální byty  

Společnost PONTIS Šumperk o.p.s. v roce 2019 disponovala třemi sociálními 
byty. Jedná se o dva malometrážní byty o velikosti 27 m2 v činžovním domě 
se samostatnou kuchyní a koupelnou s WC. Třetí byt je třípokojový pro větší 
rodinu. Ubytovaný si hradí nájem a všechny poplatky spojené s užíváním bytu 
sám.  
Pronájem sociálních bytů je určen těm rodičům s dětmi, kteří byli dříve 
ubytováni v Domě pro osamělé rodiče s dětmi v tísni, jejichž chování bylo 
bezproblémové a pro které je využívání sociálního bytu přirozeným 
přechodem mezi ubytováním na DORDu a samostatným bydlením. 
u některých uživatelů sociálního bytu je ještě nutné pomáhat dořešit 
dlouhodobé cíle stanovení v individuálním plánu.  
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V průběhu pobytu jsou uživatelé sociálních bytů v kontaktu se sociálními 
pracovníky, kteří jim pomáhají. Doba pobytu v sociálním bytě může být max. 
1 až 3 roky. Počet uživatelů v sociálních bytech v roce 2019 byl 20, z toho 
8 dospělých a 12 dětí. 
 
 UUbytovnna  

Ubytovna nabízí ubytování v pokojích s jedním nebo dvěma lůžky. Kapacita 
zařízení je pro 14 až 22 dospělých osob dle jejich zdravotního stavu. Její 
součástí jsou dva bezbariérové pokoje, koupelna i WC. Do ubytovny je 
bezbariérový přístup. Poskytnout ubytování je dále možné ve 4 dvoupokojích 
a 4 jednolůžkových buňkách, které jsou uzpůsobeny k celoročnímu bydlení. 
Nejde o registrovanou sociální službu, vykonává ji administrativní pracovník 
s mnohaletou praxí v sociálních službách, který poskytuje pomoc 
v nejrůznějších životních situacích (dluhy, exekuce, domácí násilí, vyřizování 
dávek apod.). Ubytování slouží zejména osobám handicapovaným, které 
pobírají invalidní nebo částečný invalidní důchod, případně starobní, 
a nemohou si bydlení zajistit jiným způsobem. O ubytování je velký zájem, 
ubytovna je prakticky celoročně obsazena. Průměrný věk ubytovaných je 56 
let. V roce 2019 zde bylo ubytováno celkem 27 osob, z toho 19 mužů a 8žen. 
Služba nemohla být poskytnuta 15 osobám, z toho 10 mužům a 5 ženám 
většinou z kapacitních důvodů. 
 
 SSociální rehabilitace ––  CCentrumm TThheerasuuit  

Prostřednictvím sociální rehabilitace se pracovníci snaží podporovat 
a provázet osoby s tělesným postižením v začlenění se do běžného života 
a společnosti. Učí se sebeobsluze, rozvíjí jemnou motoriku a osvojují si další 
schopnosti důležité pro jejich začlenění do běžné společnosti. Rozvoj všech 
smyslů současně nabízí uživatelům multisenzoriální místnost snoezelen. Na 
základní činnosti může navazovat i fakultativní služba – fyzioterapie 
Therasuit. Tato rehabilitační metoda, které se někdy říká „kosmická terapie“, 
využívá cvičení ve speciálních terapeutických oblecích. Cvičení v oblecích 
koriguje pohyby a držení těla, pozitivně ovlivňuje nácvik sezení, lezení, stoje, 
chůze apod. Metodu v minulosti využívali kosmonauti pro rehabilitaci po 
návratu ze svých dlouhých cest vesmírem. Fakultativní zdravotní službu 
zajištují 3 proškolené fyzioterapeutky. 
V roce 2019 se podařilo plánované dovybavení sociální rehabilitace. 
Pomůcky pro fixaci a manipulaci, které byly dokoupené na polohovací 
zařízení Madita, pomáhají nejmenším uživatelům ke stabilnějšímu sedu 
a manipulaci v něm. Ve snoezelenové místnosti pak uživatelé využívají nové 
polohovací pomůcky i kruh pro rozvoj jemné motoriky. V závěru roku bylo 
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zřízeno ve vstupním prostoru zázemí pro rodiče či doprovod, který čeká na 
uživatele.  
Na počátku roku 2019 bylo pod smlouvou 19 stálých uživatelů. Během roku 
bylo pak uzavřeno 16 nových smluv, z nichž některé byly krátkodobé 
a opakované. Nejvíce uživatelů bylo ve věku od 1 do 18 let. Tuto věkovou 
kategorii zastupovalo 23 uživatelů z toho 10 chlapců a 13 dívek. Ve věkové 
kategorii 19 až 64 let pak byli ve stejném počtu zastoupeni muži i ženy, a to 
v obou skupinách v počtu 4. 
 
 KKontaktní  aa  pporadenské centrum Krédo  

Posláním Kontaktního a poradenského centra KRÉDO je vést klienty 
k ochraně vlastního zdraví a tím i k ochraně veřejnosti před negativními 
dopady užívání drog. Pracovníci se snaží stabilizovat a zlepšit kvalitu života 
klienta po stránce sociální, psychické a zdravotní.  
V roce 2019 se pracovníci více zaměřili na práci s odbornou veřejností. 
Zorganizovali dvě konference zaměřené na navázání spolupráce 
s organizacemi a institucemi, které se v rámci vykonávání své práce setkávají 
s osobami užívající návykové látky. Na prvním společném sezení, které se 
uskutečnilo v květnu, byla představena služba poradenského a kontaktního 
centra a jeho pracovníci přednášeli o problematice závislosti. Druhé setkání 
se konalo v listopadu a tematicky se dotýkalo práce s uživateli alkoholu. Také 
zde byla představena nově vznikající svépomocná skupina anonymních 
alkoholiků, která v Šumperku působí od května 2019. 
Nejpočetnější skupinu klientů za rok 2019 byli uživatelé pervitinu, zastoupeni 
jsou ze 64 %. Za nimi jsou hned uživatelé alkoholu, kteří tvoří z celkového 
počtu 25 %. Dále se zde vyskytují ve větší míře uživatelé THC. U některých 
klientů vnímají pracovníci duševní problémy, které většinou souvisí s jejich 
psychickým onemocněním. Dalším rozšířeným nežádoucím jevem je 
bezdomovectví. Mnoho klientů využívá službu noclehárny, nebo přespává 
různě na squatech. 
 
 OOdborné sociální poradenství  

Centrum odborného poradenství poskytuje seniorům, osobám s tělesným 
postižením a chronickým onemocněním bez omezení věku bezplatné, 
nestranné a diskrétní rady či informace, a to v následujících oblastech: 
- poradenství v oblasti dávek státní sociální podpory a hmotné nouze 
- pomoc s orientací se v oblastech financí a dluhů 
- pomoci a poskytování informací pro osoby pečující o své blízké 
- pomoc obětem trestných činů 
- pomoc při výběru kompenzační pomůcky 
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Na základě požadavků uživatelů byla na podzim roku 2019 rozšířena 
ambulantní forma poskytování služby také o terénní formu, která umožňuje 
poskytovat odborné sociální poradenství také v domácím prostředí zájemců. 
Celkem využilo poradenství 283 osob, z toho bylo 207 žen a 76 mužů. 
Podpora byla nejvíce využívána ze strany zájemců a klientů při orientaci 
v systému sociálních služeb, při zjišťování nároku na dávky státní sociální 
podpory a hmotné nouze a také poradenství pro pečující osoby v oblastech 
další péče o jejich blízké a také možnosti zajištění vhodné kompenzační 
pomůcky. 
 
 UUniverrzzita volnéhoo času  

Univerzita volného času již pátým rokem zaštiťuje rozličné volnočasové 
aktivity, kterých se mohou účastnit zájemci všech věkových kategorií. Jedná 
se o kurzy jazykové, konkrétně anglický a německý jazyk, v několika úrovních 
znalosti. Dále výtvarné kurzy, mezi velmi oblíbené kurzy patří sportovní 
a zdravotní aktivity – cvičení s flexi-bary, jóga, harmonizační a rehabilitační 
cvičení. 
Senioři si také oblíbili kurzy počítačové, které jim pomohou orientovat se 
v moderních technologiích, trénování paměti, které se každý rok koná 
i v okolních obcích města Šumperka. 
Pod Univerzitu volného času patří i aktivity konané ve Společenském 
středisku Sever – zábavná odpoledne pro seniory, přednášky, promítání, 
besedy a jiné. Univerzita volného času je netradiční formou zájmového 
celoživotního vzdělávání pro každou generaci. Je určena zejména těm, kteří 
chtějí dobrovolně rozvíjet své znalosti, jsou otevřeni novým informacím. 
Smyslem Univerzity volného času je přiblížit celoživotní učení co nejširšímu 
počtu zájemců a pomoci především seniorům k aktivnímu způsobu života, ke 
smysluplnému trávení volného času. 
V roce 2019 využilo aktivity Univerzity volného času celkem 512 osob, z toho 
47 mužů a 465 žen. Jednalo se z větší části o obyvatele města Šumperk, 
dále 36 osob žijících v obcích Hanušovice, Vikýřovice, Rapotín a Libina. 
 
 NNízkoprahový kklub pro děti  aa  mmládež Rachot  

Nízkoprahový klub poskytuje své služby dětem a mladým lidem ohroženým 
sociálně nežádoucími jevy ve věku 8–20 let ze Šumperka a blízkého okolí. 
Pracovníci v něm vytváří vstřícnou a otevřenou atmosféru, klientům je 
garantován bezpečný prostor pro jejich rozvoj, sebepoznávání, podporu 
a trávení volného času. 
Při poskytování služby je uplatňována zásada nízkoprahovosti (anonymita, 
časová, prostorová i finanční dostupnost, dobrovolnost a bezpečí), a to ve 
snaze zajistit co nejvyšší míru přístupnosti služby klientům.  
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Hlavním cílem služby je prostřednictvím sociální práce podporovat děti 
a mladé lidi v tom, aby si uměli poradit, zvládali různé situace vlastními 
silami, aby získávali náhled na svůj život, orientovali se ve světě a dostávali 
informace, které chtějí získat a mohou je v životě uplatnit. 
 
 PPůjččovnna kompenzačních pomůůcceekk   

V rámci půjčovny kompenzačních pomůcek je umožňováno seniorům, 
zdravotně postiženým a o ně pečujícím osobám vyzkoušet si a také zapůjčit 
vhodnou kompenzační pomůcku a umožnit tak zůstat těmto osobám co 
nejdéle v domácím prostředí.  
V rámci kompenzačních pomůcek bylo v roce 2019 uzavřeno 81 nových 
smluv. Mezi nejčastěji půjčované pomůcky patřily polohovací postele, 
mechanické vozíky, chodítka domácí i venkovní a WC křesla. 
 
 
CChaarita ŠŠumperk, nestáttní nezziiskkoová oorrganizace, Jeremennkova 7, Šumperk  
Charita Šumperk je nestátní nezisková organizace s vlastní právní 
subjektivitou. Ustanovil ji olomoucký arcibiskup na základě zřizovacího 
dekretu ze dne 11.11.1992. Charita Šumperk tvoří základní složku 
Arcidiecézní charity Olomouc, která je coby součást Charity Česká republika, 
členem mezinárodní sítě Caritas Internationalis. 
Zřizovatelem Charity Šumperk je olomoucký arcibiskup. Zřizovatel finančně 
podporuje organizaci tím, že zaměstnává asistenta pro pastoraci, který 
v organizaci pracuje. Církev poskytuje zaměstnancům pomoc v duchovní 
oblasti. Charita Šumperk velmi úzce spolupracuje s jednotlivými farnostmi, 
a to při pořádání různých akcí a sbírek.  
Stanoveným zástupcem Charity Šumperk je ředitel organizace. Současná 
ředitelka Mgr.  Jana Bieliková byla do funkce jmenována 1.7.2016. 
Celkový počet zaměstnanců k 31.12.2019 činil 66 včetně dohod o provedení 
práce a dohod o pracovní činnosti, po přepočtení na úvazky – 38 
zaměstnanců. 
 
 DDomácí zdravotní péčee (včetně  hhospicoové)  

Domácí zdravotní péče je zdravotní péče poskytovaná registrovanými 
všeobecnými sestrami v domácnosti pacienta. Zdravotní péče je indikována 
ošetřujícím lékařem a je hrazena z prostředků veřejného zdravotního 
pojištění. 
Služba umožňuje lidem v době nemoci a snížené soběstačnosti zůstávat ve 
vlastním sociálním prostředí a oddálit umístění do pobytové sociální služby. 
Služba je poskytována sedm dní v týdnu během dvaceti čtyř hodin, dle 
zdravotního stavu pacienta a na základě indikace lékaře, maximálně třikrát 
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denně. v rámci domácí hospicové péče je zdravotní ošetřovatelská služba 
poskytována dle potřeb a stavu pacienta až šestkrát denně. 
Služba zahrnuje zácvik rodiny v  komplexní ošetřovatelské péči o  imobilního 
pacienta, aplikace injekcí, infuzí a  opiátů, zácvik pacienta či rodinných 
příslušníků při aplikaci inzulínu, edukace diabetika, zácvik v péči o stomie, 
odběry krve a biologického materiálu, měření glykémie glukometrem, péče 
o drény a  žaludeční sondy, péče o  permanentní močový katetr, cévkování 
žen, aplikace očistného klyzma, ošetřování pooperačních ran, dekubitů, 
bércových vředů, prevence poruch kožní integrity, pohybová edukace, 
ošetřovatelská rehabilitace, měření fyziologických funkcí, edukace pacienta 
a rodiny o životosprávě, dodržování pitného a léčebného režimu, zajištění 
výživy sondou, zácvik rodiny v péči o sondy a krmení, kontrola medikace, 
léčebného režimu a paliativní péče. 
Za rok 2019 bylo ošetřeno 824 pacientů, proběhlo 17 838 návštěv a bylo 
uskutečněno 32 159 ošetřovatelských výkonů. 
 
 PPečovateelská sllužba 

Posláním terénní Pečovatelské služby Charity Šumperk je individuálně 
podporovat nezávislost a samostatnost uživatele se sníženou soběstačností 
z důvodu věku či zdravotního postižení tak, aby mohl vést důstojný život 
v domácím prostředí a zachoval si vlastní životní styl. Jedná se o terénní 
službu, která je poskytována dle nasmlouvaného úkonu v domluveném čase 
a rozsahu přímo v domácnosti uživatele, na základě jeho dlouhodobé 
nepříznivé sociální situace nebo dlouhodobého nepříznivého zdravotního 
stavu. Vykonané pečovatelské úkony hradí uživatel služby dle aktuálního 
sazebníku. 
Pečovatelská služba zahrnuje dle zákona č. 108/2006 Sb. tyto základní 
činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při 
osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí 
stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, 
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím. 
Za rok 2019 využilo službu 390 uživatelů, bylo provedeno 58 163 
pečovatelských úkonů, fakultativní služba (doprava charitním autem) byla 
využita 146krát. 
 
 OOssobní asistence  

Terénní služba Osobní asistence podporuje osoby se sníženou soběstačností 
potřebující ke svému životu dopomoc druhého člověka. Služba je časově 
neomezená a poskytována v přirozeném prostředí člověka. Podstatou služby 
je dopomoc osobního asistenta se zvládnutím běžných každodenních 
dovedností a úkonů, které by dělal uživatel sám, kdyby mu v tom nebránilo 
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zdravotní postižení nebo stáří. Na službě se uživatel finančně podílí dle 
aktuálního sazebníku. 
Osobní asistence obsahuje dle zákona č. 108/2006 Sb. tyto základní 
činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při 
osobní hygieně, pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu 
domácnosti; výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování 
kontaktu se společenským prostředím, pomoc při uplatňování práv, 
oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. 
Za rok 2019 využilo službu celkem 45 osob, s časovou dotací 3 536 hodin 
osobní asistence, fakultativní služba (doprava charitním autem) byla využita 
274krát. 
 
 MMobilní specializovaná paliativní ppéče  

Charita Šumperk poskytuje mobilní specializovanou paliativní péči 
o nevyléčitelně nemocné, u kterých byla ukončena kurativní léčba. Péči 
poskytuje multidisciplinární tým a řídí se základními principy hospicové péče 
– nemocný nebude trpět nesnesitelnou bolestí, bude respektována jeho 
lidská důstojnost a nezůstane osamocen. Pro poskytování péče je nezbytná 
přítomnost rodiny nebo blízkých osob. Péče je hrazena z prostředků 
veřejného zdravotního pojištění. 
Cílem služby je umožnit nemocným dožít v kruhu rodiny a svých blízkých. 
Služba je poskytována sedm dní v týdnu během dvaceti čtyř hodin denně, dle 
potřeb pacienta a aktuální ordinace lékaře.  
Služba zahrnuje zaučení pečující rodiny v ošetřování těžce nemocného 
blízkého člověka, zajištění odborné zdravotní péče ve spolupráci s lékařem 
paliatrem. Zdravotní sestry dle jeho aktuální ordinace provádí odborné 
výkony u pacienta vedoucí k tišení bolesti a zmírnění nepříjemných příznaků 
nevyléčitelné nemoci. Pracovníci poskytují péči lékařskou, ošetřovatelskou, 
sociální, psychologickou a duchovní. K dispozici je i poradce pro pozůstalé. 
Za rok 2019 proběhlo celkem 55 návštěv u pacientů. 
 
 PPooradennsské  sslužby  

Charita Šumperk poskytuje základní sociální poradenství dané zákonnou 
povinností bezplatně. Sociální pracovníci pomáhají řešit nepříznivou sociální 
situaci, ve které se zájemci o služby nebo samotní uživatelé nacházejí. Je-li 
potřeba odborného sociálního poradenství, nabízí organizace 
zprostředkování kontaktu na specializovanou poradnu, příslušné pracoviště 
či poskytovatele sociálních služeb. v krizových situacích nabízí základní 
krizovou intervenci, která spočívá v poskytnutí psychologické pomoci 
a podpory. 
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Poradenství je zaměřeno na pomoc s vyřizováním sociálních dávek 
(např. příspěvek na péči, příspěvek na bydlení), pomoc s žádostí o umístění 
v pobytovém zařízení sociálních služeb, informace o pořízení a možnostech 
využívání zdravotních a kompenzačních pomůcek apod. Krizová intervence 
zajišťuje pomoc lidem v nouzi, která může být realizována také poskytnutím 
balíčku s trvanlivými potravinami a základními hygienickými potřebami. 
Za rok 2019 bylo evidováno 340 kontaktů. 
 
 PPůjčovna reehhabbillitačnníích  aa  kkommpenzaččních pomůůccek  

Charita Šumperk zprostředkovává uživatelům svých služeb a také ostatním 
zájemcům pronájem kompenzačních a rehabilitačních pomůcek ze svého 
majetku. Pronájem slouží k okamžitému pokrytí poptávky po tomto vybavení 
do doby, než si uživatel zajistí pomůcku přes zdravotní pojišťovnu či jiným 
způsobem, nebo po dobu aktuální potřeby uživatele (např. po dobu léčby, 
rekonvalescence). 
Služba zahrnuje doporučení a předvedení pomůcky, v případě potřeby také 
její dovoz až do domu. Organizace se snaží půjčovnu pomůcek pravidelně 
doplňovat, rozšiřovat dle svých možností a zároveň na základě poptávky 
uživatelů služby. Jsou nabízeny např. tyto pomůcky: kompletní polohovací 
lůžka (mechanická i elektrická), stolky k lůžku, antidekubitní podložky, 
invalidní vozíky, WC židle, sedačky na vanu, francouzské hole, chodítka apod. 
Za rok 2019 bylo zapůjčeno 451 pomůcek 292 klientům.  
 
 CCeentrum soociální  aa  hhumanitární ppomoci  

Fond přímé pomoci byl vytvořen pro případy osob v obtížných životních 
situacích, přestože se Charita Šumperk orientuje spíše na jiný druh pomoci 
než na finanční. Fond bývá každoročně zřizován z části výtěžku Tříkrálové 
sbírky a Postní almužny.  
Hygienické potřeby a potraviny jsou čerpány z Národní potravinové sbírky 
a projektu Potravinové a materiální pomoci nejchudším osobám 
(financovaného z Operačního programu potravinové a materiální pomoci, 
koordinovaného MPSV ČR). Slouží hlavně v případech nenadálé nouze nebo 
jako výpomoc při dlouhodobé nouzi. 
Charita Šumperk nabízí prostřednictvím tohoto fondu finanční, potravinovou 
a materiální pomoc rodinám nebo jednotlivcům nacházejících se ve vážných 
existenčních krizích. Jde zejména o případy, kdy není možné řešit finanční 
požadavek standardní formou (např. příspěvkem státu, města, pojišťovny 
atd.) nebo se lidé ocitnou v okamžité nouzi. Poskytnutí finančních prostředků 
je vázáno na provedení sociálního šetření a schválení ředitelkou Charity 
Šumperk.  
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Potravinová a hygienická pomoc se poskytuje pravidelně každé úterý a pátek 
od 10.30 do 12.00 hodin na základě doporučení příslušných sociálních 
úřadů. Pomoc je primárně směřována lidem žijícím na území šumperského 
děkanátu a těm, kteří nevyužívají jinou sociální službu. Krizová intervence 
zajišťuje pomoc lidem v nouzi, která může být realizována také poskytnutím 
balíčku s trvanlivými potravinami a základními hygienickými potřebami. Za 
rok 2019 byla pomoc poskytnuta 474 osobám. 
  
SSvaaz neslyšícícch  aa  nnedoslýchavých  oossoob  vv  ČČR,, z. s.,,  KKrajjská  aa  zzákladnní  
oorganizace Šummpperk,, p. s., GGenerála SSvobody 68, ŠŠuumperk  ((SSNN  vv  ČČR)  
Pobočky SNN v ČR poskytují sociální služby pro občany České republiky se 
sluchovým postižením. 
Rozsah poskytovaných sociálních služeb se týká především: 
 tlumočnických služeb 
 odborného sociálního poradenství (zprostředkování kontaktu se 

společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při 
uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních 
záležitostí) 

 sociální rehabilitace (rozvoj schopností a dovedností vedoucích 
k dosažení samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti osob) 

 sociálně aktivizační služby (ambulantní, popřípadě terénní služby 
poskytované osobám v důchodovém věku nebo osobám se zdravotním 
postižením ohroženým sociálním vyloučením) 

 půjčování kompenzačních pomůcek, sluchadel (prodeje baterií a součástí 
ke sluchadlům, kontroly stavu sluchadel, drobné servisní opravy 
sluchadel)  

 
SSjeednocená organizace  nnevidomých  aa  sslabozrakých  ČČeskkéé repuubliky,,  zz. s., 
ooblasstní ppobočka Šumperk,,  uul.  88. května 2222  
Tento spolek zajišťuje služby v oblasti sociálního poradenství a sociálně 
aktivizační služby za účelem za účelem aktivizace osob se zrakovým 
postižením k větší samostatnosti a nezávislosti při řešení běžných životních 
situací. Pomáhá jim hájit práva a zájmy tak, aby mohli žít plnohodnotný 
a spokojený život. Pro své členy organizuje velké množství volnočasových 
aktivit, besed, kulturních akcí i výletů. 
 
16. října 2019 proběhla u příležitosti Dne bílé hole již 20. ročník celonárodní 
sbírky Bílá pastelka, do níž se tradičně spolek zapojuje. Dvojice dobrovolníků 
v tričkách s logem sbírky nabízely veřejnosti ke koupi za 30 Kč bílou pastelku 
(s bílou nebo i barevnou tuhou). V roce 2019 v celé ČR pomohlo 2 638 
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dobrovolníků, především z řad studentů a zaměstnanců, vybrat částku 
3 213 371 Kč.  
V rámci 25. ročníku festivalu Dny umění nevidomých na Moravě proběhla ve 
spolupráci s městem Šumperk a Olomouckým krajem výstava slabozraké 
grafičky Markéty Evjákové v minigalerii Informačního centra Šumperk. 
K podařeným akcím patřil tradiční turnaj O šumperský pohár v showdownu, 
který se uskutečnil u příležitosti Dne nevidomých v sobotu 30. listopadu 
2019.  
 
AArmááda spásy, centrum soociálních služeb, zz. s., VVikýřoviccká 11495,, Šumpperrkk  
Armáda spásy v České republice, z. s. patří v ČR mezi nestátní neziskové 
organizace. V Šumperku pracuje od roku 2000 a poskytuje zde několik 
služeb.  
 
 AAzyylový dům pro mmuže  aa  žžeenny  ss  kapacitou 31 lůžek garantuje 5 lůžek pro 

ženy a 23 lůžek pro muže. 3 lůžka (jeden pokoj) jsou tzv. „klouzavá“ 
místa. V roce 2019 využilo služeb 73 osob.  

 NNoclehárnaa pro muže  aa  žženny s kapacitou 20 mužů a 6 žen. Službu 
noclehárny v roce 2019 využilo 117 osob.  

 NNíízkoppraahové ddennní centrrum pro osoby bez přístřeší s denní okamžitou 
kapacitou 20 osob. Službu využilo 124 osob. 

 DDomov Přístav Šuumperk ––  DDomov sse zzvláštním režimem  s kapacitou 
34 uživatelů (z toho 7 žen a 34 mužů), s 12 dvoulůžky a 10 jednolůžky.  
Celkový počet uživatelů této služby byl 41.. 

 
 

115. ZZdravotnniicctví  
  

ZZdravotnickké orgaannizacee  aa  zzaříízenní na úúzemí města Šuumperrkka  
(stav k 31.12. 2019) 

 

NNázev  PPočet  

Nemocnice Šumperk, a. s. 1 

Praktický lékař pro dospělé 19 

Praktický lékař pro děti a dorost 7 

Praktický zubní lékař 25 

Alergologie a imunologie 2 
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Gynekologická ambulance 10 

Interní ambulance 4 

Klinická logopedi 5 

Radiodiagnostika 2 

Neurologie 4 

Psychiatrie 7 

Dermatovenerologie 2 

Diabetologie 3 

Chirurgie 4 

Urologie 3 

Kardiologie 3 

Ortopedie 4 

ORL – ušní, nosní, krční a foniatrie 5 

Oční 4 

Onkologie 1 

TRN – plicní ambulance 1 

Klinická psychologie 3 

Rehabilitace a fyzikální terapie 7 

Domácí péče  1 

Oční optika 4 

Prodejny zdravotnických potřeb 3 

Lékárny 10 

Zdravotní a zubní laboratoře 3 

Zdravotní záchranná služba Olomouckého kraje 1 

Dialýza Šumperk, s. r. o. 1 

KHS Olomouckého kraje, územní pracoviště Šumperk 1 
Zdroj: IC 
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PPracovní neschopnost pro nemooc  aa  úúraz  
 (okres Šumperk – rok 2019) 

 
PPoččeett  nnovvě hlášenných případů dočasné pracovní  
nneschopnosti pproo nemoc  aa  úúraz  

115  7702  
  

Zdroj: ČSSZ 
 

ZZdravottní pojišťťovnny  
SSeeznnaam zdrravvotnícch ppojišťoven na území  mměsttaa Šummpperka  
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna, M. R. Štefánika 967/3 
Všeobecná zdravotní pojišťovna, Palackého 3040/2 
Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra, Havlíčkova 2913/8 
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116. ŠŠkollstvví  
  

MMateeřské  šškolyy  
Město Šumperk je zřizovatelem 3 mateřských škol s 9 odloučenými 
pracovišti. Další 2 mateřské školy jsou součástí škol, z nichž 1 je soukromá 
a 1 zřizovaná Olomouckým krajem. Předškolní vzdělávání zabezpečuje 
rovněž soukromá mateřská škola Borůvka. Stravování dětí je zajištěno 
jídelnami a výdejnami, které jsou součástí mateřských škol. V roce 2019 
dojíždělo do mateřských škol celkem 89 dětí z jiných obcí. Výuku zajišťovalo 
90 pedagogických pracovníků, z toho 100 % žen. 
 
KKapacitta a naplněnost mateřskýchh škol  vv  ŠŠumperku  

MMateřřská škola                                            
ŘŘeditelka  

MMaximální 
ppočet míst     

vv MŠ  

PPočet dětí     
vv MŠ               

kk  
330..9.20199  

PPočet 
ttříd  

PPrůměr 
ddětí   

nna tříddu  

MMŠ Pohádka,   
BBc. PPavlína Bošková     

pracoviště Nerudova 4B 82 78 3 26 

odloučené pracoviště 
Nerudova 4C 28 26 1 26 

odloučené pracoviště 
Jeremenkova 52 125 125 5 25 
MMŠ Pohádka  cceelkem  2235  22299  99  2255  

MMŠ Sluníčkko,   
SSilvie  ZZjavková     

pracoviště Evaldova 25 112 104 4 26 

odloučené pracoviště Gen. 
Krátkého 28 56 53 2 27 

odloučené pracoviště 
Šumavská 15 84 82 3 27 

odloučené pracoviště 
Vrchlického 19 84 80 3 27 
MMŠ Sluníčko celkem  33366  33119  112  2277  
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MMŠ  VVesselá školka,,   
MMgr. Yvonna Šimková     

pracoviště Prievidzská 1 154 121 5 24 

odloučené pracoviště 
Temenická 61 36 30 2 15 

odloučené pracoviště 
Temenická 61a 56 53 2 27 

odloučené pracoviště 
Zahradní 17a 56 47 2 24 

odloučené pracoviště 
Sluneční 38 56 51 2 26 
MMŠ Veseelá školka ccelkem   3358  3302  113  2233  

CCelkem všechny školky  9929  88550  334  2255  

 
PPoččett dětíí v  MMŠ vv  oobdobíí 20133––220199  (ddata  jssoou uvedeena vždy k  330..09..)  

 
 
 



67 

 

ZZáákklaadní  šškolyy    
Město Šumperk je zřizovatelem 5 základních škol. Povinná školní docházka 
je dále zabezpečena v 1 základní škole zřizované Olomouckým krajem a ve 
2 soukromých školách. Pro stravování dětí a žáků jsou k dispozici školní 
jídelny, které jsou součástí základních škol. Do základních škol dojíždělo 
v roce 2019 celkem 691 žáků z jiných obcí. Výuku v základních školách 
zajišťovalo 221 pedagogických pracovníků, z toho 76 % žen. 
 
KKapacita a naplněnost záklaaddních šškol vv  ŠŠumperku  

ZZákladní škola                                             
ŘŘeditel  

KKapacita 
zzákladní 

šškoly  

PPočet žáků   
kk  

3300..9.20199  

PPoočet 
ttřříd  

PPrůměr 
žžákků   

nna třídu  

ZŠ Šumperk,  
Dr. E. Beneše 1                         
PaedDr. Milan Tichý 

665500  5536  2244  222  

I. stupeň 299 14 21 
II. stupeň 237 10 24 

ZŠ Šumperk,  
8. května 63                             
Mgr. Radovan Pavelka 

7730  5566  2266  2222  

I. stupeň 287 13 22 
II. stupeň 279 13 22 

ZŠ Šumperk,  
Sluneční 38                              
PaedDr. Hynek Pálka 

5500  44447  119  2244  
přípravná 

třída 15 1 15 
I. stupeň 244 10 24 
II. stupeň 188 8 24 

ZŠ Šumperk, Vrchlického 22     
Mgr. Petr Málek 

4475  44611  1199  2244  

I. stupeň 265 11 24 
II. stupeň 196 8 25 

ZŠ Šumperk, Šumavská 21       
Mgr. Viktor Verner 

7750  6615  2277  2233  

I. stupeň 338 15 23 
II. stupeň 277 12 23 

CCelkem  

33  11005  22 6225  11155  223  
přípravná 

třída 15 1 15 

I. stupeň 1 433 63 23 

II. stupeň 1 177 51 23 
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PPoččett žžáků vv  ZZŠŠ vv  oobdobíí 20133––220199  (ddata  jssoou uvedena vždy k  3300..09..)  

 
 
 

ŠŠkolly jiných zzřizovatelů  
 

ŠŠkollské zařízzení                                                      
ŘŘeditel/ka                                                            

ZZřizovatel/ka  

KKapacita 
šškoly  

PPočet žáků    
kk  330..9.  220199  

PPočet 
ttříd  

PPrůměěr  
žžáků   

nna ttřřídu  

Základní škola pro žáky se 
specifickými poruchami učení 
a MŠ logopedická, Schola-
Viva, o. p. s.                 
                                              
Mgr. Miroslav Haltmar, MBA, 
MSc. – ředitel školy              
Mgr. Vladimír Bican – ředitel 
společnosti, statutární 
zástupce 

1176  11744  1155  1122  

MŠ – 26 26 2 13 

ZŠ – 150 148 13 11 

I. stupeň 66 - - 

II. stupeň 82 - - 
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Střední škola, Základní škola 
a Mateřská škola Šumperk, 
Hanácká 3                              
 
Mgr. Dagmar Skoumalová –
ředitelka školy 
Olomoucký kraj – zřizovatel 

44699  22331  229  88  

MŠ – 69 45 - - 

ZŠ – 376 174 - - 

I. stupeň 73 - - 

II. stupeň 101 - - 

SŠ – 24 12 - - 

Základní škola a střední škola 
Pomněnka, o. p. s.  
Šumavská 13, Šumperk    
                                                     
Ing. Mgr. Nataša Strakošová 
Vykydalová – ředitelka školy      
Ing. Ivo Vykydal – zřizovatel 

5522  4433  77  66  

ZŠ – 44 8 - - 

I. stupeň 6 - - 

II. stupeň 2 - - 
ZŠ 

speciální 27 - - 

I. stupeň 11 - - 

II. stupeň 16 - - 
SŠ – 8 8 - - 

Mateřská škola Borůvka, 
Šumperk 
 
třída Myšky, Langrova 25 
třída Berušky, Langrova 25 
třída Sovičky, nám. Míru 22 
 
Ing. Hana Gajdošová 
Borůvková – ředitelka školy 
Ing. Roman Kratochvíl – 
zřizovatel 

559  5555  33  118  
        
  Myšky 24 1 - 
 Berušky 15 1 - 
  Sovičky 16 1 - 

     

Ječmínek, o. p. s. Evaldova 
25, Šumperk  
 
Dana Výprachtická – ředitelka 
jeslí  
JUDr. Marie Přikrylová a Libor 
Moravec – zřizovatelé 

221  1188**  11  1188  

 
* V Jeslích Ječmínek docházelo k pohybu dětí během celého školního roku, 
a to z důvodu jejich průběžného odchodu do mateřských školek. 
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SStřeední školy  aa vyšší odbornáá šškoolla  
 

SStřeední šškoola  ŘŘeditel/kka  ZZřizovatel  PPočet studentů 
kk  3300..9.20199  

Gymnázium, 
Šumperk, 
Masarykovo 
nám. 8 

Mgr. Milan Maceček Olomoucký 
kraj 

580 
NG - 119 

Obchodní 
akademie a 
Jazyková škola 
s právem státní 
jazykové zkoušky, 
Šumperk, Hlavní 
třída 31 

Ing. Tom Ristovský Olomoucký 
kraj 

313 
OA – 225 

Jaz. škola – 88 

Střední 
zdravotnická 
škola, Šumperk, 
Kladská 2 

Mgr. Zuzana Gondová Olomoucký 
kraj 

262 
denní 223 
večerní 39 

Střední škola 
železniční, 
technická a 
služeb, Šumperk,  
Gen. Krátkého 30 

Mgr. Irena Jonová Olomoucký 
kraj 644 

Střední odborná 
škola, Šumperk, 
Zemědělská 3 

Mgr. Bc. Eva Kostecká Olomoucký 
kraj 

360 
denní 301 
dálkové 59 

 

Vyšší odborná 
škola a Střední 
průmyslová škola, 
Šumperk,  
Gen. Krátkého 1 

Ing. Petr Vepřek Olomoucký 
kraj 

737 
SPŠ – 682 
VOŠ – 55 
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VVyysokká škola báňská ––  ttecchhnická univveerzziitaa Osttraava  
FFakkulta sstrojní  

Centrum bakalářských studií v Šumperku, které vzniklo v květnu roku 2002, 
sídlí od září 2018 v objektu Městské knihovny T. G. Masaryka Šumperk, 
28. října 1, Šumperk.  
V akademickém roce 2018/2019 probíhala výuka akreditovaného 
bakalářského studijního programu „Strojírenství“. Uchazeči jsou přijímáni do 
prvního ročníku studia ve formě prezenční i kombinované. Studijní plán 
prvních dvou ročníků studia je společný pro všechny studenty programu 
a poté jsou všichni studenti zařazeni do studijního oboru „Strojírenská 
technologie“. 
 
PPočet studdentů v  bbakalářských studiích v  ŠŠumperku  

AAkademický rok  
FForma studiia  

AAbsolventii  
pprrezennční  kkombinnované  ccelkem  

2002/2003 27 28 55  

2003/2004 52 64 116  

2004/2005 74 108 182 23 

2005/2006 87 100 187 28 

2006/2007 109 105 214 38 

2007/2008 112 102 214 35 

2008/2009 112 82 194 53 

2009/2010 108 87 195 44 

2010/2011 118 71 189 38 

2011/2012 128 63 191 49 

2012/2013 117 61 178 36 

2013/2014 108 49 158 38 

2014/2015 101 59 160 32 

2015/2016 92 68 160 26 

2016/2017 90 74 164 36 

2017/2018 69 42 111 30 

2018/2019 55 33 88 16 

2019/2020 53 30 83  



72 

 

FFakulltaa ekonomická  
Pracoviště Ekonomické fakulty je umístěno v objektu Obchodní akademie 
a Jazykové školy Šumperk, Hlavní třída 31, kde byla díky nadačnímu fondu 
bakalářských studií vybudována moderní posluchárna  
pro osmdesát studentů. Na detašovaném pracovišti v Šumperku je možno se 
přihlásit v kombinované formě ke studiu programu Hospodářská politika 
a správa, studijní obor Veřejná ekonomika a správa.  
  
PPočet  sstudeentů v  bbakaalářských studiích v  ŠŠumperrku  

AAkademmický rok  KKombinované studium  AAbsolventi  

2006/2007 85  

2007/2008 130  

2008/2009 177 32 

2009/2010 160 24 

2010/2011 126 23 

2011/2012 139 27 

2012/2013 111 17 

2013/2014 101 18 

2014/2015 115 18 

2015/2016 81 11 

2016/2017 86 10 

2017/2018 75 18 

2018/2019 50 17 

2019/2020 36  
 
 

ČČeská  zzemědělská univerzita v  PPraze  
PPrroovozněě eekonomiická  ffakullta  

Od akademického roku 2007/2008 zabezpečuje vysokoškolské studium 
v Šumperku Česká zemědělská univerzita v Praze (dále jen ČZU) – Provozně 
ekonomická fakulta. Studium probíhá v akreditovaném bakalářském 
studijním programu a v navazujícím magisterském studijním programu 
Veřejná správa a regionální rozvoj v kombinované formě (dálkově). Studium 
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je realizováno v konzultačním středisku Šumperk, v budově Akademie J. A. 
Komenského, nám. Míru 4, Šumperk. 
 
PPočet sstudentů v  bbakalářském studiu v  ŠŠuumpperku  

Akademický rok Kombinované studium Absolventi 

2007/2008 39  

2008/2009 111  

2009/2010 161 24 

2010/2011 146 43 

2011/2012 153 34 

2012/2013 159 62 

2013/2014 162 46 

2014/2015 124 43 

2015/2016 113 44 

2016/2017 64 40 

2017/2018 54 31 

2018/2019 55 23 

2019/2020 51  
  
PPočett studentů v  nnavazujícím magisterrském studiu v  ŠŠumperku  

AAkademický rok  KKombinované studium  AAbsolventii  

2010/2011 67  

2011/2012 134 41 

2012/2013 140 72 

2013/2014 210 56 

2014/2015 182 87 

2015/2016 151 60 

2016/2017 107 47 
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2017/2018 51 40 

2018/2019 75 32 

2019/2020 67  

 
Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze organizuje v Šumperku na 
Akademii J. A. Komenského od roku 2010 Univerzitu třetího věku. Jedná se 
o zájmové vysokoškolské vzdělávání pro seniorskou veřejnost. 
V akademickém roce 2019/2020 studovalo v šumperském středisku celkem 
89 studentů na téma „Klenoty barokního sochařství“ a „Leonardo da Vinci“. 
Po úspěšném šestisemestrálním studiu a splnění podmínek studia se 
zúčastňují studenti slavnostní promoce na ČZU v Praze. V uvedeném 
akademickém roce promovalo celkem 18 studentů. 
 
 

OOstatní zařízzeníí zabývvajíící se mimoškolní činností ddětí a  mmláddeže  
  
SSVČ aa ZpDVPPP Dooris Šumperk  
Zřizovatelem uvedeného subjektu je město Šumperk. Součástí této školské 
organizace je zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků 
(ZpDVPP). 
 
Hlavní činnosti probíhají na několika pracovištích. Jde o budovu Vily Doris na 
ulici 17. listopadu, budovu Komunitního centra rozvoje lidských zdrojů na 
ulici Komenského (Komín). Mimo tyto objekty patří pod SVČ Doris ještě 
táborová základna v Hraběšicích – Krásné a táborová základna ve 
Štědrákově Lhotě. Úspěšně pracuje také Středisko ekologické výchovy Doris 
na Švagrově (SEV Švagrov) a světoznámý Šumperský dětský sbor Motýli.  
 
Zájmové útvary (kroužky, sbory a kluby), kterých se ve školním roce 
2018/2019 otevřelo 144, navštěvovalo celkem 1 797 účastníků.  
Do nepravidelných činností, jako jsou například výukové programy, kurzy, 
přednášky, besedy, výlety, exkurze, jednorázové akce, preventivní a jiné akce, 
se ve školním roce 2018/2019 zapojilo celkem 27 379 účastníků. Těchto 
akcí a aktivit se celkem konalo 662.  
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TTáborová a další činnostt SSVČ a ZZpDVPP DDoris Šumperk ve školním rooce 
220188//220199  

NNázevv činnosti  PPočet 
ttáborů/pobytů  PPočet účastníků  

Pobytová akce nad 5 dní 20 669 

Pobytová akce do 5 dnů 56 1 950 

Příměstský tábor 9 196 

CCelkem  885  22 8815  
  
K 31.10.2019 bylo přihlášeno celkem 1 879 účastníků do 152 zájmových 
útvarů. Z celkového počtu účastníků tvoří 77 % žáci, 13 % děti a zbývajících 
10 % představují ostatní účastníky. 
 
JJunák ––  ččeskýý skaut, střeedisko Rudy Knotka ŠŠumperk, z. s.  
Junák – středisko Rudy Knotka Šumperk funguje od roku 1990. Jeho 
základním posláním je podporovat rozvoj osobnosti mladých lidí, jejich 
duchovní, mravní, intelektuální, sociální a tělesné schopnosti. K 01.10.2019 
mělo středisko celkem 5 oddílů, z toho se 2 oddíly nachází v Libině. Ve 
sledovaném roce bylo v šumperském středisku registrováno 231 členů, 
z toho bylo registrováno 36 osob do 18 let a 12 dospělých v oddílech 
v Libině. Ve 3 šumperských oddílech (1. dívčí oddíl, 3. dívčí oddíl Strážkyně 
přátelství, 2. chlapecký oddíl Wakan) je evidováno 120 osob mladších 18 let 
a 63 dospělých. V roce 2019 středisko pro děti připravilo cca 500 
družinových schůzek, 24 jednodenních výletů do okolí Šumperka, 17 
víkendových výprav a 5 stanových táborů. Středisko také zorganizovalo 
několik akcí pro veřejnost.  
Za zmínku stojí Skautský benefiční koncert v Klášterním kostele nebo 
Rozdávání Betlémského světla. 
 
ČČeská tábornická unie, p. s.  
Jedná se o oddíl při České Tábornické Unii Jesenické oblasti v Šumperku. 
V Šumperku má sdružení 1 oddíl s názvem T. O. Kamarádi, který byl založen 
v roce 1996. Oddíl se skládá ze 4 družin. Činností oddílu je příroda, 
tábornictví a zálesáctví. Oddíl podniká výpravy do lesů, ať už sobotní 
jednodenní nebo víkendové, organizuje tábory a dobrodružně akční hry.  
.  
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OOstatní škkolsská zařízení a poraddny  
 

NNázev zzařízzení  ŘŘeditel/ka  ZZřizovatel  AAdresa  

Dětský domov se 
školou, základní 
škola a středisko 
výchovné péče 
Šumperk 

Mgr. Tomáš Polák MŠMT Vyhlídka 1 

Pedagogicko-
psychologická 
poradna a 
Speciálně 
pedagogické 
centrum 
Olomouckého 
kraje, pracoviště 
Šumperk 

Mgr. Radka Roučová     
vedoucí pracoviště 

Olomoucký 
kraj Husitská 12 

Speciálně 
pedagogické 
centrum při ZŠ pro 
žáky se 
specifickými 
poruchami učení 
a MŠ Schola-Viva, 
o. p. s. 

PaedDr. Marcela 
Iliadisová 

ředitelka SPC 

Mgr. 
Vladimír 

Bican 
Erbenova 16 

Základní umělecká 
škola 

PaedDr. František 
Havelka, Ph. D. 

ředitel 

Olomoucký 
kraj Žerotínova 11 

Akademie J. A. 
Komenského, z. s. 
– oblast Šumperk 

Emílie Průšová 
ředitelka 

Emilie 
Průšová nám. Míru 4 
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DDětskýý  ddomov se školouu, základnní škola aa středisko výchovné péče Šumperk  
Jedná se o státní výchovně – vzdělávací zařízení, které je příspěvkovou 
organizací, přímo řízenou MŠMT. Součástí zařízení je dětský domov se školou 
s celkovou kapacitou 32 dívek a středisko výchovné péče Dobrá Vyhlídka. 
V zařízení jsou umístěny dívky, jimž byla nařízena ústavní výchova nebo 
uložena ochranná výchova soudem. Ve většině případů se jedná o dívky, 
které navštěvují II. stupeň základní školy. 
Středisko výchovné péče tvoří ambulantní a internátní oddělení s kapacitou 
8 dětí a mohou zde být ubytovány dívky i chlapci. Pracovníci střediska se 
věnují individuálním konzultacím s klienty a jejich rodinami, preventivním 
a intervenčním programům pro školy zaměřeným na klima třídy. 
 
 
AAkkademie J.. A. Komennského, z. s. 
Nezisková organizace  AAkkademie J.. A. Komennského, z. s. ––  ooblast Šumperk, 
nnám. Míru 4  je akreditovanou institucí MŠMT a realizuje akreditované 
vzdělávací programy v rámci celoživotního vzdělávání a dalšího vzdělávání 
dospělých. 
Akademie J. A. Komenského: 
 nabízí jednoletý pomaturitní akreditovaný jazykový kurz anglického jazyka, 
 pro veřejnost, firmy a instituce zajišťuje jazykové kurzy, překlady 

a tlumočení, 
 je akreditované zkušební centrum pro zkoušky z anglického 

a španělského jazyka „LanguageCert“ – zkoušky jsou zapsány v seznamu 
autorizovaných zkoušek MŠMT ČR, 

 je akreditovaná instituce pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, 
 pro uchazeče o zaměstnání a zájemce, kteří chtějí získat kvalifikaci pro 

výkon svého zaměstnání, pořádá rekvalifikační a kvalifikační kurzy, 
 od roku 2015/2016 provozuje a zajišťuje činnost v Informačním centru 

pro mládež, 
 v roce 2019 realizovala projekty z ESF pro uchazeče o zaměstnání na 

podporu dlouhodobě nezaměstnaných osob. 
  
 
ZZákladní  uuměleccká škoola, Šumperk,, p. o., Žerotínnova 11  
Umělecké vzdělávání má v českých zemích dlouholetou tradici, počátky 
hudebního vzdělávání sahají až do 17. století. Působením vynikajících 
kantorů v 18. století a vznikem městských hudebních škol ve století 
devatenáctém byla založena tradice organizovaného hudebního vzdělávání 
v českých zemích. Počet hudebních škol se v době první republiky dále 
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rozšiřoval a tehdy byl nad těmito školami stanoven i odborný dohled školní 
inspekce. Po druhé světové válce byl zaveden jednotný typ základních 
hudebních škol. V 60. letech 20. století se tyto školy transformovaly na lidové 
školy umění, ve kterých postupně vznikaly další obory: taneční, výtvarné 
a literárně-dramatické. V době normalizace státu lidových škol poklesl, byly 
považovány za zájmovou činnost. Teprve novelizace školského zákona po 
roce 1989 vrátila lidovým školám umění jejich původní statut školy a dala jim 
i dnešní název. 
 
Cílová kapacita ZUŠ Šumperk je stanovena na 723 žáků. V roce 2019 
navštěvovalo školu 710 žáků. Výuku na škole zajišťovalo celkem 
37 pedagogických pracovníků a provoz budovy zabezpečovali 4 pracovníci 
provozní. Výuka byla uskutečňována v hlavní budově školy na ulici 
Žerotínova, na pobočce v ulici Dr. Beneše 1 (výtvarný obor), na ulici Hynčická 
1 v Hanušovicích (hudební obor) a v Jindřichově (taneční obor). 
 
V roce 2019 škola uspořádala více než 150 koncertních vystoupení a akcí 
pro veřejnost a zúčastnila se řady nadregionálních soutěží. Škola získala 
3 zlatá pásma se zvláštním oceněním v celostátní soutěžní přehlídce klavírní 
hry Pianoforte per tutti. Rovněž se škole podařilo obdržet 3. cenu 
v mezinárodní interpretační soutěži Pro Bohemia. Škola se zúčastnila mimo 
jiné Mezinárodní kytarové soutěže ve Zruči nad Sázavou, celostátní přehlídky 
Mládí a Bohuslav Martinů v Poličce (2 zlatá pásma), celostátní soutěže pro 
klavírní dua Dvořákův Lipník (1. místo), ústředního kola přehlídky scénického 
tance Artama v Kutné Hoře a dalších přehlídek a soutěží. 
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116. SSport  
PPřehhled  oorganiizaccí Okkresního sdružení  ČČUUS  ŠŠumperrk,, zz. s.   ((OSČČUSS) sse 

ssídlem nna úzzemí města Šumppeerka  ––  sstav k  331..12.20199  
 

NNázev  aa  ddruhh sportovní činnosti  PPočet členů  

TJ Šumperk, z. s. 1 022 

Jezdecký oddíl Šumperk, z. s. 34 

Fotbalový klub Šumperk, z. s. 312 

Hokejový klub Mladí Draci Šumperk, o. s. 260 

Ski klub Šumperk, spolek 264 

SK People, z. s.  121 

SK Severka Šumperk, z. s. 52 

Hokejový klub Šumperk 2003 o. s. 95 

Šumperský horolezecký klub HORAL, z. s. 54 

Kuželkářský klub Šumperk, z. s. 77 

SK Salith sport, z. s. 117 

Table Tennis Club Šumperk, z. s. 37 
Gymnastický klub Šumperk, z. s. 168 

Magnus Orienteering, z. s. 112 

1. BADMINTONOVÝ KLUB ŠUMPERK , z.s. 12 

Klub vytrvalostních sportů Šumperk, z.s. 116 

B4 TEAM, z.s. 53 

OCR Runners Šumperk, z.s. 2 

CCelkem  22 9908  
Zdroj: OSČUS 
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DDottacee sporttovnímm organizacím za rok 220199  
 
PPoddpooraa celorroční čiinnoosti  

NNázevv  oorganniizace  SScchválená ddotace  vv KKč  

Table Tenis Club Šumperk, z.s. 17 000 

AVZO TSČ ČR p.s. Šumperk-Temenice 14 000 

Klub sportovního tance NEXT Šumperk, z.s. 28 000 

Tělocvičná jednota Sokol Šumperk 200 000 

Cannibals baseball Šumperk, z.s. 28 000 

Klub vytrvalostních sportů Šumperk, z.s. 28 000 

FbC Asper Šumperk, z.s. 102 000 

Klub tanečního sportu Šumperk, z.s. 12 000 

SK Severka Šumperk, z.s. 16 000 

Taneční spolek KK – Dance Sany Šumperk, z.s. 35 000 

TJ Šumperk, z.s. 465 000 

Gymnastický klub Šumperk, z.s. 60 000 

 
PPoddppoora vvýkonnostníího  ssportu  

NNázzev  oorganizaccee  OOblast  SScchvááleená ddotace  vv  KKč  

TJ Šumperk, z.s. atletika – 
jednotlivci 25 000 

TJ Šumperk, z.s. atletika – 
jednotlivci 25 000 

TJ Šumperk, z.s. atletika – 
jednotlivci 25 000 

TJ Šumperk, z.s. atletika – 
jednotlivci 25 000 

TJ Šumperk, z.s. oddíl atletiky – 
muži, ženy 35 000 

TJ Šumperk, z.s. oddíl amerického 
fotbalu 35 000 
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TJ Šumperk, z.s. 
družstvo 
basketbalu –  
muži 

70 000 

TJ Šumperk, z.s. 
oddíl plaveckých 
sportů – 
jednotlivci 

10 000 

TJ Šumperk, z.s. 
oddíl plaveckých 
sportů – 
jednotlivci 

20 000 

TJ Šumperk, z.s. 

oddíl sportovní 
gymnastiky – 
juniorky, žákyně 
kat. C a B 

10 000 

TJ Šumperk, z.s. oddíl kanoistiky – 
jednotlivci 10 000 

Table Tenis Club Šumperk, z.s. 
stolní tenis – 
družstvo mužů A, 
B, C 

35 000 

Tělocvičná Jednota Sokol 
Šumperk 

oddíl moderního 
sportovního 
karate 

30 000 

Tělocvičná Jednota Sokol 
Šumperk 

oddíl tenisu – 
jednotlivci 25 000 

SIDE MX CLUB Šumperk, z.s. sidecrossový klub 20 000 

SKI KLUB Šumperk alpské lyžování – 
jednotlivci 20 000 

SKI KLUB Šumperk alpské lyžování – 
jednotlivci 25 000 

SKI KLUB Šumperk 
akrobatické 
lyžování – 
jednotlivci 

10 000 
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FbC Asper Šumperk, z.s. 
florbalové 
družstvo – ženy 
a juniorky 

50 000 

FbC Asper Šumperk, z.s. florbalové 
družstvo – muži 110 000 

SK Severka Šumperk, z.s orientační běh – 
družstvo 40 000 

SK Severka Šumperk, z.s. orientační běh – 
jednotlivci 15 000 

Enduro team Coufal, z.s. 
motocyklové 
soutěže – 
jednotlivci 

20 000 

SK-D.V. Šumperk, z.s. aerobik – 
jednotlivci 10 000 

Multisport Outdoor Team 
Šumperk, z.s. 

outdoorové 
sporty 30 000 

Multisport Outdoor Team 
Šumperk, z.s. 

outdoorové 
sporty – 
jednotlivci 

20 000 

 
PPoddpoora nneziskových akcí  ((akce spportovníhho chharakteru)  

NNázevv  aakcee  OOrrganniizace  SScchváleenná ddotace  vv Kč  

Sport camp s angličtinou 
2019 LANO, z.s. 9 000 

12. ročník memoriálu 
Richarda Loserta MONZUN s.r.o. 18 000 

45. ročník Memoriálu R. 
Pauly a O. Šišky 

Gymnastický klub 
Šumperk, z.s. 25 000 
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Letní plavecké soustředění TJ Šumperk, z.s. 4 000 

3. ročník triatlonového 
závodu TJ Šumperk, z.s. 10 000 

Závěrečná exhibice oddílu 
moderní gymnastiky TJ Šumperk, z.s. 4 000 

Mezinárodní závod žákyň ve 
sportovní gymnastice TJ Šumperk, z.s. 6 000 

IX. Holba běh na Šerák TJ Šumperk, z.s. 11 000 

Soustředění mladých atletů 
v Račím údolí TJ Šumperk, z.s. 7 000 

Soustředění mladých 
basketbalistů  TJ Šumperk, z.s. 9 000 

Soustředění a přípravné 
turnaje družstev 4. a 5. třídy 

Hokejový klub Mladí 
Draci Šumperk, z.s. 4 000 

Soustředění družstva juniorů Hokejový klub Mladí 
Draci Šumperk, z.s. 6 000 

Soustředění družstva 
dorostu 

Hokejový klub Mladí 
Draci Šumperk, z.s. 4 000 
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Minihokej 1.–3. třída Hokejový klub Mladí 
Draci Šumperk, z.s. 8 000 

Soustředění družstev 
mladších a starších žáků 

Hokejový klub Mladí 
Draci Šumperk, z.s. 8 000 

Ščudlův memoriál Gymnázium Šumperk 7 000 

Podpora a rozvoj 
středoškolského sportu Gymnázium Šumperk 8 000 

Kanoistické soustředění 
Francie Lyon TJ Šumperk, z.s. 3 000 

Kanoistické pobytové 
soustředění České Vrbné TJ Šumperk, z.s. 11 000 

Venkovní fotbalové turnaje Fotbalový klub 
Šumperk, z.s. 10 000 

Halové mládežnické turnaje Fotbalový klub 
Šumperk, z.s. 18 000 

Finálový turnaj Ondrášovka 
cup 

Fotbalový klub 
Šumperk, z.s. 10 000 

Soustředění mládežnických 
mužstev Fotbalový klub 
Šumperk, z.s. 

Fotbalový klub 
Šumperk, z.s. 5 000 

Mezinárodní turnaj 
přípravek 2019 

Fotbalový klub 
Šumperk, z.s. 20 000 

Seriál krosových běhů 
Chlapácký běh 2019 

Klub vytrvalostních 
sportů Šumperk, z.s. 20 000 
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Svatováclavský divočák 
2019 – Mistrovství 
Olomouckého kraje 
v orientačním běhu 
v klubových týmech 

Klub vytrvalostních 
sportů Šumperk, z.s. 5 000 

Cyklus soustředění dětí 
a mládeže Klubu 
vytrvalostních sportů 
Šumperk pro rok 2019 

Klub vytrvalostních 
sportů Šumperk, z.s. 8 000 

Český pohár jednotlivců 
a štafet v orientačním běhu 

Klub vytrvalostních 
sportů Šumperk, z.s. 15 000 

Letní soustředění SK 
Severka Šumperk 

SK Severka Šumperk, 
z.s. 4 000 

Silvestrovský běžecký závod 
Vikýřovická 12 HC Cycling, z.s. 5 000 

1O. ročník akce Pradědovy 
letokruhy 

Klub českých turistů, 
odbor Šumperk 10 000 

15. ročník ŠumPerský 
šachový turnaj 

Tělocvičná jednota 
Sokol Šumperk 10 000 

Celostátní letní tenisové 
turnaje a okresní přebory 
dětí 

Tělocvičná jednota 
Sokol Šumperk 14 000 

IX. ročník Večer mladých 
bojovníků Muay Thai 

Tělocvičná jednota 
Sokol Šumperk 8 000 

Šumperský Soptík 2019 SH ČMS – OSH 
Šumperk 9 000 

ODYSSEA 2019 

Asociace sportu pro 
všechny při Obchodní 
akademii 
v Šumperku, z.s. 

14 000 
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Horokros 
Šumperský 
horolezecký klub 
HORAL, z.s. 

5 000 

Taneční soutěž O pohár 
města Šumperka 

Klub tanečního 
sportu Šumperk, z.s. 8 000 

Mistrovství ČR 
v mažoretkovém sportu 

Taneční spolek KK – 
Dance Sany 
Šumperk, z.s. 

6 000 

Příměstský letní taneční 
tábor Protanči se týdnem 

Taneční spolek KK – 
Dance Sany 
Šumperk, z.s. 

7 000 

Mistrovství Evropy 
v mažoretkovém sportu 

Taneční spolek KK – 
Dance Sany 
Šumperk, z.s. 

6 000 

Podzimní soustředění 
Taneční spolek KK – 
Dance Sany 
Šumperk, z.s. 

5 000 

Letní soustředění 
Taneční spolek KK – 
Dance Sany 
Šumperk, z.s. 

9 000 

Sportovní hry pro seniory Sociální služby pro 
seniory Šumperk 3 000 

Jednorázové badmintonové 
turnaje 2019 

1. badmintonový klub 
Šumperk, z.s 8 000 

Jednorázové badmintonové 
turnaje pro děti 2019 

1. badmintonový klub 
Šumperk, z.s 8 000 
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Badmintonová liga 
dospělých 2019 

1. badmintonový klub 
Šumperk, z.s 10 000 

Šumperská 5 SK Salith sport, z.s. 5 000 

Šumperský pohár horských 
kol SK Salith sport, z.s. 28 000 

Mezinárodní Mistrovství ČR 
a Přebor ČR Enduro 2019  

Enduro team Coufal, 
z.s. 5 000 

Cyklistický pobyt na 
tandemech pro osoby se 
zrakovým postižením, aneb 
chceme také aktivně 
sportovat a žit 

SONS ČR, z.s., 
oblastní pobočka 
Šumperk 

16 000 

25. ročník Memoriálu Petry 
Urbáškové 

Gymnastický klub 
Šumperk, z.s. 20 000 

Letní gymnastické 
soustředění oddílu GK 
Šumperk 

Gymnastický klub 
Šumperk, z.s. 6 000 
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117. KKuulltura  
 

DDivadlo Šumperk, s..  rr.  oo.  
ČČiinnost  ddivadla  

NNázev  PPočet diváků  

Počet představení na domácí scéně 110 

Počet představení na zájezdech 22 

Počet premiér (večerní hry a pohádky) 8 

Počet titulů hostující produkce 13 

Počet produkcí Studia D123 8 

Počet návštěvníků 28 900 

  

AAkce uusspořádané ve  vvlastní pproodukcci divaddla  

Ceny Miloše Movnara 
Festival Divadlo v parku 
Adventní koncert 
Písničkový pořad Evergreeny 

Mikuláš v divadle 

Noc divadel 

Silvestr v divadle včetně představení 

Česko zpívá koledy 

Divadelní fotbálek 

Festival pohádek 

 
Divadlo se podílelo na literárním a filmovém festivalu Město čte knihu, Noci 
divadel a projektu Česko zpívá koledy. Dále programově spolupracovalo na 
Majálesu a Cenách města. 
 
Divadlo rovněž spolupracovalo s výtvarníky, malíři a fotografy, kteří 
vystavovali v galerii divadla.  
Činnost divadla zajišťovalo v roce 2019 26 stálých zaměstnanců. Herecký 
soubor tvoří 9 stálých herců a hosté. 
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KKino OOkoo Šumperk, p.  oo.    
Kino Oko Šumperk navštívilo ve sledovaném roce podle Unie filmových 
distributorů rekordní počet 89 191 diváků. Jedná se o nejvyšší návštěvnost 
za posledních dvacet pět roků. Průměrná návštěvnost jednoho představení 
byla 80 diváků. Průměrná cena vstupného byla 124 Kč (průměrná cena v ČR 
je za rok 2019 147 Kč). Celkové tržby kina dosáhly dle Unie filmových 
distributorů částky 11 076 575 Kč. Kino Oko obsadilo podle statistiky Unie 
filmových distributorů čtvrté místo mezi jednosálovými kiny v ČR.  Kino Oko 
předstihly pouze města s počtem obyvatel nad 55 000. 
 
DDivácky nejúspěšnější filmy v  OOku ––  pprvvní tři místa 

NNázev filmu PPočet diváků 

Ženy v běhu 9 014 

Bohemian Rhapsody 5 678 

Ledové království 2 5 285 
 
V roce 2019 se v Oku do top 10 nejnavštěvovanějších filmů dostaly tři české 
filmy. Film Bohemian Rhapsody se umístil dva roky po sobě.   
   
DDiváckky nejúspěšnější české filmy  vv  OOku ––  pprvní tři místa 

NNázev filmu PPočet diváků 

Ženy v běhu 9 014 

Poslední aristokratka 3 122 

Přes prsty 2 180 
                                                                                                        
Filmový klub uspořádal 51 představení s celkovou návštěvností 
904 návštěvníků (v průměru 18 diváků na představení). Kino Oko v roce 
2019 nabídlo řadu živých přenosů i záznamů oper. 
 
Kino se opět podílelo na literárním a filmovém festivalu Město čte knihu, bylo 
spolupořadatelem festivalu Džemfest. V kině se etablovala přehlídka Sci-fi 
filmů Future Gate. Své místo měl v programu i festival Snow Film Fest. Kino 
uspořádalo a vyprodalo cestopisnou přednášku Ladislav Zibura – Prázdniny 
v Evropě (379 diváků). Další úspěšnou přednáškou byla Dominika na cestě 
Jižní Amerikou (271 diváků). 
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Kino mělo 5 zaměstnanců s celkovým úvazkem 4,1. Ostatních 
14 zaměstnanců pracovalo na základě uzavřených dohod o provedení práce 
a o pracovní činnosti.  
 
 

MMěstská knihovnaa,,  pp. o..  
Městská knihovna T. G. Masaryka Šumperk zajišťovala knihovnické a další 
služby občanům města v ústřední budově na ul. 28. října 1280/1 
a v pobočce Sever na Temenické ulici 2620/5.  
Knihovna současně působila jako metodické centrum pro zajištění 
regionálních služeb všem veřejným knihovnám okresu Šumperk. Pracoviště 
střediska Městské knihovny Šumperk pečovalo o 32 knihoven v okolí 
Šumperka, při zajištění regionálních služeb dalším knihovnám 
spolupracovala se střediskovými knihovnami Hanušovice, Loštice, Mohelnice, 
Štíty, Úsov a Zábřeh. 
 
VVýpůjčky  

DDruh výýppůjčkyy  PPoččeet  

Knihy 230 590 

Periodika 31 971 

Ostatní (zvukové knihy) 4 969 

E-knihy 462 

CCelkem  2267 992  

 
ZZajímavéé innformace  

NNázeev  PPoočet  

Zaregistrovaných uživatelů/dětí do 15 let 1 099 

Zaregistrovaných uživatelů celkem 4 252 

Celkový počet fyzických návštěvníků 78 455 

Počet návštěv za účelem půjčení knih 53 587 

Počet návštěv internetu 1 966 

Počet návštěvníků kulturních a vzdělávacích akcí 20 602 

Akce nepořádané knihovnou 2 300 
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Přírůstek knihovních fondů činil 3 706 knih a 254 titulů na CD-ROM. Nabídku 
doplňovalo 128 titulů periodik a 7 titulů denního tisku. Z knihovních fondů 
bylo v roce 2019 odepsáno 3 549 jednotek. 
Stav knihovních fondů k 31. 12. 2019 činil 121 816 knihovních jednotek, 
z toho 87 021 tvořily knihy a ostatní dokumenty pro Městskou knihovnu T. G. 
Masaryka Šumperk a 34 795 výměnné fondy v okrese Šumperk. 
 
Celkem bylo uspořádáno 733 kulturních a vzdělávacích akcí, z toho 
522 v hlavní budově a 211 v knihovně Sever. Převážná část akcí byla 
uskutečněna pro školní kolektivy v rámci rozvíjení čtenářské gramotnosti 
dětí, pravidelně se konaly také besedy pro děti i dospělé ve volném čase. 
V hlavní budově se nacházejí dva sály pro pořádání kulturních akcí, velký sál 
pro cca 180 lidí a malý sál pro cca 80 lidí. Od roku 2018 dochází k nárůstu 
pořádaných akcí. V oddělení pro děti a mládež nyní pracují dvě knihovnice na 
plný úvazek, díky čemuž přibylo besed pořádaných pro školy a školky. 
 
V roce 2019 probíhalo několik pravidelných cyklů. Byl to již osvědčený 
literární seminář s PhDr. Marií Brožovou, RNDr. PhDr. Ivo Müller, Ph.D., 
představil cykly Nejvyšší vrcholy (mého) světa a Tváře krajiny – oči poutníka.  
Pro rodiče a prarodiče s malými dětmi probíhal o víkendu hudebně-
dramatický cyklus spolku Galimatyáš. Cyklus Klasika Viva slovem probíhal do 
května. Na podzim 2019 začal nový cyklus Moderní dějiny s Mgr. Tomášem 
Hlavsou, který se setkal s velkým zájmem.  
Knihovna nadále pokračovala v projektu Setkávání se seniory. Nejrozsáhlejší 
akcí byl 15. ročník festivalu Město čte knihu, který byl věnován Iljovi 
Hurníkovi a byl pořádán ve spolupráci s kulturními organizacemi a školami ve 
městě. 
Mezinárodní spolupráce knihoven Šumperk a Nysa pokračovala uspořádáním 
společných akcí také v roce 2019.  
 
Činnost knihovny zajišťovalo celkem 18 pracovníků, z toho bylo 2,5 úvazku 
financováno z příspěvku Olomouckého kraje na výkon regionálních funkcí. 
 
KKulltturrní akkcee  uuspořáádané  MMěstskou knihovnoouu Šumperk  
 
VVýstavy  
Andrea Nogová – AUTISMUS AUTENTICKY II (fotografie) 
Jindřich Štreit – Mobilní hospic – Nejsme sami (fotografie) 
Ladislav Netek – Obrazy a kresby 
Jindřich Špicner – Po čem si šlapeme (fotografie) 
Martin Žarnay – Šumperk – srpen 68 (fotografie) 
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Milan Dvořáček – 60 – „Retrospektiva“ (fotografie) 
Katarína Líšková – Moje jméno je Guatemala (fotografie) 
Jaromír Roller – 1989 (fotografie) 
Na lavičce Václava Havla – koláž z fotografií příznivců MK TGM (stálá 
výstava) 
 
BBesedy, aautorskáá čtení pro  vveeřejnostt  
11.01.2019 Markéta Pilátová – beseda 
23.01.2019 Zdeněk Stejskal – O humoru & banánové slupce 
21.02.2019 Muzikoterapie pro každého 
21.02.2019 Vzpomínkový večer na Jana Zajíce 
26.02.2019 Josef Vašát – Cesty po stopách bratří Čapků 
07.03.2019 Setkání nejstarších čtenářů 
19.03.2019 Věra Sosnarová – Krvavé jahody 
26.03.2019 Marie Svatošová – Neboj se vrátit domů 
28.03.2019 Olga Hostovská-Castiellová a Miloň Čepelka – literárně- 

vzpomínkový večer na Egona Hostovského 
11.04.2019 Radim Vrla a Jitka Štáblová – Za tajemstvím hradu  

Rabštejna u Bedřichova 
16.04.2019 Anna Strnadová – Nebeské komando (autorské čtení) 
07.05.2019 Pavla Horáková – Teorie podivnosti (autorské čtení) 
14.05.2019 Viera Ivanovová a Dagmar Remešová – Doma až do konce 
05.09.2019 Radim Žídek – Srdce Bornea 
10.09.2019 Monika Paulová – Textilnictví, Klapperoth a dům č. p. 70 
19.09.2019 Katarína Líšková – Moje jméno je Guatemala 
24.09.2019 Dana Drexlerová – Rozumíte svým financím? 
26.09.2019 Růžena Petříková – Odkaz Tomáše a Jana Antonína Bati 
01.10.2019 Kamil Kreutziger – Zažijte Bangladéš 
03.10.2019 Pakárna na cestách – beseda s hudebním vystoupením 
17.10.2019 Centrum sociálních služeb Pomněnka – podzimní hody na 

dvoře knihovny 
22.10.2019 Vít Lucuk – Tíživá svědectví (uvítání knihy) 
25.10.2019 The Cello Boys – koncert 
26.10.2019 Šumperk Open Mic – koncert 
27.11.2019 Pavel Alexandr Taťoun – křest kalendáře 
05.12.2019 Anna Strnadová – Maxl Žhář (autorské čtení) 
20.12.2019 Ozvěny Open Mic – koncert 
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DDům kuultturry Šumperk, s.. r. o.  
Od 1. ledna 2019 došlo ke změně, když se jediným společníkem společnosti 
stalo Město Šumperk, IČO: 00303461, nám. Míru 364/1, 787 01 Šumperk. 
Po desetiletích vystřídala na postu jednatele domu kultury Mgr. Vladimíra 
Rybičku Mgr. Hana Písková. Společnost navázala na osmatřicetiletou historii 
provozování Domu kultury Šumperk, s.r.o. se závazkem podpořit organizačně 
dlouhodobě fungující festivaly a další společenské akce a současně vnést do 
dramaturgie a produkce nové prvky.  
 
Priority roku 2019:  

 Posílení bezpečnosti provozování kulturních akcí ve stárnoucím 
objektu 

 Zatraktivnění programu  
 Příprava nových webových stránek domu kultury i Penzionu G 
 Příprava a realizace prvního ročníku Vánočního Šumperka u radnice 
 Sounáležitost s vedením města a jednotlivými odbory při plánování 

rekonstrukce objektu DK 
 
Rok 2019 byl pro nováčky v týmu domu kultury rokem analýzy v oblasti 
personální, v oblasti fungování provozu a bezpečnosti a postupném 
nastavování nového systému a nových pravidel v mnoha směrech. 
 
 
PProdukce koncertů, festivalů a společenských akcí  
Produkce se zaměřením především na pořádání akcí ve velkém sále se 
vzhledem k celkové situaci ve městě rozhodla pořádat především velké 
hudební akce se zvučnými jmény a zábavné akce. Podařilo se jí nabídnout 
interprety, kteří v Šumperku buď dlouho, anebo dokonce ještě nikdy 
nevystupovali.  
 
NNeejúspěšnější  kkoncertyy  

KKoncert // pprodukce  PPočet návštěvníků  
Olympic 844 

Hana Zagorová, Petr Rezek& Boom Band J. Dvořáka 799 

Revival Invaze 661 
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CCelkový přehlledd akcí pořádaných v  DDomě kultury Šumperk v  rroce 2019  
NNázev  PPočet   

Koncerty 28 

Festivaly 13 
Divadla a zábavné akce 11 
Plesy 11 
Besedy a přednášky 6 
Další nezařazené akce 4 

 
Rok 2019 byl pro produkci, zaměřenou na koncerty, festivaly a společenské 
akce, úspěšný. Podařilo se sestavit atraktivní program a navázat spolupráce 
s novými agenturami, spolky i městem. Příkladem může být realizace 
úspěšného Modelfestu nebo akce Vánoční Šumperk, která se poprvé konala 
v adventním období přímo u šumperské radnice a nabídla 18 kulturních akcí. 
 
PProdukce akcí pro děti a mládež, soutěžíí, kurzzů aa výstav  
Druhá produkční kancelář, která se zabývá především pořádáním akcí pro 
děti, mládež, organizací soutěží, kurzů a výstav, je dlouhodobě v nelehké 
situaci, kdy čelí velké konkurenci nabízených programů v rámci dalších 
kulturních a volnočasových institucí ve městě, i měnícím se vnějším 
podmínkám. Přesto během roku dokázala nabídnout úctyhodný počet akcí 
a kurzů. Současně dlouhodobě funguje i jako podpora dlouhodobě 
fungujících šumperských spolků, z nichž jedním z nejvýznamnějších jsou 
místní taneční školy. 
 
NNeejúspěšnější  aakcee  

NNázev akkce  PPoččet návštěěvníků  

Merenda 435 
Čiperkové 322 
Popletené Vánoce 303 

 
CCelkový přehled akcí  ppro dděěti a mládež, soutěží, kkurzů aa  vvýstav  vv  rrocce  22019  

NNázev  PPočet   
Nedělní pohádky pro děti 15 
Kultura školám 12 
Další akce pro děti 3 

Výstavy v jižním křídle 5 
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Výstavy v Galerii Jiřího Jílka 12 
Taneční kurzy 

- taneční kurzy pro mládež  
- dětský společenský tanec 
- taneční kurzy pro dospělé – začátečníci, 

pokročilí, extra pokročilí 

 
12 lekcí 

celoročně 
 

3x 8 lekcí 

Jazykové kurzy 8  

Pohybové kurzy pro děti 13 

Pohybové kurzy 68 

Soutěže 2 

Příměstské tábory 1 

 
Poprvé se podařilo uspořádat týdenní příměstský tábor pro děti od 8 do 
12 let. Děti se učily latinskoamerické tance, zumbu a aerobik pod vedením 
zkušených lektorek Šárky Brhelové a Šárky Elsnerové. Tábora se zúčastnilo 
20 dětí a setkal se s velkým ohlasem. 
 
 

VVlastivěědnné muzeum Šumpperk, pp. o.  
Zřizovatelem Vlastivědného muzea, p. o. je Olomoucký kraj. K 31. 12. 2019 
spravovalo Vlastivědné muzeum v Šumperku více než 340 000 kusů věcí 
movitých, což je 175 817 sbírkových předmětů (inventárních čísel). Na 
nákupy sbírkových předmětů bylo vynaloženo 66 488 Kč, z toho 50 000 Kč 
z investičního účelového příspěvku zřizovatele na nákup sbírek muzejní 
povahy. V roce 2019 přibylo do sbírek VM Šumperk 687 přírůstkových čísel, 
tj. 2 480 kusů věcí movitých. Vyřazeno bylo 28 sbírkových předmětů (28 ks 
věcí movitých). 
 
V rámci vědecko-výzkumné činnosti bylo zpracováváno 23 interních úkolů.  
V roce 2019 se pracovníci muzea zapojili např. do spolupráce na projektu 
Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR a Mendelovy univerzity v Brně 
(Agronomická fakulta) s názvem Identifikace a trvalá dokumentace kulturní, 
krajinné a sídlení paměti obce – na příkladu zaniklých sídel Moravy a Slezska 
(2018–2022). Dále spolupracovali na přípravě publikace Hrady a zámky 
Olomouckého kraje, která byla v roce 2019 vydána. Dalším externím úkolem 
bylo zpracování textů k předmětům umělecké sbírky Kláštera premonstrátů 
v Želivě v rámci externí zakázky Digitalizace uměleckých sbírek Kláštera 
premonstrátů v Želivě. Muzeum se i nadále podílelo na řešení dalších 
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dlouhodobých externích úkolů – projekty Preventivní archeologie 
a Identifikace a dokumentace tradiční lidové kultury a celostátní ornitologický 
výzkum zaměřený na monitorování výskytu káně lesní a káně rousné.  
 
ČČiinnnost Muzzea  ŠŠuumperkk (zařízení  VVlastivědnnéhoo muzzea  vv  ŠŠumperku))  

NNázzev činnnostii  PPočett  

Celkový počet návštěvníků (expozice a výstavy 
šumperského muzea) 22 158 

Počet návštěvníků všech přednášek  440 

Počet návštěvníků jiných akcí muzea 2 716 

Počet návštěvníků koncertů a jiných akcí pořádaných 
v Pavlínině dvoře 7 750 

Počet krátkodobých výstav 31 

Autorské přednášky z výzkumu 12 

Přednášková činnost zajištěná externisty 3 

Jiné akce pořádané Muzeem Šumperk 15 

 
Nejvyšší návštěvnost v absolutních číslech zaznamenaly opět výstavy určené 
dětem instalované v šumperském Muzejíčku. Nejúspěšnější byla výstava 
Velká prázdninová herna (6 474 osob) a také výstava Retrogaming (3 768 
osob), popř. Zmatené peníze (1 055 osob). Muzejíčko navštívilo v roce 2019 
téměř 11 658 osob. 
K dalším úspěšným projektům patřily další výstavy ze sbírek instalované 
v Muzeu v Šumperku. Jednalo se o výstavy Příběhy apoštolů a evangelistů 
(970 osob) nebo Pomocníci v kuchyni (874 osob). 
 
AAkce  vv  MMuzeu Šummpperkk     

NNázev poořááddaanéé akce  PPočett návšttěvvníkků  

Šumperský hafan 2019 592 

Pálení čarodějnic 450 

Mezinárodní den archeologie 400 

Velikonoce v Šumperku 250 
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Muzejní noc 2019 193 

Prázdninový den 177 

Pravěký den 122 

Ve jméno života Vašeho – Hořím! 113 

Mikulášský den 105 

Křest knihy „V šest u divadla…“ 102 

Adventní tvoření 77 

Skrytá paměť Moravy 36 

Recycled Art s Věrou Kovářovou 13 
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118. CCesttovnní  rruch  
 
Severní Morava a zejména Jeseníky se stávají v posledních letech oblíbenější 
destinací nejen tuzemských, ale i zahraničních turistů. To platí i pro Šumperk. 
I loni pokračoval trend zvyšování návštěvnosti turistických cílů v Šumperku 
a počtu hostů ubytovaných v hromadných zařízeních. V roce 2019 vzrostl 
počet přenocování v ubytovacích zařízeních v Šumperku nezávisle na počtu 
ubytovaných. Průměrný počet přenocování vzrostl z necelých 1,9 dní na 
2 dny. Meziročně vzrostl celkový počet ubytovaných o 757 lidí, tempo růstu 
se opět zrychlilo.   
 
HHosstéé  aa  ppřřenocovvání  vv  hhrommaadnýchh ubytovacích zařízzeenních  

RRok  HHostté  
ccelkem  

ZZ toho  PPřenocovánní 
ccelkem  

ZZ tohho  
rrezidennti  nnerezzidenti  rrezziddennti  nnerezidenti  

2013 8 201 6 723 1 478 17 878 14 526 3 352 

2014 10 121 7 599 2 522 20 125 14 890 5 235 

2015 11 440 8 693 2 747 23 246 17 435 5 811 

2016 12 229 9 215 3 014 24 060 17 739 6 321 

2017 13 918 10 256 3 662 26 655 18 950 7 705 

2018 14 213 10 412 3 801 26 827 18 788 8 039 

2019 14 970 11 141 3 829 30 213 21 466 8 747 
Zdroj: ČSÚ 

 
 

IInnfformačční centrum ŠŠumperk  

Provoz IC byl zahájen 1. května 2016, od září 2016 je IC držitelem certifikátu 
klasifikační třídy B dle jednotné klasifikace Asociace turistických 
informačních center ČR (A.T.I.C. ČR). V červnu 2019 proběhla pravidelná 
kontrola dodržování podmínek certifikace.  

Kromě základních poskytovaných služeb, jako je podávání informací 
týkajících se cestovního ruchu ve městě a okolí a činnosti Městského úřadu 
Šumperk, nabízí 7 dní v týdnu svým návštěvníkům i další služby. Je to např.: 
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 nabídka časopisů a jiných periodik vycházejících zdarma (Metro, 
5 plus 2, TIM, Kam po Česku, Moravský senior, Šumperský 
zpravodaj, Živá brána, Jeseníky Region atd.) 

 kopírování, tisk, veřejný internet  
 průvodcovská činnost  
 správa facebookových stránek IC 
 spolupráce s informačními centry v okolí (výměna propagačních 

letáků) 
 plnění databáze na webových stránkách www.infosumperk.cz 

a sdílení kalendáře akcí s portálem Olomouckého kraje www.ok-
tourism.cz 

 prodej vstupenek do divadla, na koncerty a kulturní akce 
 půjčování disků na discgolf 
 prodej časopisu Jeseníky Rychlebské hory 

 
Tržby informačního centra za prodej zboží dosáhly v roce 2019 výše 
4401  4435  KKč, příjmy z dalších činností (průvodcovská činnost, kopírování 
a provize za zprostředkování prodeje) pak výše 778  8827,033 Kč. Celkové tržby 
za rok 2019 činily 4480  2262,03 Kč (za rok 2018 to bylo 377 291,87  Kč). 
 
Pracovnice Šumperk se zapojují do akcí pořádaných městem, jsou součástí 
týmu oddělení KVV, zároveň organizují i vlastní akce a výstavy. Od listopadu 
2016 jsou k tomuto účelu využívány vedlejší prostory v IC, tzv. minigalerie, 
které se staly dějištěm velkého množství výstav a dalších kulturních akcí.  
 
 
AAkccee Informmaaččnníího ccenttraa Šuummperk  2201199  

TTeermíín  NNázev aakce  PPoppis  
25. 2. – 31. 3. 
2019 

VVýstava Poochodeeň 
vvzzplála  

výstava ilustrací Míly Prokůpkové 
ke knize Jan Zajíc – Verše, 
konaná při příležitosti dalších 
vzpomínkových akcí kolem 
50. výročí sebeupálení Jana Zajíce   

2. 4. – 30. 4. 
2019 

VVýstava  ŠŠumpeerk 
jjinýma očima  

výstava školní družiny při ZŠ 
Šumavská ukázala, jaká místa 
navštěvují děti ve svém volném 
čase v Šumperku a jeho okolí 
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8. – 31. 5. 
2019 

NNeeobyčejní  llidé v 
nneobyčejných 
ččasech  

výstava dokumentovala osudy 
židovských osobností ze 
šumperského regionu a přiblížila 
návštěvníkům pohnuté dějiny 
20. století 

10. 6. – 19. 7. 
2019 

JJeseníkyy, vysoko 
nnade všemi  

výstava fotografií Jeseníků 
objektivem Honzy Barančíka 
a Jirky Bajáka 

23. 7. – 25. 8. 
2019 

MMarkéta Evjáková 
––  ggrafiky  

výstava slabozraké grafičky ve 
spolupráci se Sjednocenou 
organizací nevidomých a 
slabozrakých (SONS) 

1. – 27. 10. 
2019 

KKrása 
kkaždodennosti  

výstava amatérské tvůrkyně koláží 
Pavly Gábové 

24. 10. 2019 DDen informačních 
ccenter  

celorepubliková akce pod záštitou 
Asociace turistických 
informačních center ČR, možnost 
mimořádných výstupů na radniční 
věž, prohlídkových okruhů, 
vědomostní kvíz o městě 

1.– 24. 11. 
2019 

VVýstava obrázků zee 
ssoutěěže Město  ččtte 
kknihu a výstava 
kknih minulých 
rroččníků  

výstava, kterou se informační 
centrum zapojilo do již tradiční 
akce Město čte knihu, představila 
obrázky dětí z doprovodné 
soutěže 

25. 11. – 17. 
12. 2019 

SStrom splněných 
ppřání  

vánoční dobročinná sbírka dárků 
pro děti ze znevýhodněného 
sociálního prostředí 

 
2. 12. 2019 – 
31. 1. 2020 

PPoezie písmen  výstava z tvorby šumperské 
výtvarnice Míly Prokůpkové, 
tématem výstavy bylo písmo, 
které je pro autorku celoživotní 
inspiraci a láskou 

 
 
V roce 2019 neobnovilo certifikaci Turistické informační centrum (u radnice) 
Šumperk ani Informační centrum pro mládež. 
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MMěěÚ Šumperk  
 
V roce 2019 nabízelo město Šumperk prostřednictvím Městského úřadu 
Šumperk, odboru školství, kultury a vnějších vztahů, čtyři turistické produkty. 
V letní turistické sezóně od 1. června do 30. září to byla Expozice 
čarodějnických procesů v Geschaderově domě, rozhledy z radniční věže 
a prohlídkové okruhy městem (Procházka ze 13. do 21. stol., Kde žily 
čarodějnice, Zrození malé Vídně a Šumperkem za vědomostmi). V období 
letních prázdnin (červenec a srpen) byl zdarma zpřístupněn klášterní kostel 
Zvěstování Panny Marie. 
Letní turistická sezóna probíhala od 1. června do 30. září 2019. Jako již 
tradičně byla zahájena v rámci Slavností města Šumperka. Každodenní 
prohlídky v letní sezóně zajišťovaly vždy dva průvodci v informačním centru 
na Hlavní třídě a dvě osoby obsluhující stálou expozici Čarodějnické procesy.  
 
SStatistika návštěvvnosti turistických produktů města Šumperka  

NNázev  
PPočet návštěvníků  

22018  2200199  
Rozhledy z radniční věže 34 1771 
Procházkové okruhy po Šumperku 710 814 
Expozice Čarodějnické procesy 6910 6392 

Klášterní kostel Zvěstování Panny Marie 3502 3262 

CCELKEM  111  1156  1122 2239  
 
VVývoj návštěvnosti turistických produktů spravovaných měěstem vv letech 
22005––22019  
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JJeessenníky ––  SSdrružžení cestovního rruchhuu  ((J--SSCR)  
 
Posláním Jeseníky – Sdružení cestovního ruchu J-SCR je podpora společného 
rozvoje cestovního ruchu v Jeseníkách za aktivního přispění veřejného 
i soukromého sektoru a prosazování společných zájmů Jeseníků jako 
turistické destinace. J-SCR jako regionální destinační management podporuje 
udržitelný hospodářský, sociální a environmentální rozvoj. J-SCR zastupuje 
své členy z celých Jeseníků, na území Olomouckého, Moravskoslezského 
a Pardubického kraje. K 31. 12. 2019 byl počet členů J-SCR 121. 
 
ČČinnnosstt  JJ--SSCR:  
 
 definování vizí, zpracovávání a naplňování strategie rozvoje CR v oblasti 

Jeseníků v provázanosti na vize a strategie místních správ a samospráv, 
sdruženích místních správ, vyšších územně samosprávných celků, České 
republiky a Evropské unie 

 snaha vytvářet podmínky pro trvale udržitelný a konkurenceschopný 
rozvoj cestovního ruchu v oblasti Jeseníků 

 koordinace CR v Jeseníkách a spolupráce se subjekty aktivně působící 
v oblasti CR a přímo souvisejících oblastech, zejména s obcemi 
a Olomouckým krajem, případně i s jinými kraji České republiky 

 koncepční řízení trvale udržitelného rozvoje cestovního ruchu 
 zpracování koncepčních a strategických materiálů, akčních plánů 

a řídících dokumentů, zpracování projektů, projektové poradenství a řízení 
 získávání prostředků z veřejných i soukromých zdrojů pro vlastní činnosti 

a pro činnost členů Sdružení a vytváření vlastních prostředků pro plnění 
cílů Sdružení 

 iniciace a koordinace investičních projektů a záměrů v oblasti CR 
v Jeseníkách, včetně podpory přímých zahraničních investic a utváření 
podmínek pro podporu domácích investic souvisejících s rozvojem 
cestovního ruchu a v souladu s trvale udržitelným rozvojem 

 rozvoj lidských zdrojů, zejména poradenská, školící a konzultační činnost, 
vzdělávání a pedagogická činnost, přímá a nepřímá účast a podpora 
primárního, terciárního a dalšího vzdělávání v oblasti cestovního ruchu 
a souvisejících oborů 

 iniciace nových produktů CR, tvorba webových prezentací a jejich 
aktualizace, spolupráce na marketingových aktivitách regionu (příprava 
materiálů, prezentace, veletrhy, workshopy apod.), zajištění, organizování 
famtripů a presstripů 

 zajištění certifikace kvality služeb 
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 provozování informačního centra včetně provozování rezervačních, 
slevových a odbavovacích systémů na úrovni turistického regionu 
Jeseníky v návaznosti na aktivity členů J-SCR 

 marketing, public relations a veškerá komunikace s médii 
a prostřednictvím médií 

 PR regionálního destinačního managementu (public relation) 
 doplňková činnost (obchodní činnost apod.) 
 aktualizace webové prezentace 
 publikační činnost 
 vytváření partnerství, výměna zkušeností apod. 
 provozování cestovní agentury, provozování cestovní kanceláře 
 pořádání společenských, vzdělávacích, kulturních, sportovních a dalších 

akcí v rámci naplňování cílů Sdružení 
 zastupování turistické destinace Jeseníků u centrálních orgánů 

i profesních sdružení na regionální, národní, nadnárodní a mezinárodní 
úrovni 

 příprava, koordinace a realizace sportovních, kulturních a společenských 
akcí, včetně údržby lyžařských běžeckých tras s cílem podporovat 
organizační, finanční a technickou udržitelnost těchto akcí a projektů 

 vytváření informačně-navigačního systému, značení pěších tras, cyklotras, 
jezdeckých stezek, lyžařských tras přesahujících katastrální území obcí 
(monitoring, nové trasy) 

 publikační činnost, vydávání a další produkce tištěných a elektronických 
médií, propagačních tiskovin, inzerce a článků, jejich zveřejňování 
a distribuce  

 s cílem maximalizovat využití Jeseníků jako destinace ve filmech a pro 
vytváření filmů v Jeseníkách zajišťuje Sdružení současně činnost 
„Jeseníky Film Office“ ve spolupráci s Ministerstvem kultury ČR, Czech 
Film Commission a dalšími partnery Sdružení a pro tento používat 
upravené logo „Jeseníky Film Office“ 

 s cílem maximalizovat využití Jeseníků jako destinace incentivní 
a kongresové turistiky zajišťuje Sdružení současně činnost „Jeseníky 
Convention Bureau“ ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, 
Českou centrálou cestovního ruchu CzechTourism a dalšími partnery 
Sdružení a pro tento používat upravené logo Jeseníky „Convention 
Bureau“. 

 
Od roku 2018 funguje pro potřeby členů detašované pracoviště v Jeseníku, 
kde je i kontaktní osoba a kde si mohou členové vyzvedávat potřebné 
propagační materiály. Pokračuje se v dlouhodobě nastavené komunikaci se 
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státní správou, samosprávnými kraji a obcemi. Zaměstnanci sdružení se 
snaží o vytvoření platformy pro řešení problematiky cestovního ruchu 
a hledání řešení aktuálních problémů v cestovním ruchu. 
S krajskými koordinátorem CZECHTOURISMU došlo  k realizaci celé řady 
aktivit pro společně koordinovanou propagaci turistické destinace Jeseníky. 
J-SCR zajišťuje potřebný informační servis pro Informační centra, své členy 
a turistické cíle formou distribuce elektronických a tištěných materiálů. 
Sdružení zahájilo vlastní systém školení pracovníků Informačních center 
spojené s prezentací novinek před hlavní letní i zimní turistickou sezónou. 
Pravidelně zpracovává statistiky a analýzy potřebné pro udržitelný rozvoj 
cestovního ruchu. 
 
PProjektyy J--SSCR  

NNázzev pprojekktu  
JJeseeníky Film Offiice  ––  sspolupráce naa  nnatáčení  

 Toulavá kamera,  
 CYKLOToulky, BĚŽKOToulky 
 Zakletá princezna – česká pohádka 

SSKIBUS::  
 V roce 2019 byl realizován druhý ročník projektu SKIBUS, který 

vygeneroval ztrátu -132 tis Kč. 
LLyžaařské běžeecké trasy  vv  JJeeseeníkáchh::  

 V roce 2019 byly pravidelně realizována koordinovaná údržba 
lyžařských běžeckých tratí v Jeseníkách. Plánovaný příjem z dotací 
byl ve vyšší než realita. 

 Náklady na celou údržbu včetně přidružených aktivity vzrostly i díky 
školení, vybavení rolbařů, označení tratí, přeznačení okruhů na 
částku 1 518 tis Kč. 

KKoomplexní marketinngová kampaň Jeseníky napříč  kkraji  
 V roce 2019 byla realizovaná komplexní marketingová kampaň 

Jeseníky napříč kraji s rozpočtovanou podporou MMR. 
 Uznatelné náklady v rámci tohoto projektu byly ve výši 2 383 tis Kč. 

YYEES CAARD:  
 „Yes card“ je karta hosta, díky které může turista (ubytovaný v jenom 
z  partnerských zařízení) čerpat bonusy a výhody, které nabízejí 
poskytovatelé služeb neboli akceptační místa. Partneři projektu jsou 
označeni příslušnou samolepkou. Návštěvníci ji získají u smluvních 
ubytovacích zařízení při ubytování od 2 a více nocí. Karta je platná 365 dní 
od vystavení. V rámci karty existují dva druhy partnerů – ubytovatelé 
vydávající ZDARMA kartu a poskytovatelé, kteří kartu akceptují.  
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SSdděělovací prostřeedkky  
 
Největší okruh čtenářů měl stále Šumperský zpravodaj (zpravodajský 
čtrnáctideník města Šumperka), který byl zdarma doručován do všech 
domácností ve městě v nákladu 14 000 ks. Jedenkrát měsíčně vychází 
příloha zpravodaje Živá brána Jeseníků, která přináší souhrn kulturních akcí 
ve městě.  
 
Informace se také šířily díky tištěným novinám a internetu, 
např. internetovým stránkám města www.sumperk.cz internetovým stránkám 
Informačního centra Šumperk www.infosumperk.cz a facebooku Informační 
centrum Šumperk. Od července 2019 přináší zprávy o dění ve městě 
i oficiální městský facebookový profil. 
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119. ŽŽivotní proosstředí  
 

ZZáklladní kllimatiické hoodnoty  
(01.01.–31.12.2019) 

 

MMěsíc  

PPrůměrná  
mměsííční  
tteplota  

vv °C  

NNejjvyšší  
hhodnota 

pprůůměrrnéé 
ddeenníí 
ttepploty  
vv °C  

NNejnniižšíí 
hhodnnota 

pprrůměrrné  
ddenní 
tteppllooty  
vv  °°C  

SSrrážky  
vv  

mmm  

PPočett 
ddnůů  ssee  
ssrážkou  

Leden -2,2 2,1 -9 55,9 18 

Únor 0,9 4,7 -3,6 25,1 7 

Březen 4,2 6,7 1,9 25 9 

Duben 6,8 12,2 2,7 7,1 6 

Květen 8,1 12,8 4,1 71,1 12 

Červen 22,2 28,6 13,7 146,4 9 

Červenec 21,6 26,7 17 26,2 11 

Srpen 22,4 26,1 18,1 123,7 15 

Září 17,4 20,4 13,2 58,3 15 

Říjen 14,8 18,8 7,6 41,2 11 

Listopad 9,2 15,8 2,9 44,7 12 

Prosinec 3,5 8,3 -1,4 45,6 17 
Zdroj: Monitoring ovzduší, hřiště u Základní školy Šumperk, Vrchlického 22 

 
Rok 2019 byl dle údajů z monitorovací stanice v Šumperku v areálu 5. ZŠ na 
srážky vydatnější než rok 2019, celkový úhrn srážek za rok činil 670,3 mm. 
Z monitorovaných měsíců byl nejbohatší na srážky červen. Nejteplejším 
měsícem byl s teplotním průměrem 22,4 °C srpen.  
 

OOvzduší  
Průměrná roční koncentrace PM10 činila v roce 2019 v lokalitě Šumperk 
18,9 μg∙m–3. Imisní limit tedy překročen nebyl (roční imisní limit PM10 je 
40 μg∙m–3).  
Průměrná roční koncentrace PM2,5 činila v roce 2019 v lokalitě Šumperk 
15 μg∙m–3. Imisní limit tedy překročen nebyl, nebyla překročena ani hodnota 
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zpřísněného imisního limitu platného po roce 2020 (roční imisní limit PM2,5   

je 25  μg∙m–3 a od 01.01.2020 je limit 20 μg∙m–3 ). 
Za rok 2019 došlo v lokalitě Šumperk souhrnně 6x  k překročení hodnoty 
imisního limitu pro průměrnou denní koncentraci PM10. Imisní limit tedy 
překročen nebyl (imisní limit je 50 μg∙m–3, povolený maximální počet 
překročení je 35x za rok). 

  
PPitná voda  

Vyhláška 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou 
vodu, četnost a rozsah kontroly pitné vody. v síti místního veřejného 
vodovodu výskyt cizorodých látek nepřekračuje stanovené limity a je 
průběžně kontrolován laboratoří ŠPVS.  
 

DDruh  JJednnotkka  LLiimmit  
RRok  

2200188  220199  

Enterokoky KTJ/100 ml 0,000 0,000 0,000 

Escherichia coli KTJ/100 ml 0,000 0,000 0,000 

Koliformní bak. KTJ/100 ml 0,000 0,000 0,000 

Amonné ionty mg/l 0,500 <0,05 <0,05 

CHSK (Mn) mg/l 3,000 0,530 0,560 

Dusičnany mg/l 50,000 17,930 18,290 

Dusitany mg/l 0,500 <0,02 <0,02 

Tvrdost vody (vápník a hořčík) nmol/l 2-3,5 0,99 1,26 

Zdroj: KHS Ol. Kraje – úz. pracoviště Šumperk 
 
Zásobování města Šumperka pitnou vodou je řešeno veřejným vodovodem. 
Výjimku tvoří část k.ú. Horní Temenice, kde jsou obyvatelé zásobováni vodou 
z domovních studní. 
Zdrojem pitné vody pro město jsou: 
 
 „Prameniště Luže“ (k. ú. Nový Malín a k. ú. Šumperk) s 11 vrtanými 

studnami – povolený odběr je 31 l/s. Dodává podzemní vodu do 
vodojemů DTP „U vodárny“. 

 „Prameniště Vikýřovice s úpravnou vody“ (k. ú. Rapotín) s 6 vrty – 
povolený odběr je 30 l/s.   Upravená voda je čerpána do vodojemu HTP 
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„Skalka“ a „Na vyhlídce“. Doplňuje kapacitu skupinového vodovodu 
Kouty – Šumperk. 

 „Skupinový vodovod Kouty – Šumperk“ (k. ú. Kouty n. Desnou a k. ú. 
Přemyslov) s úpravnou vody v Koutech n. Desnou – povolený odběr 
z toku Hučivá Desná je 105 l/s. V současné době dodává vodu do 
vodojemů „Na vyhlídce“, „Skalka“ a „U vodárny“ cca 30 l/s. 

 „Prameniště Olšany“ (k. ú. Olšany nad Moravou) s 2 vrty – povolený 
odběr je 81 l/s. Dodává podzemní vodu do vodojemu „Hradisko“. 
V současné době je z tohoto zdroje dodávána voda i do skupinového 
vodovodu Zábřeh. 

 
Systém zásobování vodou je ve městě propojen a bude možné při krizové 
situaci některého ze zdrojů vody nahradit tento zbývajícími zdroji a pokrýt 
minimální množství vody v době krizového zásobování pro část obce, u níž 
došlo k přerušení v dodávce vody. 
 

OOdpadní vody  
Kanalizační síť veřejné kanalizace na území města Šumperk je kombinací 
původní jednotné kanalizace, nacházející se ve starších částech města, 
zejména v jeho historickém středu a oddílné kanalizace (tj. splaškové), která 
byla později dostavěna v novějších částech městské zástavby, s cílem 
eliminovat srážkové vody, které při deštích a oblevách, spolu s odpadními 
vodami, hydraulicky přetěžují čistírnu odpadních vod, přičemž jistý podíl 
směsi odpadních a srážkových vod je odlehčován do místních vodotečí. 
 
V roce 2019 bylo na ČOV Šumperk vyčištěno 5 120 450 m3 odpadních vod 
(včetně vod srážkových), což představuje, oproti roku 2018, nárůst 
o 291 550 m3 odpadních vod. Počet obyvatel města Šumperk a několika 
okolních obcí (Vikýřovice, Rapotín, Petrov nad Desnou a Sobotín), napojených 
na veřejnou kanalizaci, zakončenou ČOV Šumperk, je 35 230. K žádnému 
nárůstu napojených obyvatel na čistírnu oproti minulému roku nedošlo. 
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220. KKriizoové řízení  
Působnost a pravomoci orgánů územních samosprávných celků a práva 
a povinnosti právnických a fyzických osob při přípravě na krizové situace jsou 
dány právními předpisy. Problematika krizového řízení a činnost orgánů 
krizového řízení vychází ze zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení 
a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, 
nařízení vlády č. 462/2000 Sb., k provedení § 27 odst. 8 a § 28 odst. 5 
krizového zákona a zákona č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních 
pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů. 
 
Ve čtyřech termínech (12. a 26. července, 16. a 30. srpna 2019),  proběhla 
odborná příprava členů krizového štábu ORP Šumperk, za účelem zajištění 
připravenosti na řešení mimořádných událostí/krizových situací, dle zákona 
o krizovém řízení. Celodenní školení byla určena pro všechny zaměstnance 
městského úřadu a byla realizována v duchu tzv. „branného dne“, kde kromě 
odborné vzdělávací části programu (odborná příprava členů krizového štábu) 
nechybělo ani praktické procvičování základů laické první pomoci, praktické 
i teoretické zvládání hašení drobných požárů v domácnostech či na 
pracovišti, nebo praktické ukázky základů sebeobrany. 
 
V rámci preventivně výchovné činnosti byly aktivity zaměřeny na výchovu dětí 
a vzdělávání obyvatelstva v oblasti požární ochrany a ochrany člověka při 
vzniku mimořádné události. Jedním z často využívaných způsobů, jak 
informovat obyvatelstvo o možném ohrožení a připravovaných krizových 
opatřeních (viz krizový zákon) je zveřejňování informací na webových 
stránkách obcí a měst. Na webu města Šumperka, v části „Občan“, sekce 
„Krizové řízení“, jsou k dispozici základní informace o  krizovém řízení, 
orgánech krizového řízení, ochraně obyvatelstva a protipovodňové ochraně. 
Aktuální informace z oblasti krizového řízení a ochrany obyvatelstva jsou 
průběžně zveřejňovány v části „Aktuality“ nebo „Tiskové zprávy“, případně 
mohou být souběžně vyvěšeny i na Facebooku města, nebo otisknuty 
v Šumperském zpravodaji. 
 

PPřeehhled významnných  zzááležitosstí rroku 220199::   
 2 jednání Bezpečnostní rady ORP Šumperk  
 2 cvičení v programu na podporu oblasti hospodářských opatření pro 

krizové stavy   
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 kontrola výkonu přenesené působnosti u ORP Šumperk 
 odborná příprava členů krizového štábu ORP Šumperk  
 odborný seminář „Mráz“ – cvičení vybraných členů krizového štábu 
 odborný seminář „Stabilizace“ – cvičení vybraných členů krizového štábu 
 workshop –  omezení dodávek elektrické energie v areálu nemocnice 
 den civilní ochrany obyvatelstva na Obchodní akademii v Šumperku 
 Zdravé lahve „bezpečnost hravě“ pro předškoláky v Šumperku 
 Den otevřených dveří radnice – stanoviště krizového řízení 
 Den Policie ČR aneb integrovaný záchranný systém v akci 
 5 besed pro seniory a osoby se zdravotním postižením 
 6 kontrol na obcích v ORP Šumperk s Hasičským záchranným sborem 
 digitální povodňový plán města Šumperka 
 digitální povodňový plán ORP Šumperk  
 instalace 171 bezdrátových hlásičů – součást systému varování 

a informování 
 pořízení a instalace náhradního zdroje napájení radnice Šumperk 
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221. HHasičský zzáchrranný  ssbor (HHZSS)  
OOlommouckééhoo  kkrajee, úúzemní odbbor  ŠŠumppeerk  
aa  JJednnottka sboru ddobrovolnnýchh hhasičů ((JJSDH))  

mměěsta Šumperkka  
 

HHZS Olomouckéhoo kraje,, územní oodboor Šumpperk, Nemocniční 7  
 
Územní odbor Šumperk je jednou z organizačních součástí Hasičského 
záchranného sboru Olomouckého kraje. V čele územního odboru Šumperk 
stál v roce 2019 stejně jako v letech předešlých územní ředitel 
plk. Ing. Martin Žaitlik. U územního odboru Šumperk bylo v roce 2019 
zaměstnáno 83 osob z řad příslušníků – „profesionálních hasičů“ 
a „civilních“ zaměstnanců. 
 
Územní odbor Šumperk se dělí na: 
 pracoviště prevence, ochrany obyvatelstva a krizového řízení (zajišťuje 

plnění úkolů v oblastech stavební prevence, provádí kontroly dodržování 
požární ochrany u právnických a fyzických podnikajících osob, 
spolupracují s Policií ČR při určování příčin a okolností vzniku požárů, 
podílí se na objasňování a uzavírání některých požárů ve smyslu právních 
deliktů, připravují a aktualizují různé havarijní a krizové plány, provádí 
preventivně výchovné činnosti na vybraných školách a veřejných akcích) 

 pracoviště integrovaného záchranného systému a služeb (zajišťuje 
speciální činnosti v rámci strojní služby, chemická a technická služba 
zajišťuje akceschopnost veškerého vybavení a prostředků používající se 
pro zásahovou a speciální činnost nejenom hasičů, poskytují základní 
a metodickou pomoc všem jednotkám sborů dobrovolných hasičů měst 
a obcí) 

 provozní pracoviště (zajišťuje běžné provozní záležitosti v organizaci) 
 Stanice Šumperk (služba je zajišťována nepřetržitě; jednotky jsou 

připraveny kdykoliv řešit události všech typů požárů, dopravních nehod, 
živelních pohrom, úniků nebezpečných látek a technických pomocí) 

 Stanice Zábřeh 
 
V roce 2019 územní odbor Šumperk úzce spolupracoval a metodicky vedl 
30 jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí ORP Šumperk. Z těchto 
30 jednotek požární ochrany je 15 jednotek požární ochrany s tzv. územní 
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působností tzn. s předurčeností k zásahům i mimo území svého zřizovatele – 
obce. 
 
V roce 2019 došlo na území města celkem ke 340 událostem. V souvislosti 
s řešenými událostmi došlo ke 3 úmrtím a 45 osob bylo zraněno. 
Provedenými zásahy bylo zachráněno 107 osob. 
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JJeednotkaa sbbooru dobrovvolnných hasičů,, Temeenická 135  
Na základě zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému, 
a nařízení Olomouckého kraje je JSDH začleněna mezi základní složky 
integrovaného záchranného systému v kategorii JPO II/1 a v souladu 
s platnými právními předpisy ji zřídilo Zastupitelstvo města Šumperka jako 
organizační složku. Pracuje v režimu pracovní pohotovosti a zabezpečuje 
výjezd do 5 minut od vyhlášení poplachu.  
 
Jednotku v roce 2019 tvořili 5 hasiči, 6 hasičů-strojníků, 2 velitelé družstev 
a 1 velitel jednotky. 
 
Hasební obvod jednotky se řídí Požárním poplachovým plánem Olomouckého 
kraje a pro I. stupeň vyhlášení poplachu pokrývá nejen město Šumperk, ale 
i okolní obce Bludov, Bratrušov, Osikov, Dolní Studénky, Králec, Hraběšice, 
Kopřivná, Lužná, Nový Malín, Petrov nad Desnou, Ruda nad Moravou, 
Hostice, Hrabenov, Radmilov, Štědrákova Lhota, Vernířovice a Bartoňov. 
 
Jednotka v uplynulém roce zasahovala u 89 mimořádných událostí. Největší 
vytíženost byla v měsíci březnu, kdy zasahovala u 27 mimořádných událostí. 
Nejčastěji jednotka zasahovala u technických pomocí zaměřených na 
odstranění nebezpečných stavů, kterých bylo 75. 
Největšími událostí byla likvidace následků vichřice Eberhard, která město 
zasáhla 11. března 2019. Jednotka v souvislosti s událostí eviduje 
22 zásahů převážně spojené s likvidací popadaných stromů na 
komunikacích, budovách a vozidlech a dále v souvislosti s provizorními 
opravami poškozených střech z budov.   
Další velkou událostí, na které se jednotka podílela, byla likvidace požáru 
skladovacích prostor koudele v areálu společnosti Olšanských papíren s.r.o., 
která vznikla 3. dubna 2019 v obci Olšany.    
 
Výcvik, školení a odborná příprava probíhala na základě Plánu činnosti, 
školení a odborné přípravy JSDH města Šumperka na rok 2019. U jednotky 
proběhlo za sledované období celkem 18 akcí zaměřených na výcvik, školení 
a odbornou přípravu. 
 
V rámci preventivně výchovné činnosti byla jednotka v roce 2019 zapojena 
do projektu zaměřeného na výchovu dětí z oblasti požární ochrany a ochrany 
obyvatelstva akreditovaného MŠMT pro vzdělávání. Tento projekt je 
aplikován pod hlavičkou HZS OLK na základních a mateřských školách na 
území města Šumperka prostřednictvím vyškolených lektorů s platným 
certifikátem. V průběhu celého roku 2019 na základě uvedené projektu 
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proběhlo celkem 14 akcí a bylo proškoleno 114 dětí předškolního věku MŠ 
a 588 žáků 2. a 6. tříd ZŠ na území města Šumperka. Přednášky probíhaly 
pro žáky 2. a 6. tříd v prostorách ZŠ a pro předškoláky MŠ v prostorách 
hasičské zbrojnice.  
 
Další akce pro širokou veřejnost byly v rámci preventivně výchovné činnosti 
zaměřeny na seznámení s činností jednotky, její historie, současné postavení 
ve společnosti a na ukázky technického vybavení. 
  

Členové JSDH města jsou zároveň i vedoucími oddílu mladých hasičů SDH 
Šumperk – Temenice. Oddíl mladých hasičů má v současné době okolo 
20 dětí ve věku od šesti do patnácti let a pravidelné schůzky se konají 
každou středu a pátek od 16.00 do 18.00 hodin v areálu baseballového 
hřiště v Temenici nebo přímo na Hasičské zbrojnici. Oddíl mladých hasičů se 
během školního roku pravidelně zúčastňuje nejrůznějších soutěží, které 
pořádají okolní sbory nebo Okresní sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska 
Šumperk. 
 
Mimo výše uvedenou stěžejní činnost prováděla jednotka během roku 
i běžnou údržbu a opravy technických prostředků, hasičské zbrojnice a jejího 
okolí.  
 
 
 
 
 
 

SStattistikaa záássahů JSDH  mměsstaa 
ŠŠumperka  22015  22016  22017  22018  22019  

Počet zásahů celkem 50 49 59 60 89 

- Požáry 18 15 16 19 13 

- Živelné pohromy 0 0 0 0 0 

- Dopravní nehody 0 2 3 0 1 

- Technická pomoc 32 28 40 41 75 

- Pohotovost 0 0 0 0 0 

- Planý poplach 0 0 0 0 0 
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222. PPoliciee ČR  aa  MMěsstskáá policcie  
 

PPolicciee  ČČRR ––  oobvodní oddělení Šumpperkk (OOOP),, Haavllíčkova 8  
  

V roce 2019 bylo na teritoriu Obvodního oddělení Šumperk Územního odboru 
Šumperk Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje spácháno celkem 
865 trestných činů a objasnit se podařilo 600 trestných činů (69,69 %).  
  
NNaa teritoriu OOOPP  ŠŠuumperrk  bbyylo:  
 evidovány 4 případy krádeží vloupáním do obchodů, restaurací, hostinců 

a kiosků 
 evidováno 13 případů krádeží vloupáním do bytů, chat soukromých osob 

nebo rodinných domů 
 evidováno 28 případů krádeží vloupáním do ostatních objektů 
 evidováno 128 prostých krádeží 
 evidováno 28 případů poškození cizí věci  
 evidováno 7 případů výtržnictví  
 evidováno 14 případů sprejerství 
 evidováno 74 případů ohrožení pod vlivem návykové látky 
 evidováno 14 případů nedovolené výroby a distribuce psychotropních 

látek a jedů pro jiného 
 evidováno 92 případů zanedbání povinné výživy 
 evidováno 8 případů loupeží 
 evidováno 175 případů hospodářské trestné činnosti  
 evidováno 30 případů úmyslného ublížení na zdraví  
 evidováno 10 případů vydírání 
 evidovány 8 případy porušování domovní svobody  

 
 
V územní působnosti obvodního oddělení Policie ČR Šumperk nebyla v roce 
2019 spáchána žádná dokonaná vražda. 
 
 
 
 
 
  



116 

 

MMěstská policiee,, JJesenická 31  
 
Činnost MP je upravena zákonem č. 553/1991 Sb., o obecní policii, 
v platném znění.   
 
VVe sleddovanémm oobdobíí  bbyllo strážníky  MMěsstsské  ppoliicie  ŠŠummperk::  
 řešeno 7 573 událostí (přestupků, trestných činů, asistencí, předvádění 

osob, doručování zásilek, součinnostních akcí apod.) 
 zadrženo 20 osob podezřelých ze spáchání trestného činu  
 zadrženo 17 osob hledaných či pohřešovaných 
 bylo zjištěno celkem 4083 přestupků: 

o příkazem na místě uloženo 3 130 pokut v celkové výši 
1 240 300 Kč,  z toho 2 260 pokut v hotovosti v celkové 
výši 627 900 Kč a 870 pokut na místě nezaplacených 
v celkové výši 612 400 Kč, z nichž byla uhrazena částka ve 
výši 411 698 Kč 

o postoupením správnímu orgánu bylo řešeno 174 přestupků 
o domluvou bylo řešeno celkem 779 přestupků 

 
 řešeno 3 081 přestupků v dopravě  
 zadrženi 4 podnapilí řidiči 
 řešeno 297 přestupků cyklistů (jízda na kole v pěší zóně, jízda za snížené 

viditelnosti bez osvětlení, jízda po chodníku apod.) 
 řešeno 107 přestupků na úseku ochrany před alkoholismem a jinými 

toxikomániemi  
 řešeno 234 přestupků proti veřejnému pořádku  
 řešeno 20 přestupků proti občanskému soužití  
 řešeno 182 přestupků proti majetku včetně krádeží v obchodech  
 řešeno 459 případů porušování obecně závazných vyhlášek a nařízení 

města (z toho 408 případů bylo porušování zákazu konzumace 
alkoholických nápojů na veřejném prostranství a 8 případů se týkalo 
nerespektování tržního řádu, kterým je zakázán podomní a pochůzkový 
prodej) 

 vystaveno 252 parkovacích karet  
 vydáno 140 povolení k vjezdu do pěší zóny  
 zjištěno 12 vraků vozidel  
 v 5 případech realizován převoz podnapilých osob do protialkoholní 

záchytné stanice 
 odchyceno 69 zatoulaných psů, z toho 47 jich bylo vráceno původním 

majitelům, 2 se ujali noví majitelé a 20 bylo předáno do útulku 
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PPřehleed něktterýých činností MP  vv  lletech 20155––2201199  

ČČinnnost  22015  220166  22017  22018  22019  

Zadržení osoby hledané či 
pohřešované 23 17 35 16 20 

Zadržení podezřelého z trestné 
činnosti 21 27 13 21 17 

Zadržení podnapilého řidiče 18 16 11 4 4 

Dopravní přestupky 1836 2357 2088 2034 3081 

Rušení nočního klidu 34 38 33 30 58 
Poškození a zábor veřejného 
prostranství 21 120 38 67 115 

Znečištění veřejného prostranství 33 56 32 24 46 

Asistence PČR, HZS a jiné 133 160 159 293 191 
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PPřílohy  
 

SSezznnaam sttarostůů  aa  ppředseddů národních výborů  
 
SStaarostové  
1850–1857 Karl A. Wagner 
1857–1864 Anton Hönig 
1864–1870 Ferdinand Johann Schneider 
1870–1876 Josef Brandhuber 
1876–1882 Anton Hanel 
1882–1907 Friedrich von Tersch 
1907–1918 Dr. Viktor Woelhelm 
1918–1921 Gustav Oberleithner (od ledna do června 1919 bylo 
městské zastupitelstvo rozpuštěno a město spravoval vládní komisař 
Ing. Robert Srkal) 
1921–1923 Johann Wiltschke 
1923–1931 Dr.Otto Lebwol 
1931–1934 Richard Künzel 
1934–1938 Dr.Alois Blaschke 
1938–1945 Hans Kaulich (do funkce byl jmenován) 
  
PPředsedové  
Revoluční národní výbor 
1945 (9. 5.) – 1945 (26. 5.) Eduard Žváček 
1945 (26. 5.) – 1945 (30. 6.) Antonín Novotný 
Místní správní komise 
1945 (30. 6.) – 1946 (21. 6.) Leopold Formánek 
MMístní  nnárrooddní výbor (demokraticky zvolený)  
1946 (21. 6.) – 1948 (27. 2.) Leopold Formánek (nucen odstoupit) 
MMíístnní  nnáárroodní  vvýbborr (ustavený a nedemokraticky volený)  
1948 (27. 2.) – 1949 (1. 4.) Alois Vobecký (27.2.– 18.3.1948 v zastoupení) 
1949 (2. 5.) – 1950 (5. 6.) Jaroslav Trojan 
1950 (5. 6.) – 1960 (20. 6.) Bohumil Novák 
MMěstský náárodní  vvýbor  
1960 (20. 6.) – 1969 (5. 9.) Břetislav Sommer (nucen odstoupit) 
1969 (5. 9.) – 1970 (10. 3.) Josef Senczak (v zastoupení) 
1970 (10. 3.) – 1976 (16. 11.) Lubomír Krejčí 
1976 (16. 11.) – 1986 (25. 6.) Stanislav Krňávek 
1986 (25. 6.) – 1990 (6. 12.) Karel Bleha 
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SStarostovvé  
1990 (6. 12.) – 1994 (1. 12.) Ctirad Medlík 
1994 (1. 12.) – 2002 (14. 12.) Ing. Petr Krill 
2002 (14. 12.) – 2018 (1. 11.) Mgr. Zdeněk Brož 
2018 (1. 11.) – dosud Mgr. Tomáš Spurný 
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VVÝROČNÍ ZPRRÁVA  
o činnosti MěÚ Šumperk v oblasti poskytování informací  za rok 2019  
v souladu s ustanovením § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím,  ve znění pozdějších předpisů.  
 

a) počet písemně podaných žádostí o informace 63 

b) počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí (částečném 
odmítnutí) žádosti 

8 

c) počet podaných odvolání proti rozhodnutí 2 

d) počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich 
podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení 

1 

e) počet odložených žádostí dle § 14 odst. 5 zákona č. 
106/1999 Sb.  

5 

f) opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve 
věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného 
subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace 

0 

g) přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v 
souvislosti se soudními řízeními o právech a 
povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně 
nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na 
právní zastoupení 

0 

h) výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně 
odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence 

0 

i) další informace vztahující se k uplatňování tohoto 
zákona 

0 
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PPřehhledd podanýcch  žžádoostíí dle jednotlivých odborů 

 
 
Název odboru 

Počet 
písemně 
podaných 

žádostí 

Počet 
vydaných 

rozhodnutí o 
(částečném) 

odmítnutí 
žádosti 

Počet 
podaných 
odvolání 

proti 
rozhodnutí 

Počet 
stížností na 
postup při 
vyřizování 

žádosti 
o 

informace 
kancelář tajemníka 4      
odbor správní 
a vnitřních věcí 1     

odbor finanční 
a plánovací 2     

odbor 
majetkoprávní 5    

odbor strategického 
rozvoje, územního 
plánování a investic 

5    

odbor školství, 
kultury a vnějších 
vztahů 

1    

odbor životního 
prostředí 14 2   

odbor dopravy 4 1   
odbor výstavby 18 5 2 1 
odbor živnostenský 1    
odbor sociálních 
věcí 0    

oddělení interního 
auditu a kontroly 1    

oddělení 
bezpečnostní rady 
města 

0    

městská policie 0    
Žádosti vyžadující 
spolupráci napříč 
odbory  

7     

CCELKKEM  663        
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OOdbor životního prostředí   
  

11. ŽŽádosst o innfoormmaci čč.j. MMUSP 23591/2019 (žžádost č. 11/19)  
  
MěÚ Šumperk jakožto povinný subjekt podle ust. § 2, odst. 1 zákona 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „InfZ“) obdržel dne 05.03.2019 žádost o informace, ve 
které žadatel požaduje informace o seznamu honiteb v působnosti MěÚ 
Šumperk vč. kontaktů (e-mail nebo telefonní číslo) na uživatele honiteb. MěÚ 
Šumperk vydal dne 06.03.2019 Rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti 
ve věci neposkytnutí kontaktů na uživatele honiteb s odkazem na ochranu 
osobních údajů třetích osob. V ostatních částech žádosti bylo žadateli 
vyhověno. Žadatel se v zákonném termínu vůči Rozhodnutí o částečném 
odmítnutí žádosti neodvolal. Rozhodnutí nabylo právní moci. 
  

22. ŽŽádost o inforrmaci čč.jj. MMUSP 111382/2019 (žádost č.. 56/19)  
  
MěÚ Šumperk jakožto povinný subjekt podle ust. § 2, odst. 1 zákona 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „InfZ“) obdržel dne 29.10.2019 žádost o informace, ve 
které žadatel požaduje informace o Nálezové databázi Agentury ochrany 
a přírody ČR. Žadatel mj. požadoval přihlašovací údaj (login) odboru životního 
prostředí do této databáze. MěÚ Šumperk vydal dne 04.11.2019 Rozhodnutí 
o částečném odmítnutí žádosti ve věci neposkytnutí loginu do databáze 
s odůvodněním, že povinný subjekt není vlastníkem této databáze, tudíž není 
oprávněn poskytovat login třetím osobám. V ostatních částech žádosti bylo 
žadateli vyhověno. Žadatel se v zákonném termínu vůči Rozhodnutí 
o částečném odmítnutí žádosti neodvolal. Rozhodnutí nabylo právní moci. 
  
OOdbor dopravy   
  

11. ŽŽáddost o infoormmaci č.j. MUSP 6166611/20199 (žádoost č.28/119)   
  

MěÚ Šumperk jakožto povinný subjekt podle ust. § 2, odst. 1 zákona 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „InfZ“) obdržel dne 06.06.2019 žádost o informace, ve 
které žadatel požaduje informace o problematice přestupků a jejich řešení. 
MěÚ Šumperk vydal dne 12.06.2019 Rozhodnutí o částečném odmítnutí 
žádosti v otázkách: …Je postup Vašeho správního orgánu odlišný 
u přestupců, kteří využívají možnosti zůstat vlastníkem motorového vozidla, 
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avšak využívají „Virtuálního Provozovatele“ (například 
www.VirtualniProvozovatel.cz), tj. subjekt, který využívá tzv. společného řízení, 
kdy je například za 1000 přestupků z Vaší obce uložena sankce 3000 Kč, 
kdy na základě výše uvedené právní úpravy musí Váš správní orgán tyto 
zahájit v tzv. společném řízení, či Váš správní orgán toto nerozlišuje? Existuje 
možnost, že by řízení o výše uvedených přestupcích bylo v nějakém případě 
zahájeno proti majiteli motorového vozidla, či je řízení zahájeno vždy proti 
provozovateli motorového vozidla?... S odůvodněním, že se povinný subjekt 
nemůže vyjádřit k případům, které ještě nenastaly, protože je povinen každý 
případ posuzovat samostatně a jednotlivě, nemůže předpovídat stav věci, 
která ještě nenastala. V ostatních částech žádosti bylo žadateli vyhověno. 
Žadatel se v zákonném termínu vůči Rozhodnutí o částečném odmítnutí 
žádosti neodvolal. Rozhodnutí nabylo právní moci. 
  
OOdbor výstavby   
  

11. ŽŽádost o iinformaccii MUSPP 273555/2019 (žáádost č.15/19)   
 
MěÚ Šumperk jakožto povinný subjekt podle ust. § 2, odst. 1 zákona 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „InfZ“) obdržel dne 18.03.2019 žádost o informace, ve 
které žadatel požaduje poskytnutí stavebního povolení k realizaci stavby na 
parcele č. 92/3, vedle bytového domu Bohdíkovská 2, Šumperk. Dne 
26.03.2019 zaslal povinný subjekt žadateli odpověď na jeho žádost – kopii 
stavebního povolení v anonymizované podobě v části osobních údajů 
účastníků řízení. Dne 01.04.2019 podal žadatel prostřednictvím svého 
právního zástupce stížnost na postup povinného subjektu při vyřizování 
informace. V stížnosti žadatel poukazuje na to, že povinný subjekt zaslal 
anonymizovanou kopii stavebního povolení, přitom měl vydat Rozhodnutí 
o částečném odmítnutí žádosti. Žadatel ve své stížnosti zároveň navrhuje, 
aby nadřízený orgán (Krajský úřad Olomouckého kraje) přikázal povinnému 
subjektu vydat Rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti v anonymizované 
části, a aby usnesením věc převzal a informaci poskytl sám nebo vydal 
Rozhodnutí o odmítnutí žádosti. Povinný subjekt dne 05.04.2019 postoupil 
předmětnou stížnost nadřízenému orgánu. Nadřízený orgán dne 24.04.2019 
vydal Rozhodnutí, v němž přikazuje povinnému subjektu, aby výše uvedenou 
žádost vyřídil znovu. Ve svém Rozhodnutí nadřízený orgán poukazuje na 
skutečnost, že se povinný subjekt nezabýval existencí tzv. dotčených osob. 
Na základě Rozhodnutí nadřízeného orgánu vydal povinný subjekt dne 
13.05.2019 Rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti, v níž odkazuje na 
podmínky stanovené čl. 6 odst. 1 nařízení GDPR a na nesouhlas, který 
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vyjádřily dotčené osoby s poskytnutím jejich osobních údajů žadateli. Dne 
28.05.2019 se žadatel proti tomuto rozhodnutí odvolal k nadřízenému 
orgánu prostřednictvím povinného subjektu. Povinný subjekt předmětné 
odvolání postoupil dne 07.06.2019 nadřízenému orgánu. Nadřízený orgán 
vydal dne 21.06.2019 Rozhodnutí, v němž povinnému subjektu Rozhodnutí 
o částečném odmítnutí žádosti ruší a vrací věc povinnému subjektu 
k novému projednání. Na základě Rozhodnutí nadřízeného orgánu vydal 
povinný subjekt dne 03.07.2019 Rozhodnutí, v němž uplatnil test 
proporcionality a zabýval se otázkou, zda převažuje v daném případě ústavní 
právo na poskytnutí informace, či zda převažuje ústavní právo na ochranu 
osobních údajů účastníků řízení. Na základě testu proporcionality povinný 
subjekt vyhodnotil, že osobní údaje třetích osob neposkytne. Dne 
15.07.2019 podal žadatel proti tomuto rozhodnutí stížnost k nadřízenému 
orgánu prostřednictvím povinného subjektu. Povinný subjekt předmětnou 
stížnost postoupil dne 24.07.2019 nadřízenému orgánu. Nadřízený orgán 
vydal dne 07.08.2019 Rozhodnutí, v němž stížnost žadatele zamítl 
a rozhodnutí povinného subjektu potvrdil. Proti Rozhodnutí nadřízeného 
orgánu se nelze odvolat.  
 

22. ŽŽádost o informaci MUSSP 403588/20019 ((žádoost č.223/19)   
 
MěÚ Šumperk jakožto povinný subjekt podle ust. § 2, odst. 1 zákona 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „InfZ“) obdržel dne 16.04.2019 žádost o informace, ve 
které žadatel požaduje  nahlédnutí do správního spisu sp.zn. 7170/2019 
VYS/FEDE. Dne 29.04.2019 vydal povinný subjekt Rozhodnutí o odmítnutí 
žádosti s odkazem na názor Nejvyššího správního soudu vyjádřeného 
rozsudkem ze dne 12.04.2018 pod č.j. 7 As 124/2017-21 a další platnou 
judikaturu. Z platné judikatury vyplývá, že pokud žadatel žádá o poskytnutí 
informace nahlédnutím do správního spisu, může tak učinit pouze v režimu 
§ 38 správního řádu (zák. č. 500/2004 Sb., v platném znění), neboť aplikace 
InfZ (žadatel ve svém upřesnění ze dne 21.08.2019 uvedl, že žádá 
o informaci dle InfZ) byla na základě jeho § 2 odst. 3 vyloučena. Žádá-li 
žadatel o poskytnutí informace nahlédnutím do správního spisu dle InfZ, 
povinný subjekt nemůže postupovat jinak, než informaci dle InfZ v tomto 
režimu neposkytne a odkáže jej na možnost postupu podle § 38 správního 
řádu, prokáže-li právní zájem nebo jiný vážný důvod, což žadatel neprokázal. 
V ostatních částech žádosti bylo žadateli vyhověno. Žadatel se v zákonné 
lhůtě vůči Rozhodnutí neodvolal. Rozhodnutí nabylo právní moci.  
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33. ŽŽádost o  iinformmacci sp.zn..92135/2019 (žádost č..40/19)   
 

MěÚ Šumperk jakožto povinný subjekt podle ust. § 2, odst. 1 zákona 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „InfZ“) obdržel dne 12.08.2019 žádost o informace, ve 
které žadatel požaduje informace týkající se problematiky terénních úprav 
pískovny v Novém Malíně (nahlédnutí do správního spisu). Dne 21.08.2019 
zaslal MěÚ Šumperk žadateli Výzvu k odstranění nedostatků podání 
(z podání nebylo zřejmé, podle jakého právního předpisu žadatel žádá 
o zpřístupnění informace, a vyzval žadatele, aby prokázal právní zájem nebo 
jiný vážný důvod pro umožnění nahlédnutí do spisu). Žadatel dne 
21.08.2019 v zákonném termínu nedostatky odstranil. Dne 04.09.2019 
vydal povinný subjekt Rozhodnutí o odmítnutí žádosti s odkazem na názor 
Nejvyššího správního soudu vyjádřeného rozsudkem ze dne 12.04.2018 pod 
č.j. 7 As 124/2017-21 a další platnou judikaturu. Z platné judikatury vyplývá, 
že pokud žadatel žádá o poskytnutí informace nahlédnutím do správního 
spisu, může tak učinit pouze v režimu § 38 správního řádu (zák. 
č. 500/2004 Sb., v platném znění), neboť aplikace InfZ (žadatel ve svém 
upřesnění ze dne 21.08.2019 uvedl, že žádá o informaci dle InfZ) byla na 
základě jeho § 2 odst. 3 vyloučena. Žádá-li žadatel o poskytnutí informace 
nahlédnutím do správního spisu dle InfZ, povinný subjekt nemůže postupovat 
jinak, než informaci dle InfZ v tomto režimu neposkytne a odkáže jej na 
možnost postupu podle § 38 správního řádu, prokáže-li právní zájem nebo 
jiný vážný důvod, což žadatel neprokázal. Dne 04.09.2019 se žadatel proti 
Rozhodnutí povinného subjektu v zákonné lhůtě prostřednictvím povinného 
subjektu odvolal ke Krajskému úřadu Olomouckého kraje jakožto 
k nadřízenému orgánu povinného subjektu. Dne 04.10.2019 vydal Krajský 
úřad Olomouckého kraje Rozhodnutí, v němž odvoláním napadané 
Rozhodnutí MěÚ Šumperk dle ust. § 90 odst. 1 písm. a) správního řádu zrušil 
a řízení ve věci žádosti o informace posuzované dle InfZ zastavil.  
 

44. ŽŽáádost o informaci sp.zzn.963669//2019 (žáddost č.48/19))   
 
MěÚ Šumperk jakožto povinný subjekt podle ust. § 2, odst. 1 zákona 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „InfZ“) obdržel dne 17.09.2019 žádost o informace, ve 
které žadatel požaduje informace týkající se problematiky terénních úprav 
pískovny v Novém Malíně (žádost o územní rozhodnutí). Dne 19.09.2019 
zaslal MěÚ Šumperk Vyrozumění o podané žádosti všem účastníkům řízení. 
Účastníci nedali souhlas s poskytnutím svých osobních údajů žadateli. Dne 
30.09.2019 vydal MěÚ Šumperk Rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti 
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v bodě poskytnutí osobních údajů obsažených v požadovaném územním 
rozhodnutí účastníků řízení, které jsou součástí požadovaných územních 
rozhodnutí. V ostatních částech žádosti bylo žadateli vyhověno (žadateli byla 
zaslána požadovaná územní rozhodnutí v anonymizované verzi). Žadatel dne 
30.09.2019 podal námitku proti předmětnému rozhodnutí. Dne 03.10.2019 
vyzval MěÚ Šumperk žadatele k upřesnění námitky. Žadatel dne 03.10.2019 
zaslal MěÚ Šumperk upozornění na pochybení povinné osoby a dne 
04.10.2019 zaslal upřesnění své námitky, v níž však žadatel uvádí, že 
nepodává odvolání ani nerozporuje výrok usnesení a převážnou část 
odůvodnění. MěÚ Šumperk jakožto povinný subjekt dle InfZ předmětnou 
žádost tímto uzavřel jako vyřízenou.  
 
  

55. ŽŽádost o informaci sp.zn.102918/2019 (žádostt č.53/19)   
  

MěÚ Šumperk jakožto povinný subjekt podle ust. § 2, odst. 1 zákona 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „InfZ“) obdržel dne 03.10.2019 žádost o informace, ve 
které žadatel požaduje informace týkající se problematiky terénních úprav 
pískovny v Novém Malíně (územní rozhodnutí č.j.57505). MěÚ Šumperk 
zaslal žadateli dne 09.10.2019 Výzvu k doplnění žádosti, neboť z jeho 
žádosti nebylo patrné, jaké dokumenty žadatel požaduje. Dne 09.10.2019 
žadatel zaslal MěÚ Šumperk upřesnění žádosti. MěÚ Šumperk upřesnění 
žadatele posoudil a dne 14.10.2019 opětovně zaslal žadateli Výzvu 
k upřesnění žádosti. Žadatele vyzval, aby dle § 168 odst. 2 stavebního 
zákona doložil souhlas obce Nový Malín, jako toho, kdo dokumentaci pořídil 
a zároveň vlastníka stavby, které se dokumentace týká.  Žadatel v zákonné 
lhůtě souhlas vlastníka dokumentace nedoložil. Dne 23.10.2019 MěÚ 
Šumperk vydal Rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti v bodě poskytnutí 
dokumentace. V ostatních částech žádosti bylo žadateli vyhověno. Žadatel se 
v zákonném termínu vůči Rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti 
neodvolal. Rozhodnutí nabylo právní moci. 
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OOstatní žádosti o informaace  
Kromě písemných žádostí o poskytnutí informací vyřizují jednotlivé odbory 
MěÚ denně ústní žádosti o informace související s jejich činností. Pokud jsou 
podané ústní nebo telefonické žádosti o poskytnutí informace vyřízeny 
bezprostředně s žadatelem ústní formou, nejsou evidovány a není 
uplatňován žádný poplatek. Počet těchto žádostí není v souladu 
s ustanovením § 13 odst. 3 InfZ součástí výroční zprávy o poskytování 
informací. 
 
PPoplatky zza poskytnuté infformace  
Podle §17 InfZ mohou povinné subjekty v souvislosti s poskytováním 
informací požadovat finanční úhradu, a to do výše, která nesmí přesáhnout 
náklady spojenými s vyřízením žádosti.  
 
Výše úhrady za poskytování informací za písemně podané žádosti činí za rok 
2019: 0 Kč 
 
 
Za rok 2019 bylo na základě písemně podaných žádostí uděleno celkem 
7 licencí (udělení souhlasu k užití loga města Šumperka). 
 
 
 
 
 
 

SSrovnání ppočtu evidovaných žáddostí za období 2010––220199  
  

RRok  PPočet evidovaných žádosti  
2010 9 
2011 11 
2012 24 
2013 30 
2014 23 
2015 40 
2016 30 
2017 39 
2018 29 
2019 63 
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