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Úvod

Vážení a milí přátelé!

Držíte v rukou Ročenku města Šumperka za rok 2014. Stejně jako každý rok 
si v ní můžete přečíst mnoho zajímavých údajů a dozvědět se mnoho zajíma-
vých informací o tom, co se dělo v Šumperku v roce 2014.

Každého jistě zajímá v první řadě ekonomika. V publikaci najdete zajímavé 
údaje nejen o tom, jak hospodařila radnice s veřejnými prostředky, ale také 
mnoho údajů ze statistik obyvatelstva a údaje o fi rmách, které sídlí v Šumperku.

Najdete zde také zajímavé informace z neziskového sektoru a o společen-
ských organizacích a jejich aktivitách. Mnohými informacemi budete možná 
překvapeni a obohatíte své znalosti o životě ve městě.

Přeji vám příjemné čtení a nová poučení o našem městě.

Mgr. Zdeněk Brož 
starosta města
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1. Vybrané údaje

   Obecná charakteristika

První písemná zpráva 1 281

Zeměpisné souřadnice 49° 57‘ 55“ s. š., 16° 58‘ 15“ v. d.

Nadmořská výška – střed/m 330

Počet katastrálních území 3

Klimatické hodnoty:

průměrná teplota vzduchu 10,6 °C

roční úhrn srážek 475 mm

nejbohatší měsíc na srážky srpen

Počet obyvatel k 31.12.2014 26 853

Cizinci s trvalým pobytem 275

Počet obyvatel včetně cizinců 27 128

Městská doprava:

počet linek 5

počet zastávek 48

délka provozní sítě 60 km

Pošty 4

Školy:

mateřské 3

základní 5

střední a VOŠ 7 (do 31.08.2014); 6 (od 01.09.2014)

školy jiných zřizovatelů 5

vysoké školy/fakulty 2/3

Kulturní zařízení:

divadla 1

kina 1

muzea a galerie 4

knihovny 2

Kostely 6
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Zdravotní zařízení:

nemocnice 1

poliklinika 1

lékárny 12

Samostatné ordinace lékařů:

pro dospělé 24

pro děti a dorost 8

ordinace specialistů 83

zubních lékařů 28

Domov důchodců 1

Penzion pro důchodce 1

Domy s pečovatelskou službou 3

2. Komunální volby

Ve dnech 10. a 11.10.2014 se uskutečnily volby do zastupitelstev obcí 2014. 
Celostátní volební účast činila 43,02 %, ale volební účast v Šumperku dosáh-
la jen 29,91 %. Je to o 7,08 % méně než v roce 2010, kdy byla volební účast 
v těchto volbách 36,99 %. 

Výsledky volebních stran 

Název volební strany Počet hlasů v %

Nezávislá volba 17,95

ČSSD 15,62

ANO 2011 14,10

KSČM 13,58

KDU-ČSL a nezávislí - Pro Šumperk 9,75

Sdružení PRO-REGION a Piráti 8,51

ODS 6,38

Strana zdravého rozumu 5,77

TOP 09 5,46

Ostatní strany 2,88

      Zdroj: ČSÚ 
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Grafi cké zpracování volebních výsledků

17,95

15,62

14,10
13,58

9,75

8,51

6,38

5,77
5,46 2,88

Nezávislá volba ČSSD ANO 2011

KSČM KDU-ČSL a nezávislí - Pro Šumperk Sdružení PRO-REGION a Piráti

ODS Strana zdravého rozumu TOP 09

Ostatní

3. Složení rady a zastupitelstva města
(stav k 31.12.2014)

Členové rady města Volební strany
Mgr. Zdeněk Brož Nezávislá volba 
RNDr. Jan Přichystal ČSSD
Mgr. Tomáš Spurný KDU-ČSL a nezávislí – Pro Šumperk
Ing. Jiří Gonda ČSSD
Ing. Mgr. Jan Havlíček  Nezávislá volba 
JUDr. Michael Kohajda, PhD. KDU-ČSL a nezávislí – Pro Šumperk
Ing. Zdeněk Muroň ČSSD
PaedDr. Milan Polášek  Nezávislá volba 
Ing. Alena Šmotková Strana zdravého rozumu

Členové zastupitelstva města  Volební strany
Ing. Luboš Cekr  Nezávislá volba 
Bc. Zdeňka Dvořáková Kocourková Sdružení PRO-REGION a Piráti
Mgr. Alena Hlavešová  KSČM
Ing. Jaroslav Horák Sdružení PRO-REGION a Piráti
Pavel Horák KSČM
Martin Janíček ANO 2011
Mgr. Irena Jonová ČSSD
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Petr Král  ČSSD
Tomáš Menšík ANO 2011
Ing. František Merta KSČM
MUDr. Lenka Ottová  TOP 09 
Ing. Ondřej Polák ODS
Dušan Ščambura KDU-ČSL a nezávislí – Pro Šumperk
Stanislav Vařeka KSČM
Ing. Jaroslav Voráč, MBA ANO 2011
Ing. Jiří Vozda ANO 2011
Květoslav Vykydal  Nezávislá volba
Ing. Marek Zapletal ODS

4. Vedení města

Starosta města – Mgr. Zdeněk Brož
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 ob-
řadech 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.

1. místostarosta – RNDr. Jan Přichystal
1. místostarosta rozhodnutím zastupitelstva města zastupuje starostu v době 
jeho nepřítomnosti, jedná a rozhoduje ve všech věcech, které jsou svěřeny sta-
rostovi. Spolu se starostou podepisuje právní předpisy obce, usnesení zastupi-
telstva a rady města.
V roce 2014 metodicky řídil odbory: správní a vnitřních věcí, životního prostředí, 
školství, kultury a vnějších vztahů, výstavby, živnostenský a sociálních věcí.

2. místostarosta – Mgr. Tomáš Spurný
2.místostarosta rozhodnutím zastupitelstva města zastupuje starostu v době jeho 
nepřítomnosti, jedná a rozhoduje ve všech věcech, které jsou svěřeny starostovi.
V roce 2014 metodicky řídil odbory: fi nanční a plánovací, majetkoprávní, strate-
gického rozvoje, územního plánování a investic a dopravy.

Tajemník městského úřadu – PaedDr. Petr Holub
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.
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5. Komise rady a výbory zastupitelstva
(stav k 31.12.2014)

Komise rady

Komise pro přidělování grantů a dotací
Předseda: PaedDr. Milan Polášek
Tajemník: Mgr. Iveta Vymazalová
Členové: Martin Janíček, Ladislav Sebök, Ing. Jan Šafařík, MBA, Mojmír Janků, 
 Květoslav Vykydal, Ing. Barbara Zapletalová, Ing. Alice Urbášková, 
 Ing. František Šmejkal, Miroslav Machala, Mgr. Jaroslav Ondráček

Komise životního prostředí a čistoty ve městě
Předseda: Ing. Jaroslav Horák
Tajemník:  Olga Havlíčková
Členové: Ing. Jiří Vozda, Ing. Jiří Gonda, RNDr. Miroslav Griga, Šárka Hamplová, 
 Ing. Slavomír Bušina, RNDr. Eva Tejklová, Jitka Sitařová, Ing. Petr Prokeš, 
 Ing. Bc. et Bc. Bronislav Suchý, Ing. Marek Pažitka

Komise majetkoprávní a bytového hospodářství
Předseda: Ing. Marta Novotná
Tajemník: Kateřina Bezdíčková
Členové: Mgr. Petr Hasala, Ing. Zdeněk Muroň, Ing. Radovan Vrba, 
 Mgr. Petr Sovadina, Ing. Josef Kopa, Ing. Petr Brož, Eva Klusáková, 
 Mgr. Martina Nimmrichterová, Renáta Kamínek Venclová, 
 Bc. Klára Dubovská Holubová

Komise strategického rozvoje, výstavby a architektury
Předseda: Ing. Jiří Vozda
Tajemník: Bc. Veronika Lukášová
Členové: Ing. Petr Hoffman, Tomáš Menšík, Ing. Zdeněk Stojaník, 
 Ing. Jan F. Doruška, Ing. arch. Jiří Valert, Ing. Roman Macek, 
 Ing. arch. Zdeněk Dohnálek, Ivana Hrubá, Ing. Marcela Maixnerová, 
 Mgr. Karel Hošek

Komise dopravy a BESIP
Předseda: Ing. Přemysl Michálek, CSc.
Tajemník: Ing. Jaroslava Vicencová
Členové:    Jaroslav Kohoutek, Stanislav Evják, Ing. Roman Bednář, Pavel Horák, 
 Ing. Jan Karger, Ing. Zdeněk Kocourek, Ing. Vladislav Mesiarkin, 
 Michal Hlavatý, npor. Bc. Michal Miterko, Zdeněk Suchomel
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Komise pro prevenci kriminality a bezpečnost ve městě
Předseda:  Ing. Martin Žaitlík
Tajemník: Bc. Slavěna Karkošková
Členové: František Porteš, MUDr. Pavel Hajčman, Lukáš Zbožínek, Jiří Novák, 
 Naděžda Švestková Oulehlová, Mgr. Jaroslav Ondráček, 
 Ing. Marek Zapletal, Daniel Macák, PaedDr. Zdeněk Formánek, 
 Petr Markovský

Komise školství a sportu
Předseda: Ing. Irena Jonová
Tajemník: Bc. Jana Nedělníková
Členové: Mgr. Viktor Verner, Mgr. Stanislava Beštová, Ladislav Sebök, 
 Mgr. Petr Jakoubek, Bc. Alena Moravcová, Mgr. Tomáš Polák, 
 Ing. Marek Zapletal, Bc. Ondřej Novák, Jindřiška Dolinová, 
 Iva Hlavsová

Komise sociální
Předseda:  Dušan Ščambura
Tajemník: Zuzana Müllerová DiS
Členové: Vladimíra Morávková, DiS., RSDr. Pavel Zlatnický, Jiřina Cepková, 
 Ing. Marie Vychopeňová, Marcela Jedličková, Mgr. Věra Nedomová, 
 Ing. Marek Zapletal, Dagmar Hejlová, Mgr. Miroslav Adámek, 
 Mgr. Zdeňka Laštuvičková

Komise obchodu, živností a cestovního ruchu
Předseda:  Ing. František Šmejkal
Tajemník:  Andrea Čepová, DiS.
Členové: Milan Hladil, Ing. Andrea Závěšická, Emilie Průšová, Ing. Miloslav 
 Kulhaj, Jiří Jordán, Roman Kovář, Zdeněk Zerzáň, Bc. Zdeňka 
 Dvořáková Kocourková, Antonín Vidrman, Radovan Auer

Komise 132 
Předseda:  Ing. Ondřej Polák
Tajemník:  Mgr. Eva Rutarová
Členové: Martin Janíček, Mgr. Irena Jonová, Martin Čermák, Jan Horák, 
 Vojtěch Šeliga, David Šimák, Valerie Hrubá ml., Radovan Auer, 
 Bc. Klára Dubovská Holubová, Mgr. Karel Hošek 

Komise kultury a letopisecká 
Předseda:  Petr Král
Tajemník:  Bohuslav Vondruška, DiS.
Tato komise byla schválena Radou města na zasedání dne 30.12.2014 a její 
členové byli jmenováni až v lednu 2015.
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Výbory zastupitelstva

Finanční výbor
Předseda: Ing. František Merta
Tajemník: Hana Adamová
Členové: Valerie Hrubá, Ing. Antonín Harapát, Ing. Petr Kuba, Ing. Jaromír 
 Kukulenka, Ing. Zdeněk Muroň, Ing. Petr Suchomel, Ing. Pavel 
 Špatný, Ing. Alice Urbánková, Ing. Zdeněk Utěšený, Ing. Jaroslav 
 Voráč, MBA

Kontrolní výbor
Předseda: Pavel Horák
Tajemník: Helena Hloušková
Členové: Bc. Zdeňka Dvořáková Kocourková, Mgr. Martina Nimmrichterová, 
 Ing. Marta Novotná, Martin Janíček, Ing. Pavel Vilímek, Bc. Lucie 
 Nováková, Ing. Luboš Cekr, Ladislav Sebök, Ing. Jakub Jirgl, 
 Ing. Josef Kopa

6. Městský úřad Šumperk

Základní informace

Kontaktní poštovní adresa
Město Šumperk
nám. Míru 1
787 01 Šumperk

Adresy úřadoven pro osobní návštěvu
Budova radnice, nám. Míru 1, Šumperk
Budova Jesenická, Jesenická 31, Šumperk
Budova Lautnerova, Lautnerova 1, Šumperk
Budova Bří. Čapků, Bří. Čapků 35, Šumperk

Telefonní spojení
Telefonní číslo ústředna: 583 388 111
Telefonní číslo informace: 583 388 401

Internetové spojení
Adresa internetové schránky: www.sumperk.cz
Adresa e-podatelny: posta@sumperk.cz
Datová schránka: 8bqb4gk

Fakturační údaje
IČO: 00303461
DIČ: CZ00303461
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Odbory Městského úřadu Šumperk
(stav k 31.12.2014)

Odbor dopravy Ing. Radek Novotný, vedoucí
Odbor fi nanční a plánovací Ing. Milena Peluhová, vedoucí
Odbor majetkoprávní Ing. Hana Répalová, vedoucí
Odbor sociální Ing. Pavla Skálová, vedoucí
Odbor správní a vnitřních věcí Ing. Petra Štefečková, vedoucí
Odbor strategického rozvoje,
územního plánování a investic Ing. Irena Bittnerová, vedoucí
Odbor školství, kultury a  vnějších  vztahů Ing. Helena Miterková, vedoucí 
Odbor výstavby Ing. Luděk Felkl, vedoucí do 
 31.10.2014
 Ing. Ivana Dirbáková, pověřena 
 vedením odboru výstavby 
 01.11.- 31.12.2014
Odbor životního prostředí Ing. Dana Krňávková, vedoucí
Odbor živnostenský Ing. Marek Pospíšil, vedoucí
Kancelář tajemníka Ing. Marie Dvořáčková, vedoucí  

V roce 2013 Městský úřad Šumperk vykonával funkci obce s rozšířenou pů-
sobností v obcích:
Bludov, Bohdíkov, Bohutín, Branná, Bratrušov, Bušín, Dlouhomilov, Dolní Stu-
dénky, Hanušovice, Hraběšice, Hrabišín, Chromeč, Jakubovice, Janoušov, Jin-
dřichov, Kopřivná, Libina, Loučná nad Desnou, Malá Morava, Nový Malín, Olša-
ny, Oskava, Petrov nad Desnou, Písařov, Rapotín, Rejchartice, Ruda nad Mora-
vou, Sobotín, Staré Město, Sudkov, Šléglov, Šumperk, Velké Losiny, Vernířovice, 
Vikantice, Vikýřovice.

Městský úřad Šumperk vykonával funkci pověřené obce a funkci stavebního 
úřadu v obcích:
Bludov, Bohdíkov, Bohutín, Bratrušov, Bušín, Dlouhomilov, Dolní Studénky, Hra-
běšice, 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.

Matriční obvody Městského úřadu Šumperk:
Bludov, Branná, Hanušovice, Libina, Oskava, Ruda nad Moravou, Staré Město, 
Šumperk, Velké Losiny.
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7. Nadregionální 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:

Smlouva o spolupráci s městem Vaasa /Finsko/ 1984
Dohoda o partnerství Šumperk – Bad Hersfeld /SRN/ 1994
Dohoda o partnerství Šumperk – Maarssen /Holandsko/ 1994
Smlouva o partnerské spolupráci Šumperk – Nysa /Polsko/ 1996
Smlouva o spolupráci s městem Mikulov 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

Akce v rámci mezinárodních vztahů – akce konané 
v Šumperku a organizované nebo spoluorganizované 

městem Šumperkem

12.04.2014  Ceny města Šumperka za rok 2013
31.05.2014  Slavnosti města Šumperka
31.05.2014  Košt Mikulovských vín
18.06.2014  Slavnostní otevření Čarovného lesa
13.-18.8.2014  Mezinárodní folklorní festival I.O.V. Šumperk
13.-18.8.2014  Oslavy 20 let partnerství Šumperk a Bad Hersfeld
06.12.2014  Vánoční trhy – prodej štol a vína z Bad Hersfeldu
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Akce v rámci mezinárodních vztahů 
– akce konané v partnerských městech

01.03.2014  Tryton Nyski (Nysa)
15.-16.05.2014  Prievidzské mestské dny (Prievidza)
23.-25.05.2014  Dny Nysy (Nysa)
12.-14.06.2014  Festspiele, Oslava výročí 20 let partnerství se 
   Šumperkem a Europolis (Bad Hersfeld)
14.06.2014  Šumperk baví Mikulov (Mikulov)
19.07.2014  Dni twerdze Nysa (Nysa)
12.-14.09.2014  Bánický jarmok (Prievidza)
12.-14.09.2014  Pálavské vinobraní (Mikulov)
11.-14.10.2014  Lullusfest (Bad Hersfeld)
12.12.2014  Vánoční trhy a prodej perníčků (Bad Hersfeld)

8. Hospodaření města za rok 2014

Plnění rozpočtu města za rok 2014

PŘÍJMY                                                                                                         v tis. Kč

Ukazatel Upravený rozpočet Skutečnost Plnění v %

Daňové příjmy 316 294 342 277 108 

Nedaňové příjmy 76 192 81 948 108

Ostatní neinvestiční transfery 62 729 62 709 100

Investiční příjmy celkem 31 320 31 951 102

Příjmy celkem 486 535 518 885 107

VÝDAJE                 v tis. Kč

Ukazatel Upravený rozpočet Skutečnost Plnění v %

Kancelář tajemníka 92 641 88 586 96

Odd. bezpečnostní rady 435 434 100

Odbor správní a vnitřních věcí 17 452 14 354 82

Odbor životního prostředí  22 928  19 137 83

Odbor dopravy  7 875  7 823 99

Odbor sociálních věcí 19 703 17 494 89
Odbor školství, kultury 
a vnějších vztahů

61 338 60 687 99
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Odbor fi nanční a plánovací 79 561 76 607 96

Odbor majetkoprávní 104 023 87 186 84

Odbor strateg. rozvoje, 
ÚP a investic

157 832 108 918 69

Městská policie 14 596 14 005 96

Požární ochrana – JSDH 1 262 1 259 100

Odbor výstavby 200 6 3

Investiční příspěvky 10 067 9 637 96

Výdaje celkem 589 913 506 133 86

Přehled majetku města
(stav k 31.12.2014)

AKTIVA tis. Kč

Stálá aktiva: 2 875 284

dlouhodobý nehmotný majetek 14 670

dlouhodobý hmotný majetek 2 281 705

dlouhodobý fi nanční majetek 567 175

dlouhodobé pohledávky 11 734

Oběžná aktiva: 173 971

zásoby 935

krátkodobé pohledávky 57 181

krátkodobý fi nanční majetek 115 855

Úhrn aktiv 3 049 255

PASIVA tis. Kč

Vlastní kapitál: 2 898 813

jmění účetní jednotky a upravující položky 2 609 492

fondy účetní jednotky 2 396

výsledek hospodaření 286 925

Cizí zdroje: 150 442

dlouhodobé závazky (vč. úvěrů) 69 903

krátkodobé závazky 80 539

Úhrn pasiv 3 049 255
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9. Rozpočet města Šumperka na rok 2015

PŘÍJMY tis. Kč

Daňové příjmy 336 201
Nedaňové příjmy 68 517
Neinvestiční transfery 54 965
Investiční příjmy 29 759

Příjmy celkem  489 442

VÝDAJE tis. Kč

Provozní výdaje 408 699
Investiční výdaje 191 240

Výdaje celkem 599 939

Přebytek z minulých let        98 062
Úvěr + jistiny úvěru        20 000
Příjmy celkem      607 504
Výdaje včetně splátek jistin úvěrů    607 504
Rozpočet města Šumperka byl schválen zastupitelstvem města dne 19.02.2015. 

10. Demografi cký vývoj

Demografi cký vývoj ve městě Šumperk
(rok 2009–2014)

Ukazatel 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Živě narození: 320 282 246 233 300 273

z toho chlapci - - - - 144 148

z toho děvčata - - - - 156 125

Zemřelí: 297 310 297 289 332 316

z toho muži - - - - 166 165

z toho ženy - - - - 166 151

Trend +23 -28 -51 -56 -32 -43
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Nejčastější jména pro dívky byla:
 Eliška
 Tereza
 Nela
 Adéla
 Natálie

Nejčastější jména pro chlapce byla: 
 Jakub
 Jan
 Tomáš
 Filip
 Martin

Počet zemřelých v roce 2014 byl 316, což je o 16 méně než v předchozím roce. 
Zásadní vliv na úbytek obyvatel města má ale migrace - stěhování. Do města se 
v průběhu roku sice přistěhovalo 568 osob, ale současně se 625 vystěhovalo. 

Věková skladba obyvatel města
(stav k 31.12.2014)

Věková kategorie Počet osob  Podíl v %

Dětská složka celkem (0-14) 3 751 13,97 

15-19 1 128 4,2 

20-24 1 586 5,9 

25-29 1 712 6,38 

30-34 1 767 6,58 

Mladší produktivní věk celkem (15-34) 6 193 23,06 

35-39 2 146 7,99 

40-44 1 978 7,37 

45-49 1 678 6,25 

50-54 1 670 6,22 

55-59 1 788 6,65 

60-64 1 942 7,24
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Starší produktivní věk celkem (35-64) 11 202 41,72 

65-74 3 374 12,56 

75-84 1 725 6,42 

85-94 592 2,20 

95+ 16 0,07 

Produktivní věk celkem 5 707 21,25 

Obyvatel celkem 26 853 100 

Město Šumperk mělo k 31.12.2014 celkem 26 853 obyvatel se stálým byd-
lištěm, z toho 12 732 mužů a 14 121 žen. Mimoto ve městě žije 275 cizinců 
s trvalým pobytem. Podle velikosti města (města nad 10 tis. obyvatel) je Šum-
perk na 39. místě v ČR (ze 132 měst). 

Tabulka sňatků
(rok 2009-2014)

Ukazatel 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Sňatky 117 107 112 112 111 116

sňatky občanské - - - - 97 98

sňatky církevní - - - - 14 18

Rozvody 79 48 72 55 94 73

Trend +38 +59 +40 +57 +17 +43

Počet  nově uzavřených sňatků zůstává zhruba na úrovni předchozích let. Mat-
rika zaznamenala 116 sňatků (z toho 18 církevních). 
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11. Hospodářský a sociální rozvoj

Struktura ploch ve vlastnictví města Šumperka

Ukazatel  Podíl v %

Lesní plocha 79,40

Orná půda 4,80

Trvalý travní porost 1,87

Vodní plocha 0,30

Zahrady a ovocné sady 1,01

Zastavěná plocha a nádvoří 0,70

Ostatní plochy 11,92

Celkem 100,0

Registr ekonomických subjektů ve městě Šumperk
(stav k 31.12.2014)

Druh vlastnictví Počet přidělených IČO

Soukromé 5 093

Družstevní 28

Státní 2

Komunální 28

Vlastnictví sdružení, polit. stran a církví 402

Zahraniční 53

Mezinárodní (domácí a zahraniční) 49

Smíšené (soukromé a vlast. sdružení) 2

Celkem 5 657
   Zdroj: ČSU
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Právní forma podnikajících subjektů Počet přidělených IČO

Fyzická osoba podnikající dle ŽZ 3 660
Fyzická osoba podnikající dle jiných zákonů než 
ŽZ a zákona o zemědělství

570

Zemědělský podnikatel – FO nezapsaná v OR 19
Společnost s ručením omezeným 574
Veřejná obchodní společnost 23
Akciová společnost 29
Obecně prospěšná společnost 8
Společenství vlastníků jednotek 281
Družstvo 28
Příspěvková organizace 25
Zahraniční fyzická osoba 28
Spolek 275
Ostatní 137

Celkem 5 657
   Zdroj: ČSU

Odvětví podle převažující činnosti Počet přidělených IČO

Zemědělství, lesnictví a rybářství 124
Zpracovatelský průmysl 600
Výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody 26
Stavebnictví 481
Obchod, opravy a údržba 1 268
Ubytování a stravování 282
Doprava a skladování 143
Peněžnictví a pojišťovnictví 285
Činnost v oblasti nemovitostí 399
Veřejná správa, obrana 4
Vzdělávání, kultura, rekreační činnost 297
Profesní, vědecké a technické činnosti 761
Zdravotní a sociální péče 154
Ostatní činnosti 710
Nezařazeno 123

Celkem 5 657
   Zdroj: ČSU
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V roce 2014 Městský úřad Šumperk – Obecní živnostenský úřad:
 vydal 1 718  výpisů ze živnostenského rejstříku jako průkaz živnostenského 
 oprávnění,
 vydal 477 rozhodnutí o udělení koncese,
 zrušil 263 živnostenských oprávnění na vlastní žádost podnikatele,
 zrušil 132 živnostenských oprávnění z moci úřední,
 zapsal do živnostenského rejstříku 107 oznámení o přerušení podnikání,
 zapsal do živnostenského rejstříku 75 oznámení o pokračování v podnikání,
 zapsal do živnostenského rejstříku 872 oznámení změn údajů o provozovnách. 

Na správních poplatcích vybral Městský úřad Šumperk – Obecní živnostenský úřad:
 663 840 Kč za registrační úkony,
 16 500 Kč na blokových pokutách,
 94 000 Kč za pokuty uložené ve správním řízení.

Ekonomické subjekty na území města v r. 2014
(Uvedeny jsou pouze podniky, které poskytly informace.)

Strojírenství a kovoprůmysl
EPCOS, s. r. o., Šumperk – výroba feritových jader a pozistorů
Pramet Tools, s. r. o., Šumperk – výroba obráběcích nástrojů ze slinutého karbidu 
Urdiamant, s. r. o., Šumperk – výroba a prodej diamantového nářadí
SHM, s. r. o., Šumperk – povrchová úprava kovů
Pars Nova, a. s., Šumperk – opravy, modernizace a výroba kolejových vozidel
PLATIT, a. s., Šumperk – výroba a servis PVD svlakovacích zařízení
UVAX, s. r. o., Šumperk – výroba drátěných výrobků
BPS Bicycle industrial, s. r. o., Šumperk – montáž a prodej jízdních kol
GENERI, s. r. o., Šumperk – výroba a opravy elektro strojů a přístrojů
Miroslav Janků – BSK, Šumperk – kovovýroba
BSK industrial, s. r. o., Šumperk - kovovýroba

Rozhodující podíl na objemu výroby a tržní produkce v našem městě má kovoprů-
mysl a strojírenství. Tři podniky mají tržní produkci vyšší než jednu miliardu korun.
V těchto podnicích kovoprůmyslu a strojírenství bylo zaměstnáno 2 614 pracovníků.

Textilní průmysl
Sumtex CZ, s. r. o., Šumperk – výroba textilních tkanin a výroba skleněných perlinek
TILAK, a. s., Šumperk – výroba sportovního oblečení

Textilní výroba stagnuje. V odvětví bylo dosaženo celkových tržeb za 196 mil. 
Kč, což je téměř stejně jako v loňském roce. I počet pracovníků je srovnatelný 
s loňským rokem, celkem jich bylo v textilním odvětví zaměstnáno 172. 
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Potravinářství 

CBA NUGET, s. r. o., Šumperk – velkoobchod

Objem tržní produkce dosáhl 1 165 mil. Kč, fi rma zaměstnává 183 pracovníků.

Stavební činnost

Fortex-AGS, a. s., Šumperk – stavebnictví, výroba čistíren odpadních vod, kovovýroba
SART – stavby a rekonstrukce, a. s., Šumperk – stavební činnost

Celkový objem tržby ze stavební činnosti dosáhl 722,8 mil. Kč. Celkový počet 
pracovníků byl 318.

Výroba stavebních hmot

Cembrit, a. s., Šumperk – výroba vláknocementových střešních krytin
AZ Ekotherm, spol. s r. o., Šumperk – výroba oken, dveří a zimních zahrad
ANODUS CZ, s. r. o., Šumperk – výroba plastových oken a dveří
DOLS, a. s., Šumperk – výroba dveří, oken, listovních schránek

Výroba stavebních hmot dosáhla tržní produkce 772 mil. Kč. Podíl exportu činil 
260 mil. Kč. Celkový počet pracovníků v oboru byl 399.

Dřevo, plasty, sklo a papír

Ing. Vladimír Mikulec, Novatronic, Šumperk – výroba nábytku 
Everstar, s. r. o., Šumperk – výroba čistících a odmašťovacích prostředků

Tržní produkce ve sledovaném roce dosáhla 137 mil. Kč. Celkový počet pracov-
níků 73.

Doprava

Arriva Morava, a. s. – městská hromadná doprava

Tržní produkce ve sledovaném roce dosáhla 10,4 mil. Kč. Počet zaměstnanců 5.

Poštovní a telekomunikační služby

Česká pošta, s. p., obvod Šumperk – poštovní a peněžní služby, elektronické 
služby, obchodní činnost
Maregs, spol. s r. o., Šumperk – služby

Tržní produkce dosáhla 57,358 mil. Kč. Celkový počet pracovníků 171.
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Energetika a vodní hospodářství
ŠPVS, a. s., Šumperk – výroba a distribuce pitné vody, odvádění a čištění od-
padních vod
ČEZ energetika, a. s., pracoviště Šumperk – správa a rozvoj distribuční soustavy
RWE Plynárenská, a. s., oblast Šumperk – přeprava a prodej zemního plynu
Sateza, a. s., Šumperk – výroba a distribuce tepla

Tržní produkce 251,5 mil. Kč. Celkový počet pracovníků 151. V těchto údajích 
nejsou zohledněny fi rmy ČEZ, a. s. a RWE, a. s. U ČEZ energetiky, a. s. a RWE 
Plynárenské, a. s. nejsou vedeny bližší ekonomické ukazatele pro jednotlivá 
města.

Trh práce

Úřad práce v Šumperku evidoval k 31.12.2014 na území šumperského okresu 
celkem 7 557 neumístěných uchazečů o práci, z toho 4 008 mužů a 3 549 
žen. Přímo ve městě Šumperk bylo registrováno 1 693 žadatelů o práci. Podíl 
nezaměstnaných na obyvatelstvu byl ke konci roku 2014 9 %. 

Nezaměstnanost podle délky trvání

Časové rozpětí Počet osob  Podíl v %

do 6 měsíců 555 33,0
7-12 měsíců 263 16,0
13-24 měsíců 275 16,0
25+ měsíců 600 35,0

 Zdroj: ÚP Šumperk

Nezaměstnanost podle dosaženého vzdělání

Dosažené vzdělání Počet osob  Podíl v %

základní 488 29,0
vyučení v oboru 676 40,0
středoškolské s maturitou 413 24,0
vyšší odborné 16 1,0
vysokoškolské 100 6,0

 Zdroj: ÚP Šumperk
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Přehled o počtu obchodních jednotek a organizací 
poskytujících služby na území města Šumperka

(stav k 31.12.2014)

Obecná charakteristika Počet
Ubytování:
Hotely 4
Penziony 8
Ubytovny 7
Gastronomická zařízení a bary:
Restaurace a pizzerie 20
Kavárny, cukrárny, čajovny 11
Bary 15
Hostince, pivnice 6
Fonotéky 6
Rychlé občerstvení 5
Obchod a služby:
Autoservis 14
Čistírny 6
Cestovní agentury a kanceláře 13
Drogerie 7
Elektro-prodejna 14
Elektro-služby 5
Fotoateliéry 3
Graf.studio, reklama 20
Kadeřnictví, kosmetika 38
Knihkupectví 2
Krejčovství 8
Květinářství 10
Obuv (včetně opraven) 12
Opravny a půjčovny 18
Optika 4
Prodejna, obchod 118
Realitní kanceláře 16
Sběrny 6
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Stavební práce a materiál 40
Taxislužby 6
Textilní výrobky 31
Tiskárny 6
Voda, topení, plyn 14
Výpočetní technik 18
Zámečnictví 13
Zdravotnické potřeby 6
Zlatnictví 5

        Zdroj: IC

12. Technická infrastruktura

ČEZ, 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 jsou činnosti související s náku-
pem, prodejem a distribucí elektrické energie.

Další informace společnost ČEZ, a. s. neposkytla, neboť za oblast města Šum-
perka nejsou samostatně k dispozici. 

RWE – zákaznické centrum, a. s. 

RWE – zákaznické centrum vyřizuje všechny záležitosti spojené s odběrem 
zemního plynu a také el. energie. Průběžně probíhá modernizace a rekonstruk-
ce plynovodních rozvodů a s tím související servis. 

Další informace společnost RWE, a. s. neposkytla, neboť za oblast města Šum-
perka nejsou samostatně k dispozici.
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Telefonica O2, Czech Republic, a. s. 

Telefonikca O2 zajišťuje telekomunikační služby na území ČR. Činnost nadále 
spočívá ve zřizování a provozu jednotné telekomunikační sítě a s tím spojených 
služeb. 

Další informace společnost Telefonica O2, Czech Republic, a. s. neposkytla, 
neboť za oblast města Šumperka nejsou samostatně k dispozici.

SATEZA, a. s., Šumperk

Společnost SATEZA, a.s. je v Šumperku licencovaným výrobcem tepelné ener-
gie. Výrobu zajišťuje společnost v jedenácti blokových a sedmnácti domovních 
kotelnách. Současně na území města smluvně zajišťuje provoz čtrnácti tepel-
ných zdrojů jiných subjektů. 

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. Zde provozuje celkem 11  bloko-
vých a 25 domovních zdrojů.

Vedle hlavního programu výroby tepla je společnost SATEZA, a. s. také licen-
covaným výrobcem elektrické energie, kterou vyrábí v plynových kogenerač-
ních jednotkách. Tato se primárně spotřebovává pro vlastní výrobu tepelné 
energie a přebytky jsou dodávány do rozvodné sítě. Doplňkovou činností spo-
lečnosti je i realizace energetických staveb jako jsou kotelny, teplovody, systé-
my M+R a elektrorozvody. Společnost zároveň v těchto oborech zabezpečuje 
24 hodinovou havarijní službu, a to prostřednictvím nepřetržitého dispečinku.

Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a. s. (ŠPVS)

Město Šumperk je možné zásobovat pitnou vodou ze čtyř zdrojů: 
 povrchový zdroj vody Kouty, 
 prameniště Rapotín, 
 prameniště Luže,
 prameniště Olšany. 
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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 hy-
gienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah její kontro-
ly. Pitná voda je průběžně kontrolována akreditovanými laboratořemi ŠPVS. 
Za rok 2014 bylo pro město Šumperk zpracováno 133 vzorků pitné vody. 

Celková dodávka pitné vody pro město Šumperk byla v minulém roce 1,51 mil. m3. 
Cena vody (vodné) činila 39,10 Kč/m3 (vč. DPH). Odpadní voda (stočné) byla 
fakturována za 39,70 Kč/m3 (vč. DPH).

Vyfakturování spotřebitelům

Rok

Vodné v mil. m3 Stočné v mil. m3

celkem domácnosti
průmyslové 

a jiné 
subjekty

celkem domácnosti
průmyslové 

a jiné 
subjekty

2013 1,40 0,89 0,51 1,93 0,88 1,05

2014 1,34 0,83 0,51 1,87 0,83 1,04

Celková délka vodovodních řadů na území města dosáhla 109,71 km, z toho: 
 přívodních řadů 11,85 km,
 rozvodných řadů 97,86 km (různých majitelů). 

Délka kanalizační sítě ve správě ŠPVS (bez většiny dešťové kanalizace) je 
96,32 km. Veškeré splaškové vody a část dešťových vod jsou svedeny na čistír-
nu odpadních vod Šumperk a po vyčištění jsou vypouštěny do řeky Desné. Za 
rok 2014 bylo vyčištěno na ČOV Šumperk 4,6 mil. m3 odpadních vod. 

Počet pracovníků ŠPVS ke konci roku 2014 činil 186 osob. 

Podniky města Šumperka, a. s.

Předmětem činnosti společnosti, kterou založilo město Šumperk a kterou měs-
to Šumperk plně vlastní (100 % akcií), je zajišťování hospodářské činnosti měs-
ta Šumperka v oblastech:
 výroba a distribuce tepla a teplé užitkové vody, 
 lesní hospodářství, 
 placené parkování ve městě, 
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 správa místní komunikace, veřejného osvětlení, veřejné zeleně, 
 hřbitovů a vodních toků,
 správa tělovýchovných zařízení a bratrušovského koupaliště, 
 správa vnějšího informačního systému,
 správa příměstského rekreačního lesa. 

Společnost dále hospodaří s vlastním majetkem a to převážně v oblasti pronájmů 
nebytových prostor (zimní stadion, plavecký areál Benátky, stavby na bratrušov-
ském koupališti, hotel Sport s tenisovým areálem, aj.).  

K 31.12.2014 společnost zaměstnávala celkem 6 pracovníků. 

Správa hřbitovů

Na území města jsou 3 hřbitovy – v Šumperku, v Temenici a židovský hřbitov, 
který již není v provozu. Jejich celková plocha je 5,3 ha. Hřbitovní správa Šum-
perk v loňském roce obhospodařovala 3 748 hrobových míst, z toho 2 021 
urnových hrobů a 301 schránek v kolumbáriu. Kapacita místních hřbitovů je 
naplněna ze 75 %.

Správa příměstského rekreačního lesa

V příměstském rekreačním lese společnost PMŠ a. s. v roce 2014 provedla běž-
nou údržbu a opravy na 3 km turistických stezek, chodníků, vyrobila dva kusy 
nových laviček, prováděla běžnou údržbu stávajících laviček, lesních studánek, 
altánu aj.
Honitby s názvem Šumperský les a Městské skály, kde je hlavní chovanou 
a myslivecky obhospodařovanou zvěří zvěř černá, srnčí a jelení, jsou pronajaty 
mysliveckým sdružením.

Lesní hospodářství

Podniky města Šumperka, a. s. vykonávají funkci odborného lesního hospodáře 
pro město Šumperk. Výměra lesů – lesních porostů ve vlastnictví města je 
1 939 ha ve 12 katastrálních územích, z toho 1 079 je v CHKOJ.
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Podíl lesních porostůPodíl lesních porostů

1400,00

250,00

290,00

Jehličnaté Listnaté Smíšené

V roce 2014 bylo vytěženo 14 779 m3 dřevní hmoty, z toho 4 103 m3 těžby 
nahodilé. Výchovné zásahy byly provedeny na ploše 123 ha, z toho 44 ha proře-
závek a 79 ha probírek. Zalesnění bylo provedeno na ploše 20,53 ha, ochrana 
kultur proti buření ve výši 78 ha, úklid klestu ve výši 20 ha, výsek plevelných 
dřevin byl 13 ha, ochrana mladých lesních porostů proti okusu zvěří - repelenty, 
byla aplikována na ploše 100 ha, ochrana lesa (tyčoviny a nastávající kmenovi-
na) proti ohryzu a loupání jelení zvěří byla provedena na výměře 3 ha, oplocení 
mladých lesních porostů  celkem 380 bm.

Šumperské sportovní areály, s. r. o.

Jedná se o dceřinou společnost PMŠ, a. s. Šumperské sportovní areály s. r. o. 
provozují:
 krytý bazén Na Benátkách,
 bratrušovské koupaliště,
 zimní stadion,
 tenisový areál u hotelu Sport s přetlakovou nafukovací halou.

K 31.12.2014 společnost zaměstnávala celkem 23 pracovníků.
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Doprava

Silniční doprava
Intenzita silniční dopravy při průjezdu městem je v posledních letech stabilní. 
Šumperkem prochází úsek dálkové silnice E 1/11 směrem z Olomouce na Ost-
ravu 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 6 kruhových objezdů.

V průběhu roku došlo k vybudování dalších parkovacích míst pro automobily 
převážně v rámci revitalizací sídlišť a k vybudování prvního parkovacího domu 
při ulici Finské. Na placených parkovištích byla platba za hodinu parkování 
v Šumperku určena na 10 Kč/hod., v centru města 20 Kč/hod. 

Železniční doprava
V železniční dopravě v železniční stanici Šumperk působí tyto organizační jednotky:
 České dráhy, a. s. KCOD (Krajské centrum osobní dopravy a přepravy), 
 České dráhy, a. s. DKV Olomouc (Depo kolejových vozidel) provozní pracoviště 
 Šumperk, 
 České dráhy, a. s. RCVD Olomouc (Regionální centrum vlakového doprovodu), 
 České dráhy, a. s. d. s. CARGO  (ČD - CARGO) - nákladní doprava, 
 SŽDC, s. o. (Správa železniční dopravní cesty s. o.). 

Do železniční stanice Šumperk je zaústěná i trať Kouty nad Desnou (Sobotín) 
– Šumperk, která je ve vlastnictví  Svazku obcí údolí Desné. Drážní dopravu 
provozuje společnost Arriva Morava a. s. 

Význam železnice v kraji podtrhly zcela nové regionální vlaky. Tři nízkopodlažní 
elektrické jednotky RegioPanter, které byly zakoupeny za fi nanční podpory ROP 
Střední Morava, nabízeli ten nejvyšší komfort v cestování. S nasazením třetí jed-
notky se navíc vytvořila nová páteřní linka z Nezamyslic přes Prostějov a Olomouc 
do Šumperka. Všechny tři jednotky obsloužily na této lince téměř 43 % spojů. 
České dráhy nasadily na regionálních tratích také jedenáct modernizovaných, 
nízkopodlažních, motorových jednotek Regionova.

Letecká doprava
Provozovatelem místního letiště je Aeroklub Šumperk, z. s. Zabezpečuje pro-
voz sportovních, motorových i bezmotorových letadel, dále letadel podnikových 
a služebních. Ultralehká letadla provozuje Aviatik klub Šumperk. Letiště má 800 m 
dlouhou přistávací dráhu, na které mohou přistávat letadla do váhy 4,5 tuny. 
Během roku 2014 uspořádal Aeroklub několik akcí:
 v květnu to byl jubilejní 10. ročník plachtařských závodů Jarní pohár Jeseníků,
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 v říjnu přichystal společně se SVČ a ZpDVPP již 6. Drakiádu pro děti a rodiče, 
která se opět setkala s velkým zájmem.  

Vzdušný prostor je též využíván pro parašutistický výcvik.

Městská hromadná doprava (MHD)

Městskou hromadnou dopravu ve městě provozuje Arriva Morava, a. s. Linky 
č. 1 a č. 6 byly sloučeny, tudíž ke konci roku 2014 bylo v provozu 5 linek. Dopra-
va cestujících začínala ve 4.30 hod. a končila ve 23.00 hod. Nejvytíženější byla 
jako v minulých letech linka Sumtex – nádraží – Temenice. Počet přepravova-
ných osob se podle počasí pohyboval od 5 do 7 tisíc denně. Základní délka tratí 
MHD se nezměnila a činí 60 km. V průměru 10 autobusů denně ujelo 600 km. 
Hlásičem zastávek a signalizací nevidomým bylo pokryto zbývajících 25 % tratí. 
K 31.12.2014 činilo pokrytí 100 % tratí. Cena jízdenky činila 9 Kč. Neplatily děti 
do 6 let a osoby invalidní.  

Ostatní

Individuální přepravu osob po městě zabezpečovala taxislužba. 

Česká pošta, s. p.

Zajišťuje poštovní služby ve vnitrostátním i mezinárodním styku, peněžní služ-
by, elektronické služby, obchodní činnost a služby pro smluvní partnery, např. 
výplaty důchodů, SIPO, sázkové služby, prodej tisku a doplňkového zboží. Na 
území města jsou 4 pošty a dodávací depo. 

Přehled výkonů

Produkty – vnitrostátní styk Počet v ks

Listovní zásilky podané 736 814

Listovní zásilky dodané 3 516 401

Doporučené zásilky podané 321 484

Doporučené zásilky dodané 351 194 

Cenné psaní podané 3 076

Cenné psaní dodané 6 447

Obyčejný balík podaný 1 176

Obyčejný balík dodaný 5 836
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Cenný balík podaný 9 850

Cenný balík dodaný 18 242

Obchodní psaní podané 24 984

EMS podané 2 178

EMS dodané 2 852

Balík Do ruky podaný 99 311

Balík Do ruky dodaný 152 206

Balík Na poštu podaný 12 076

Balík Na poštu dodaný 23 391 

Propagační materiály podané 2 278 611

Propagační materiály dodané 11 678 625

Risk dodaný celkem 553 650

Podané poukázky 183 808

Dodané poukázky 14 960

Důchodová poukázka 51 573

Produkty - mezinárodní styk

Listovní zásilky MS podané 21 285

Doporučené zásilky podané MS 6 444

Doporučené zásilky dodané MS 9 166

Cenná psaní MS podaná 70

Standardní balík MS podaný 577

Standardní balík MS dodaný 478

Cenný balík MS podaný 195

Cenný balík MS dodaný 137

EMS MS podané 139

EMS MS dodané 197

Obchodní balík MS podaný 65

Obchodní balík MS dodaný 856

Obchodní psaní MS podané 164

                                                                             Zdroj: Česká pošta Šumperk
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13. Strategický plán rozvoje města Šumperka
(na období 2014-2020)

Strategie rozvoje města Šumperka je časově závislý dokument vycházející pře-
devším z vize dalšího vývoje města a jeho okolí.
Dokument vznikl v součinnosti s fi rmou HaskoningDHV Czech Republic spol. s r. o. 
Strategie rozvoje města Šumperka byla zpracována v období leden-červen 2014.
Na jeho přípravě se podílelo 7 pracovních skupin se zaměřením:
 infrastruktura,
 vzdělávání, mládež a občanská společnost,
 bezpečnost ve městě,
 životní prostředí,
 kultura, sport a cestovní ruch,
 ekonomika,
 efektivní veřejná správa.

Do zpracování byla zapojena i veřejnost města Šumperka, která byla oslovena 
pomocí dotazníkového šetření. Dále se občané města mohli přihlásit jako čle-
nové do jednotlivých pracovních skupin. Na závěr proběhlo veřejné projednání 
zpracovaných materiálů.
Strategie rozvoje města Šumperka byla dne 19.06.2014 schválena zastupitel-
stvem města.

14. Investiční a bytová výstavba

Přehled investičních akcí v roce 2014

Název
 akce

Text k akci
Rozpočet 

v Kč
Čerpání v Kč 
do 12/2014

Knihovna

zpracování projektové 
dokumentace pro výměnu 
oken a stavební úpravy 
budovy na ul. 28. října

600 000,00 476 982,00

Kino Oko
realizace vzduchotechniky 
a rekonstrukce kotelny

3 400 000,00 1 789 522,33
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Územní plán
zpracování změny ÚP a 
územních studií

1 500 000,00 1 068 456,00

Projekty

PD sanace radnice, ul. 
Vančurova, Cyklo do 
Rapotína, lokalita Javoříčko, 
MŠ Nerudova, atd.

3 429 000,00 578 075,08

ÚP obcí
technická pomoc při 
pořizování ÚP

20 000,00 15 000,00

ZŠ Dr. E. 
Beneše

realizace zpevněné plochy 
pro družinu, rekonstrukce 
podlah a kanalizace

2 000 000,00 1 931 170,76

ZŠ Sluneční realizace školního hřiště 9 485 000,00 8 699 928,53

ZŠ 
Vrchlického

terénní úpravy 1 000 000,00 173 718,49

Strategický 
plán města

pořízení nového 
strategického plánu

500 000,00 499 534,00

Sokolská, 
Západní – 
kanalizace

PD pro provádění stavby – 
rekonstrukce komunikací 
vč. umístění sběrných míst 
pro odpad

200 000,00 671,00

Gen. 
Svobody – 
chodník

PD pro stavební povolení 1 000,00 171,00

Územně 
analytické 
podklady

aktualizace, software 60 000,00 7 865,10

Prievidzská 6 zahájení zpracování PD 70 000,00 0,00

Drobné 
akce

drobné akce 618 000,00 197 372,02

Opt. kabel 
radnice – 
Jesenická

realizace akce – uložení 
chráničky od nám. Míru po 
obchodní dům, zprovoznění 
opt. kabelu v trase radnice 
– úřadovna Jesenická

4 500 000,00 2 844 108,61
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Parkoviště 
při ulici 
Finské

realizace výstavby 
parkovacího domu – II. 
etapa

22 900 000,00 21 781 801,28

Park 
U Pekárny

násl. péče o zeleň 300 000,00 244 191,66

Náhradní 
výsadba

násl. péče o zeleň 50 000,00 34 848,00

Alej 17. 
listopadu

násl. péče o zeleň 120 000,00 61 200,57

RPS 
Prievidzská, 
etapa 8b

násl. péče o zeleň 220 000,00 174 157,12

Hasičská 
zbrojnice

zahájení realizace akce 8 950 000,00 3 334 108,19

Kruhový 
objezd 
Lidická ul.

násl. péče o zeleň 40 000,00 37 343,50

Cyklostezka 
Šumperk 
– Dolní 
Studénky

dokončení realizace akce 19 200 000,00 18 393 398,82

PONTIS 
– služby 
senioři 
a osoby ZP

dokončení realizace akce 750 000,00 554 268,80

RPS 
Prievidzská, 
etapa 3

násl. péče o zeleň 300 000,00 151 611,70

Smetanovy 
sady

realizace 1. etapy – 
kácení a výsadby zeleně, 
vybudování chodníků, 
umístění městského 
mobiliáře

4 000 000,00 2 756 775,35
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Snižování 
energ. 
náročnosti 
MŠ 
Zahradní

zateplení obvodového 
pláště, zateplení ploché 
střechy, výměny vnějších 
výplní otvorů

4 300 000,00 4 210 469,67

Snižování 
energ. 
náročnosti 
Severka

zateplení obvodového 
pláště, zateplení ploché 
střechy, výměna vnějších 
výplní otvorů

8 000 410,00 7 559 981,78

Snižování 
energ. 
náročnosti 
Třebízského

zpracování PD 981 000,00 302 391,10

Revitalizace 
– Jiráskovy 
sady

zahájení realizace akce – 
rekonstrukce komunikací 
(pro pěší a automobil. 
dopravu), rekonstrukce 
veřejného osvětlení, 
umístění sběrného místa 
pro odpad

5 800 000,00 4 221 107,61

Revitalizace 
zeleně 
v Jirásko-
vých sadech

zahájení realizace akce 
– kácení a výsadby nové 
zeleně (dřeviny a keře)

758 000,00 60 209,10

Úřadovna 
Jesenická

rekonstrukce střechy a 
výměna výtahu

9 400 000,00 3 329 881,54

Pavlínin 
dvůr – jižní 
křídlo

realizace akce 
rekonstrukce hygienického 
zařízení

1 430 000,00 1 414 358,11

Komuni-
kace 
Evaldova

zahájení realizace akce – 
rekonstrukce komunikací 
s vybudováním nových 
park. míst a sběrných míst 
pro odpad

13 000 000,00 1 895 737,77
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RPS 
Prievidzská, 
etapa 2c

realizace akce 
komunikace, nová 
parkovací místa, chodníky, 
hřiště, VO a zeleň

9 000 000,00 8 441 104,98

Skatepark 
Benátky

zpracování PD 5 300 000,00 268 089,21

Lokalita za 
Hniličkou

zahájení realizace akce 
– vybudování místní 
komunikace

3 500 000,00 313 693,60

ZUŠ 
rekonstru-
kce vody 
a elektro-
instalace

zpracování PD 
rekonstrukce vodovodu a 
kanalizace, el. rozvodů, PD 
vzduchotechniky

300 000,00 91 998,00

Snižování 
energ. 
náročnosti 
ZŠ 8. května

tělocvična – zateplení 
obvodového pláště a 
ploché střechy, výměna 
vnějších výplní otvorů, 
vzduchotechnika; výměna 
oken v hlavní budově

10 900 000,00 10 542 700,70

ZŠ 
Šumavská 
–protirado-
nová opa-
tření

realizace akce 
protiradonových opatření

400 000,00 247 337,31

Rákosníč-
kovo hřiště

realizace akce 50 000,00 35 536,03

VO 
Zemědělská

zahájení realizace akce 
– vybudování veřejného 
osvětlení

500 000,00 177 279,52
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Skladba bytového fondu

Byty ve vlastnictví města k 31.12.2014

počet bytů určených k ponechání v majetku města 295

počet bytů s budoucími kupními smlouvami 116

počet „služebních“ bytů 9

z toho ve správě provozovatelů jednotlivých zařízení města 4

počet bytů se zvláštním určením (sociální službou) 170

V roce 2014 došlo k mírnému nárůstu cen bytů oproti roku 2013, neboť dochá-
zelo k vyšší poptávce. Zájem byl zejména o byty s menší podlahovou plochou.

Stavební bytové družstvo Šumperk (SBD)

Činnost družstva je založena na družstevním vlastnictví domů, bytů a garáží, 
na správě a provozu bytů. Zabezpečuje činnosti související se správou bytů 
a činnosti směřující k zajišťování oprav, údržby, modernizací a rekonstrukcí 
bytových objektů. 

Správa bytového fondu byla zabezpečována 20 pracovníky.

SBD Šumperk zabezpečovalo v průběhu roku 2014 správu pro 5 529 bytů 
a apartmánů. Ke konci roku 2014 bylo z celkového počtu spravovaných bytů ve 
vlastnictví družstva 2 302 b. j. V roce 2014 došlo k převodu 72 bytů a 2 garáží do 
vlastnictví v souladu ze zákonem č. 72/1994 Sb., v platném znění. Výše pohle-
dávek na nájemném a úhradách souvisejících s užíváním bytů představovala ke 
konci sledovaného roku částku 3 412 000 Kč.

V roce 2014 byly řešeny opravy střech, výměny oken, výměny balkonů, rekon-
strukce stupaček. V souladu s plánem revizí byly zajišťovány revize plynu, 
elektřiny, hasicích přístrojů, hromosvodů, výtahů a ostatních technických zařízení.

Dělení bytů Stavebního bytového družstva Šumperk

Byty Počet  Podíl v %

Byty celkem 5 529 100,0

- v rodinných domech        0      0,0

- bytových domech 5 529 100,0
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Obydlené byty Počet Podíl v %

Obydlené byty celkem 5 529 100,0

- v rodinných domech        0      0,0

- v bytových domech 5 529 100,0

Druh vlastnictví Počet Podíl v %

Byty celkem 5 529 100,0

- v osobním vlastnictví 3 227    58,4

- družstevní 2 302    41,6

                     Zdroj: SBD

 Tržní ceny realit
(stav k 31.12.2014)

Druh nemovitosti Velikost Průměrná cena

Nezrekonstruovaný objekt – byt: 1 + 1 450-550 tis. Kč

2 + 1 650-750 tis.Kč

3 + 1 700-1 mil. Kč

4 + 1 700-1,2 mi. Kč

Zrekonstruovaný objekt – byt: 1 + 1 600-800 tis. Kč

2 + 1 800-1 mil. Kč

 3 + 1 900-1,5 mil. Kč

4 + 1 1,0-1,6 mil. Kč

                      Zdroj: Realitní kanceláře na území města Šumperka

Ceny realit na území města

Ve městě Šumperk zabezpečuje realitní služby 16 realitních kanceláří s regionál-
ní působností. V roce 2014 byl zájem převážně o bydlení v bytech v osobním vlast-
nictví s výměrou do 70 m2. Při prodeji družstevních bytů, u kterých není možnost 
převodu do osobního vlastnictví, byly ceny v průměru o 10-15 % nižší. U bytů, kde 
je možnost převodu do osobního vlastnictví zůstaly ceny na úrovní bytů v osob-
ním vlastnictví. Až 90 % nákupu bytů se řeší pomocí úvěrů a hypoték.
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Pronájem realit
(stav k 31.12.2014)

   Druh nemovitosti Velikost Průměrná cena v Kč/měs.

Byt 1 + 1 4 000

2 + 1 4 500

3 + 1 4 500

4 + 1 4 500

Garáž 1 stání 600-1 500

Nebytový prostor 1 m2 42-350

                      Zdroj: Realitní kanceláře na území města Šumperka

15. Zdravotnictví 

Zdravotní pojišťovny

Seznam zdravotních pojišťoven na území města Šumperka

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna, M. R. Štefánika 967/3
Hasičská vzájemná pojišťovna, Fialova 416/3
Všeobecná zdravotní pojišťovna, Palackého 3040/2
Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra, Havlíčkova 2913/8

Zdravotnické organizace a zařízení na území města Šumperka
(stav k 31.12. 2014)

Název Počet

Nemocnice, s. r. o. 1

Praktický lékař pro dospělé 24

Praktický lékař pro děti a dorost 8

Praktický zubní lékař 28

Alergologie a imunologie 2

Gynekologická ambulance 10
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Interní ambulance 6

Klinická logopedi 4

Radiodiagnostika 2

Neurologie 5

Psychiatrie 5

Dermatovenerologie 2

Diabetologie 4

Chirurgie 5

Urologie 4

Kardiologie 3

Ortopedie 6

ORL – ušní, nosní, krční a foniatrie 6

Oční 5

Onkologie 1

TRN – plicní ambulance 2

Klinická psychologie 3

Rehabilitace a fyzikální terapie 7

Domácí péče 2

Oční optika 4

Prodejny zdravotnických potřeb 5

Lékárny 12

Zdravotní a zubní laboratoře 5

Zdravotní záchranná služba Olomouckého kraje 1

Dialýza Šumperk, s. r. o. 1

KHS Olomouckého kraje, územní pracoviště Šumperk 1

        Zdroj: IC

Šumperská nemocnice, a. s.

Šumperská nemocnice, a. s. v roce 2014 investovala především do moderni-
zace a rekonstrukce svých oddělení. Největší investiční akcí byla rekonstrukce 
oddělení urologie, která zahrnovala opravy elektroinstalace, rozvodu vody, soci-
álního zázemí a kompletní výměny podlah v celém pavilonu, a to vše v celkové 
hodnotě cca 3 mil. Kč. 
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Z ostatních investičních akcí na majetku města Šumperka lze uvést např. re-
gulaci teplé užitkové vody v objektu E a F, modernizaci záložního zdroje kyslíku, 
rekonstrukci sociálního zázemí pokojů a zřízení pokoje s integrovaným sociál-
ním zázemím pro pacienty kožního oddělení, opravy hygienického zařízení pro 
imobilní pacienty v pavilonu centrálního příjmu, opravy sociálního zázemí budo-
vy ředitelství nebo rekonstrukce vjezdové brány z ulice Nemocniční. 

Nemalé stavební investice byly realizovány i na majetku ve vlastnictví Šumper-
ské nemocnice, a. s. Byly provedeny opravy sociálního zázemí interního a po-
rodnického oddělení, provedeny výmalby tohoto oddělení, rekonstrukce ubytov-
ny pro zaměstnance, provedena stavební a technologická příprava na instalaci 
nových plynových kotlů ve stravovacím provoze a mnoho dalších dílčích oprav 
v celkové hodnotě 2 878 057,- Kč. 

Ve sledovaném období pracovalo v Nemocnici Šumperk celkem 833 zaměst-
nanců, z toho 145 lékařů, 547 zaměstnanců v nelékařských zdravotnických 
profesích a 141 ostatních zaměstnanců.

Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz
(absolutní údaje - okres Šumperk - leden až červen 2014)

Průměrný počet osob nemocensky pojištěných 32 994

Nově hlášené případy pracovní neschopnosti: 5 161

- pro nemoc 4 461

- pro pracovní úraz 175

- pro ostatní úraz 525

Kalendářní dny pracovní neschopnosti: 332 561

- pro nemoc 290 328

- pro pracovní úraz 10 129

- pro ostatní úraz 32 104

     Zdroj: ČSSZ



42

Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz
(relativní údaje - okres Šumperk - leden až červen 2014)

Průměrné procento pracovní neschopnosti: 5,570

- pro nemoc 4,862

- pro pracovní úraz 0,170

- pro ostatní úraz 0,538

Počet kalendářních dnů pracovní neschopnosti 
na 1 hlášený případ:

64,440

- pro nemoc 65,080

- pro pracovní úraz 57,880

- pro ostatní úraz 61,150

              Zdroj: ČSSZ

Dětské centrum Pavučinka Šumperk, p. o. Olomouckého kraje

Olomoucký kraj na základě usnesení zastupitelstva Olomouckého kraje zřídil 
od 01.01.2003 příspěvkovou organizaci Olomouckého kraje Kojenecký ústav 
a Dětský domov Šumperk, příspěvková organizace. Příspěvková organizace od 
01.04.2007 změnila svůj název na Dětské centrum Pavučinka Šumperk, příspěv-
ková organizace. 01.01.2014 uplynulo 80 let od zahájení činnosti Domova.
V roce 2014 bylo na základě doporučení ekonomického auditu radou i zastupitel-
stvem Krajského úřadu Olomouckého kraje rozhodnuto o sloučení 2 příspěvko-
vých organizací: Dětského centra Pavučinka Šumperk a olomouckého Dětského 
centra Ostrůvek. Šumperské zařízení se od 01.01.2015 stane detašovaným pra-
covištěm Dětského centra Ostrůvek a jeho činnost bude redukována jen do jedné 
z budov a to na ulici Dr. E. Beneše.
DCP jako multifunkční centrum v roce 2014 poskytovalo:
 zdravotní, sociální, psychologickou i speciálně pedagogickou péči dětem od 
 prvních dnů života do převážně předškolního věku, 
 v režimu zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc mohou služeb využí-
 vat klienti do 18 let věku,
 poradenské služby,
 provázení v náročných životních situacích poskytuje služby rodičům i širší 
 rodině klientů, pěstounům a adoptivním rodičům,
 stacionární péči pro děti do nástupu školní docházky,
 doplňkovou činnost - péči pro děti do 3 let věku.
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16. Sociální oblast

Výkon odboru sociálních věcí MěÚ Šumperk

V roce 2014:
 bylo uzavřeno 9 dohod o výkonu pěstounské péče s pěstounskými rodinami 
 a v rámci naplňování uzavřených dohod bylo pracováno s 50 pěstounskými 
 rodinami,
 bylo přijato 5 žádostí o zprostředkování osvojení.

Výkony sociálních pracovníků na úseku sociálně–právní ochrany dětí

Druh výkonů Počet

návštěvy v rodinách, ústavních zařízeních a věznicích 2 029

hájení zájmů nezletilých dětí 
při jednání u okresního a krajského soudu

890

sledování výchovy nezletilých dětí 
v rámci výkonu dohledu nad výchovou

117

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

939

předání nezletilých dětí do péče budoucích osvojitelů 2

předání dětí do pěstounské péče 14

umístění dětí u pěstounů na přechodnou dobu 6

Výkony sociálních pracovníků na úseku náhradní rodinné péče

Druh výkonů Počet dětí

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

131

sledování výchovy dětí umístěných v ústavní výchově 83

Kurátoři pro děti a mládež v roce 2014 pracovali s 87 nezletilými dětmi a se 118 
mladistvými, se kterými řešili výchovné problémy, trestnou činnost, přestupky. 
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V rámci sociální práce evidoval sociální kurátor osoby propuštěné z výkonu tres-
tu, z nichž:
 pro 32 osob  byla poskytnuta jednorázová pomoc,
 pro 28 osob byla poskytnuta opakovaná pomoc,
 se 14 osobami pracoval sociální kurátor ve výkonu trestu kontinuálně. 

V průběhu roku 2014 vykonával pověřený zaměstnanec odboru sociálních věcí 
funkci veřejného opatrovníka pro 20 osob omezených ve svéprávnosti spočíva-
jící v oprávnění a v povinnosti zastupování těchto osob v běžných záležitostech, 
správě jejich majetku a vyřizování jejich záležitostí.

Výkony sociálních pracovníků oddělení pomoci MěÚ Šumperk

Druh výkonů Počet

sociální poradenství při osobním jednání na úřadě 2 454

sociální poradenství při telefonickém jednání 1 281

návštěva u klientů v jejich přirozeném prostředí 1 143

standardizovaný záznam sociálního pracovníka 
v souvislosti s výkonem činností sociální práce

1 488

Činnosti sociální práce vedoucí k řešení nepříznivé sociální situace a k sociál-
nímu začleňování osob byly nejčastěji realizovány s těmito cílovými skupinami: 
 nezaměstnaní,
 osoby s materiálními problémy, 
 osoby se zdravotním postižením nebo duševním onemocněním,
 rodiny s dětmi. 

Intenzivní sociální práce byla realizována s osobami, které ztratily přístřeší, 
nebo se nacházely v nejistém či neadekvátním bydlení. 

V roce 2014 bylo:
 vydáno 489 parkovacích průkazů označujících vozidlo přepravující osobu 
 těžce zdravotně postiženou,
 vydáno 12 euroklíčů osobám, které patřily do vybraných cílových skupin,
 podáno 29 žádostí o nájem bytu v domech zvláštního určení, bytů zvláštního 
 určení a v chráněných bytech v majetku města Šumperka,
 uzavřeno 13 smluv o přidělení nájmu v těchto bytech.
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Průměrná výše důchodů – okres Šumperk
(rok 2014)

Druh důchodu
Průměrná výše důchodu

Průměrný věk 
důchodců

Muži Ženy Muži Ženy

Starobní  13 553,00 11 376,00 72 70

Invalidní I. stupně  5 387,00 4 985,00 52 49

Invalidní II. stupně  6 928,00 6 424,00 51 48

Invalidní III. stupně  11 426,00 10 604,00 50 51

             Zdroj: OSSZ

Organizace poskytující sociální služby

Domov důchodců Šumperk, p. o., U Sanatoria 25 

Domov důchodců Šumperk  je příspěvkovou organizací zřízenou Olomouckým 
krajem s regionální působností. Tato organizace  poskytuje  pobytové sociální 
služby. Posláním Domova  je poskytovat pomoc a podporu lidem, kteří nemo-
hou žít ve svém domácím prostředí a kteří se v důsledku svého zdravotního 
stavu ocitli v nepříznivé sociální situaci. 

KÚ Olomouckého kraje zaregistroval pro Domov důchodců Šumperk, p. o. dvě 
sociální služby.

Druh služby Kapacita
Průměrný 

počet 
klientů

Pokoje dle počtu lůžek

jedno-
lůžkové

dvou-
lůžkové

tří-
lůžkové 

Domovy pro seniory 176 170 70 50 2

Domovy se zvláštním 
režimem

54 53 10 22 0

Sociální služby, p. o. Šumperk, Vančurova 37

Organizace je příspěvkovou organizací zřízenou Olomouckým krajem a poskytu-
je 2 druhy registrovaných služeb:
 Chráněné bydlení je poskytováno ve 3 penzionech (Šumperk, Bludov a Nové 
Losiny). Je pobytovou službou poskytovanou osobám z cílové skupiny nad 50 let 
věku s chronickým onemocněním a tělesným postižením, závislým na pomoci 
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jiné osoby. Mimo ubytovací služby jsou klientům poskytovány další sociální služ-
by, např. zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, vzdělávací a ak-
tivizační činnosti nebo zprostředkování kontaktu se společenským prostředím. 
Kapacita všech penzionů je 47 míst, z toho 20 v Šumperku. V roce 2014 službu 
využilo 57 klientů.
 Pečovatelská služba má své zázemí na ul. Kozinova 4. Je poskytována 
terénní formou přímo v domácnostech klientů. Cílovou skupinou jsou osoby 
s chronickým onemocněním, tělesným postižením, senioři závislí na pomoci 
jiné osoby a rodiny s dětmi. V rámci této služby se především jedná o zajišťo-
vání stravy - dovozy obědů, dále pomoc při zvládání péče o vlastní osobu, při 
osobní hygieně, zajištění chodu domácnosti a zprostředkování kontaktu se 
společenským prostředím.

Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR, Krajská a místní organizace Šum-
perk, Generála Svobody 68, Šumperk (SNN v ČR)

V průběhu roku 2014 bylo v Šumperku v rámci odborného sociálního poraden-
ství poskytnuto poradenství celkem 358 uživatelům služeb, se kterými měl svaz 
v průběhu roku 2014 celkem 916 kontaktů při zabezpečování jejich specifi c-
kých potřeb. Rozsah poskytovaných sociálních služeb se týkal především:
 prodeje baterií a součástí ke sluchadlům, 
 kontroly stavu sluchadel, 
 drobných servisních oprav sluchadel, 
 zajišťování případné opravy v odborném servisu v Brně nebo v Praze, 
 instalace různých kompenzačních pomůcek pro SP v bytě uživatele služby, 
 zajištění vybrané kompenzační pomůcky, 
 poradenství v oblasti nároků dle příslušných právních předpisů.

NIPI bezbariérové prostředí o. p. s.

Hlavní činností organizace NIPI bezbariérové prostředí o. p. s. pracoviště v Šum-
perku je především v naplňování úkolů  po stránce technického řešení a pora-
denské činnosti pro zdravotně postižené občany a ve všech otázkách spojených 
s odstraňováním zhoršených podmínek života daných zdravotním postižením, 
především existencí architektonických a technických bariér.
Konzultační pracoviště v roce 2014 vypracovalo celkem 80 odborných stanovi-
sek  pro stavební řízení z hlediska naplňování požadavků vyhlášky Ministerstva 
pro místní rozvoj č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích za-
bezpečujících bezbariérové užívání staveb. Dále se institut dle požadavku pří-
slušného stavebního úřadu účastnil místních šetření pro vydání kolaudačního 
souhlasu nebo rozhodnutí ke změně účelu užívání stavby či její části. Při těchto 
místních šetřeních bylo prohlédnuto celkem 16 staveb v okrese Šumperk.
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PONTIS, o. p. s., Gen. Svobody 68, Šumperk

 Pečovatelská služba
V roce 2014 využilo službu 64 uživatelů. V průměru zaměstnanci pečovali u ka-
ždého uživatele 130 dnů v roce. Z celkového množství poskytnutých úkonů bylo 
11 % poskytnutých úkonů poskytnuto o víkendech a svátcích. Mezi nejčastěji 
poskytované úkony patřila pomoc při osobní hygieně, pomoc a podpora při podá-
vání jídla a pití, pomoc při přesunu a běžný úklid domácnosti.
 Denní stacionář
Kapacita denního stacionáře se v roce 2014 navýšila na 36 osob. Mezi běžné 
činnosti uživatelů patří četba denního tisku, zpívání, povídání, vzpomínání, cvi-
čení, procházky, výlety a další. V roce 2014 využilo službu 36 uživatelů, z toho 
19 uživatelů bylo přímo ze Šumperka a 17 uživatelů bylo z přilehlých obcí. Prů-
měrný věk uživatelů byl 84 let.
 Odlehčovací služba
V roce 2014 byla zaregistrována odlehčovací služba pro osoby se zdravotním 
postižením a seniory od 50 let věku. Kapacita služby byla na konci roku 5 lůžek, 
z toho 1 dvoulůžkový pokoj pro muže a 1 třílůžkový pokoj pro ženy. Během roku 
2014 byla naplněna obleženost služby ze 74 %.
 Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením 
V rámci služby pro tyto osoby pořádá instituce různé aktivizační programy - tré-
nování paměti, výtvarnou dílnu, kroužek ručních prací, konverzaci v němčině, 
sportovní a relaxační aktivity, cvičení s fl exi-bary, počítačové kurzy, apod. Mimo 
pravidelné aktivity pořádá také jednorázové akce Ples seniorů, Masopust, 
Sportovní hry, Zahradní slavnosti, Jiřinkové slavnosti, přednášky, výlety apod. 
Během roku 2014 využilo službu 118 osob, z toho 17 mužů a 101 žen. 
 Kavárnička „nejen“ pro seniory
Kapacita kavárničky je 35 míst u stolů a je nekuřácká. K dispozici je TV, video, 
CD přehrávač, počítačové pracoviště s přístupem k internetu. Zařízení má vy-
bavenou kuchyňku, zázemí pro obsluhu, venkovní terasu, bezbariérové toalety. 
Prostředí je vhodné pro přednášky, besedy, rodinné oslavy.
 Klub důchodců
Klub nabízí možnost účasti na volnočasových, vzdělávacích, aktivizačních a zá-
jmových akcích pořádaných klubem. Všechny aktivity plánuje a organizuje sa-
mospráva Klubu důchodců volená členy klubu. Schází se 1x měsíčně vždy první 
středu v měsíci a aktivity organizuje podle přání a požadavků členů klubu. Klub 
důchodců čítá kolem 180 členů.
 Dům pro rodiče s dětmi v tísni
Dům pro rodiče s dětmi v tísni v Šumperku se nachází na ulici Gagarinova 5.  
Nepříznivou sociální situaci pomáhají klientům řešit sociální pracovníci pomocí 
individuálního plánování a stanovování krátkodobých nebo dlouhodobých cílů.  
Smlouva je uzavírána na dobu 3 měsíců s možností prodloužení maximálně na 
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1 rok. Služba je zajišťována nepřetržitě odborným personálem ve 14 bytech 
o velikosti 1+1. Byty jsou standardně vybaveny. V roce 2014 bylo v Domě pro 
osamělé rodiče s dětmi v tísni umístěno 33 uživatelů s 55 dětmi. 
 Krizový byt
Pobyt v krizovém bytě je v trvání max. 7 dní a zajišťují jej nepřetržitě pracovníci 
školení na poskytování krizové pomoci. Byt je standardně vybaven a je součástí 
Domu pro osamělé rodiče s dětmi v tísni. V roce 2014 byla krizová pomoc po-
skytována celkem 25 uživatelům s 39 dětmi. 
 Sociální byty
Sociální byt je přirozeným přechodem mezi ubytováním v Domě pro osamělé 
rodiče s dětmi v tísni a samostatným bydlením. V současné době instituce dis-
ponuje 3 sociálními byty. Ve dvou případech se jedná o malometrážní byty umís-
těné v činžovním domě. Třetí byt je umístěn samostatně a má velikost 3+1. 
Všechny byty jsou standardně vybaveny. Délka pobytu je 1 až 3 roky.  Ubytovaný 
si hradí nájem a všechny poplatky spojené s užíváním bytu sám. V roce 2014 
byly všechny byty plně obsazeny.   
 Ubytovna
Jedná se o komerční ubytovnu, jejímž provozovatelem je PONTIS Šumperk, o. p. 
s. Ubytovna se nachází na ul. Zábřežské. Na ubytovně jsou dva byty uzpůsobeny 
pro bezbariérový přístup a byty sloužící pro rodiny s dětmi. Celkově je ubytovna 
zařízena pro 19 dospělých a 5 dětí. 
 Kontaktní a poradenské centrum Krédo
K-centrum Krédo poskytuje služby uživatelům nelegálních návykových látek. Sna-
hou pracovníku je, aby prostřednictvím rozhovorů, poradenství, sociálně terapeu-
tických a preventivních činností snižovali důsledky rizikového užívání drog a došlo 
tak ke zlepšení kvality života jak po stránce psychické, tak i zdravotní a sociální 
u dané cílové skupiny. Mezi pravidelné akce patří testování veřejnosti na infekční 
nemoci a Dny otevřených dveří. Během roku 2014 využilo službu 190 uživatelů 
drog, z toho 115 mužů a 75 žen.  
 Odborné sociální poradenství
Poradenství je poskytováno  v oblastech - fi nanční poradenství, oběti, specifi c-
ké kompenzační pomůcky, návykové jednání a dopad na uživatele i jeho blízké 
okolí. V roce 2014 bylo zaznamenáno 644 uskutečněných poradenství. U 212 
uživatelů bylo poskytnuto jednorázové poradenství. U 34 uživatelů probíhala 
sociální práce dlouhodobě a činila tak 160 návštěv. 
 Nízkoprahový klub pro děti a mládež Rachot
Mezi nejatraktivnější akce, které byli hojně navštíveny, patřily cestovatelské be-
sedy a freestylová soutěž v hip hopu. 
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Charita Šumperk, nestátní nezisková organizace, Jeremenkova 7, Šumperk

Charita Šumperk je nezisková organizace s vlastní právní subjektivitou, zřizo-
vatelem je za katolickou církev olomoucký arcibiskup a místem působnosti je 
území děkanátu Šumperk. Hlavní činností Charity Šumperk jsou služby posky-
tované v domácnostech klientů. Jedná se o komplex několika služeb, které se 
v případě potřeby vzájemně doplňují: ošetřovatelská a pečovatelská služba, 
osobní asistence, respitní péče, půjčovna rehabilitačních a kompenzačních po-
můcek nebo poradenské služby. K doprovodným aktivitám náleží také sociální 
humanitární pomoc. 
Cílem návštěvních služeb je umožnit lidem v době nemoci, stáří a při omezené 
soběstačnosti zůstávat ve svém domácím prostředí.
Celkový stav zaměstnanců k 31.12.2014 činil 40 pracovníků (25 HPP+ 14 DPČ 
+ 1 DPP). 

 Ošetřovatelská služba
Jde o odbornou zdravotní službu poskytovanou přímo v domácnosti uživatele. 
Tato služba je indikována ošetřujícím lékařem a hrazená zdravotní pojišťovnou. 
Ošetřovatelské služby poskytují zdravotní sestry s požadovaným vzděláním a pra-
xí. Za uplynulý rok mělo 18 zdravotních sester (9 HPP + 9 DPČ) v péči celkem 741 
pacientů (počet návštěv byl 18 034 a počet výkonů celkem 31 948).
 Pečovatelská služba
Je poskytována školenými pečovatelkami přímo v domácnosti uživatele. Jedná se 
většinou o úkony související s osobní hygienou, stravováním, pomocí při zajištění 
chodu domácnosti, či doprovod, dohled apod. V rámci pečovatelské služby je na-
bízena i podpora pečujícím rodinným příslušníkům, tzv. respitní péče. Tyto služby 
zajišťuje 16 pracovnic v soc. službách (13 HPP + 3 DPČ) a 1 sociální pracovnice. 
Za rok 2014 využilo službu 291 uživatelů (počet návštěv byl 42 709).
 Osobní asistence
Osobní asistence je určena zdravotně handicapovaným lidem a seniorům. Je-
jím cílem je podpora těchto osob směřující ke zlepšení kvality jejich života. Služ-
ba je poskytována v přirozeném prostředí, kde uživatel žije, pracuje, vzdělává 
se apod. Charita zaměstnává 16 pracovnic v soc. službách (13 HPP + 4 DPČ), 
celkem 40 uživatelů (počet hodin asistence byl 2 801).
 Půjčovna rehabilitačních a kompenzačních pomůcek
Nedílnou součástí komplexní domácí péče je také zápůjčka zdravotnických po-
můcek (např. invalidní vozíky, polohovací postele, WC židle, antidekubit ní pod-
ložky, francouzské hole atd.). Za uplynulý rok byly pomůcky zapůjčeny v 340 
případech.
 Centrum sociální a humanitární pomoci
Tento projekt zahrnuje sociálně právní poradenství určené především pro seni-
ory nebo osoby se zdravotním postižením. Jedná se např. o pomoc s vyřizová-
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ním sociálních dávek, o pomoc se žádostmi o umístění do ústavního zařízení, 
informace o možnostech využívání zdravotnických pomůcek apod. V roce 2014 
využilo pomoci 97 uživatelů. Dále zahrnuje krizovou intervenci pro osoby z rizi-
kových sociálních skupin (celkem 34 uživatelů). 

Dětský klíč Šumperk, o. p. s., Kozinova 35/5 
Dětský klíč je nestátní neziskovou organizací. Hlavním cílem  Dětského klíče je 
zvýšit kvalitu života dětí i dospělých  s poruchami autistického spektra (PAS), 
pomoci jim zapojit se do aktivit běžné populace a poskytnout možnost odpočin-
ku a regenerace sil rodičům pečujícím celodenně o děti a mladé dospělé s PAS. 
Dětský klíč úzce spolupracuje se SŠ, ZŠ a MŠ na Hanácké ulici v Šumperku. 
 Osobní asistence
Osobní asistence byla v roce 2014 poskytována Dětským klíčem dětem a mla-
distvým s PAS formou doprovodů a doprovodu klientů do volnočasových aktivit 
– kroužku sociálních dovedností, tělovýchovného kroužku, kroužku jízdy na ko-
ních a autirytmů. Osobní asistence byla  roce 2014 realizována v časové dotaci 
969,5  hodin. 
 Odlehčovací služby – terénní a ambulantní
Odlehčovací služba byla v roce 2014 poskytována formou ambulantní - v klu-
bovně Dětského klíče a formou terénní - výlety, víkendové pobyty, dva turnusy 
letního prázdninového pobytu a individuální odlehčovací služba dle individuál-
ních potřeb a přání klientů a osob pečujících. Odlehčovací služba terénní byla 
v roce 2014 realizována v časové dotaci 2 286,5 hodin a odlehčovací služba 
ambulantní byla realizována v časové dotaci 1 845,5 hodin.
 Odlehčovací služba – odlehčovací byt
V rámci odlehčovací služby poskytuje Dětský klíč také formu pobytovou ve dvou 
odlehčovacích bytech v Šumperku. V odlehčovacím bytě je zajištěna péče o kli-
enty v průběhu celého týdne. Služba je poskytovaná v poměru jeden klient – je-
den asistent. Cílem služby je poskytnout dětem a mladým dospělým s PAS mož-
nost žít běžným životem svých vrstevníků. V rámci služby odlehčovacího bytu 
bylo v roce 2014 realizováno celkem 317 bytů v časové dotaci 3 804 hodin. 
 Služba sociální rehabilitace  
Cílem poskytování služby sociální rehabilitace je zabránit sociálnímu vyloučení 
osobám s poruchami autistického spektra a osobám o ně pečujícím a umožnit 
jim participaci na každodenním životě společnosti. Cílovou skupinou jsou osoby 
ve věku 15 až 64 let. Sociální rehabilitace byla v roce 2014 realizována v časo-
vé dotaci 470,5 hodin.

Český červený kříž, o. s. – oblastní spolek Šumperk, Nerudova 41

Český červený kříž je humanitární občanské sdružení, které působí zejména 
v oblasti humanitární, sociální a zdravotní. Oblastní spolek ČČK Šumperk meto-
dicky koordinuje a kontroluje činnost místních skupin v okrese Šumperk.
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Činnost OS ČCK je zaměřena na:
 humanitární činnost,
 výuku první pomoci pro nejširší veřejnost dle platných norem EU,
 na základě akreditace MŠMT pro další vzdělávání pedagogických pracovníků 
 poskytuje výuku zdravotnických kurzů,
 pořádá besedy pro děti v MŠ a ZŠ, pro které každoročně organizuje soutěž 
 Hlídek mladých zdravotníků,
 značnou pozornost věnuje i bezpříspěvkovým dárcům krve, jejich evidenci, 
 náboru nových členů a jejich oceňování medailemi Dr. Jánského. 

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých, Šumperk, ul. 8. května 22

Tento spolek zajišťuje služby:
 165 členům v oblasti Šumperska,
 41 klientům v oblasti Šumperska.

V rámci programu „Dobrovolná dopomoc osobám se zrakovým postižením“ funguje:
 16 dobrovolníků.

V roce 2014 bylo organizací realizováno:
 103 poznávacích a vzdělávacích akcí,
 34 společenských a kulturních akcí, 
 115 sportovních akcí,
 144 zdravotních akcí,
 208 předvedení pomůcek,
 2 rehabilitační ozdravné pobyty.

Posláním organizace je aktivizovat osoby se zrakovým postižením k větší sa-
mostatnosti a nezávislosti při řešení běžných životních situací. Pomáhat jim 
hájit práva a zájmy tak, aby mohli žít plnohodnotný a spokojený život. Nejvíce 
využívanou službou je sociální poradenství. V minulém roce bylo poskytnuto 
803 sociálně-právních konzultací, 2 230 telefonických konzultací a 30 návštěv 
u starších zrakově postižených občanů. Provoz SONS zajišťují 2 sociální pracov-
nice a 1 koordinátor dobrovolníků.

Od roku 2014 existují dvě samostatné oblastní odbočky, a to Šumperk a Jeseník.

Armáda spásy, centrum sociálních služeb, Vikýřovická 1495

Armáda spásy patří v ČR mezi nestátní neziskové organizace typu občanského 
sdružení. V Šumperku pracuje od roku 2000 a poskytuje zde několik služeb. 
 Azylový dům pro muže a ženy s kapacitou 26 mužů a 5 žen. Službu využilo 
 36 unicitních osob. Azylový dům poskytl 8026 noclehů těmto osobám.
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 Součástí celodenního pobytu zde je povinnost podílet se na pracovních 
 aktivitách v areálu i ve vybraných lokalitách ve městě.
 Noclehárna pro muže a ženy s kapacitou 20 mužů a 6 žen. Službu využilo 
 116 osob. 
 Nízkoprahové denní centrum pro osoby bez přístřeší s kapacitou 20 osob. 
 Službu využilo 216 osob.

Centrum sociálních služeb zároveň poskytlo práci 5 osobám znevýhodněným 
na trhu práce. Kuchyně centra sociálních služeb Armády spásy nabízí veřejnosti 
své volné kapacity v přípravě obědů. V pracovní dny vaříme více než 200 porcí 
denně, které jsou rozvezeny v rámci rozvozových tras pro další spoluobčany, 
nad rámec námi poskytovaných sociálních služeb.

Ke konci roku 2014 došlo ke změně ve vedení Armády spásy v Šumperku. Do-
savadní ředitel David Jersák se stal nově oblastním ředitelem Armády spásy 
a novým ředitelem byl jmenován Bc. Jan Dorničák.

17. Školství

Mateřské školy

Město Šumperk je zřizovatelem 3 mateřských školek s osmi odloučenými pra-
covišti. Další dvě mateřské školy jsou součástí škol, z nichž jedna je soukromá 
a jedna zřizovaná Olomouckým krajem. Stravování dětí je součástí MŠ. V roce 
2014 dojíždělo do mateřských škol celkem 57 dětí. Výuku zajišťovalo 66 peda-
gogických pracovníků, z toho 98,5 % žen.

Kapacita a naplněnost mateřských škol v Šumperku

 Mateřská škola                                          
Ředitelka

Maximální 
počet míst 

v MŠ

Počet dětí 
v MŠ k 

1.9.2014

Počet 
tříd

Průměr 
dětí na 
třídu

MŠ Pohádka, Nerudova 4B
Bc. Pavlína Bošková

80 80 3 27

pracoviště Nerudova 4C 20 20 1 20

odloučené pracoviště 
Jeremenkova 52

125 125 5 25

MŠ Pohádka celkem 225 225 9 24
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MŠ Sluníčko, Evaldova 25
Jarmila Palová

112 112 4 28

odloučené pracoviště Gen. 
Krátkého 28

56 56 2 28

odloučené pracoviště 
Šumavská 15

84 84 3 28

odloučené pracoviště 
Vrchlického 19

84 84 3 28

MŠ Sluníčko celkem 336 336 12 28

MŠ Veselá školka, Prievidzská 1
Mgr. Yvona Šimková

168 159 6 27

odloučené pracoviště 
Temenická 61

56 56 2 28

odloučené pracoviště 
Zahradní 17A

56 56 2 28

odloučené pracoviště 
Sluneční 38

56 56 2 28

MŠ Veselá školka celkem 336 327 12 28

Celkem všechny školky 897 888 33 27

Počet dětí v MŠ v období 2007-2014 (data jsou uvedena vždy k 01.09.)
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Základní školy

Město Šumperk je zřizovatelem pěti základních škol. Povinná školní docházka 
je dále zabezpečena v jedné základní škole zřizované Olomouckým krajem a ve 
dvou soukromých školách. Pro stravování dětí a žáků jsou k dispozici školní jí-
delny  nebo výdejny stravy, které jsou součástí ZŠ. Do základních škol dojíždělo 
v roce 2014 celkem 687 žáků z jiných obcí. Výuku v základních školách zajišťova-
lo 161 pedagogických pracovníků, z toho 77,6 % žen.

Kapacita a naplněnost základních škol v Šumperku

Základní škola                                          
Ředitel

Kapacita 
základní 

školy

Počet žáků 
k 1.9.2014

Počet 
tříd

Průměr 
žáků na 

třídu

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

650 505 22 23

I. stupeň 295 13 23

II. stupeň 210 9 23

ZŠ Šumperk, 8. května 63                             
Mgr. Radovan Pavelka

730 603 27 23

I. stupeň 347 16 22

II. stupeň 256 11 23

ZŠ Šumperk, Sluneční 38                              
PaedDr. Hynek Pálka

500 335 16 21

I. stupeň 190 9 21

II. stupeň 145 7 21

ZŠ Šumperk, Vrchlického 22                       
Mgr. Petr Málek

550 342 16 22

I. stupeň 210 10 21

II. stupeň 132 6 22

ZŠ Šumperk, Šumavská 21                         
Mgr. Viktor Verner

750 649 29 23

I. stupeň 398 18 22

II. stupeň 251 11 23

Celkem

3180 2434 110 22

I. stupeň 1440 66 22

II. stupeň 994 44 22
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Počet dětí v ZŠ v období 2007-2014 (data jsou uvedena vždy k 01.09.)

Školy jiných zřizovatelů

Školské zařízení                                                    
Ředitel/ka                                                         

Zřizovatel/ka

Kapacita 
školy

Počet žáků 
k 1.9.2014

Počet 
tříd

Průměr 
žáků na 

třídu

Základní škola pro žáky se 
specifi ckými poruchami 
učení a MŠ logopedická,          

Schola-Viva o.p.s.                                                              
Mgr. Miroslav Haltmar - ředitel 

školy, Mgr. Vladimír Bican 
- ředitel společnosti, statutární 

zástupce

184 181 17 11

MŠ – 34 31 3 10

ZŠ – 150 150 14 11

I. stupeň 76 8 10

II. stupeň 74 6 12

Střední škola, Základní škola 
a Mateřská škola Šumperk, 

Hanácká 3, Mgr. Jana 
Večeřová - ředitelka školy 

Olomoucký kraj - zřizovatel

325 263 28 9

MŠ – 60 51 7 8

ZŠ – 241 202 20 10

I. stupeň 93 10 9

II. stupeň 109 10 11

SŠ - 24 10 1 10
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Základní škola a střední 
škola Pomněnka o. p. s.                                                              

Ing. Mgr. Nataša Strakošová 
Vykydalová - ředitelka školy                                                  
Ing. Ivo Vykydal - zřizovatel

50 46 8 6

ZŠ 3 1 -

I. stupeň 1 0 -

II. stupeň 2 1 -

Pom. šk. 
a ZŠ

31 5 6

I. stupeň 15 2 7

II. stupeň 16 3 5

SŠ 12 2 6

Mateřská škola Borůvka, 
Šumperk, třída Myšky 

Langrova 25 a třída Sovičky 
nám. Míru 22

Bc. Hana Gajdošová 
Borůvková - ředitelka  
a zřizovatelka školy 

44 42 2 21
Myšky - 24 24 1 24

Sovičky 
- 20

18 1 18

Ječmínek, o. p. s., 
Evaldova 25, Šumperk                                             

Slívová Ludmila 
– ředitelka společnosti                                                 

Ing. Barbara Zapletalová 
a Mgr. Jitka Dombiová – 
zřizovatelé společnosti

   

21 13 1 13

   

Střední školy a vyšší odborná škola

Střední škola Ředitel/ka Zřizovatel
Počet 

studentů 
k 1.9.2014

Gymnázium, 
Šumperk, 

Masarykovo 
nám. 8

Mgr. Milan Maceček Olomoucký kraj 549 
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Obchodní 
akademie a 

jazyková škola 
s právem státní 

jazykové zkoušky, 
Šumperk, Hlavní 

třída 31

Ing. Tom Ristovský Olomoucký kraj
324 

OA – 244
Jaz. škola - 80

Střední 
zdravotnická 

škola, Šumperk, 
Kladská 2

Mgr. Zuzana Gondová Olomoucký kraj
296

denní 223
večerní 73 

Střední škola 
železniční, 

technická a služeb, 
Šumperk, Gen. 

Krátkého 30

Mgr. Irena Jonová Olomoucký kraj  870

Střední odborná 
škola, Šumperk, 
Zemědělská 3

Mgr. Stanislava Beštová Olomoucký kraj
 369

denní 285
dálkové 84

Vyšší odborná 
škola a Střední 

průmyslová 
škola, Šumperk, 
Gen. Krátkého 1

Ing. Petr Vepřek Olomoucký kraj
789 

SPŠ – 641
VOŠ - 148

S účinností od 01.09.2014 přistoupil Olomoucký kraj k optimalizaci na úseku 
středních škol a sloučil činnosti Střední školy železniční a stavební, Šumperk, 
Bulharská 8 se Střední odbornou školou a Středním odborným učilištěm, Šum-
perk, Gen. Krátkého 30 pod jedno ředitelství. Nástupnickou organizací se od 
uvedeného data stala organizace s názvem Střední škola železniční, technická 
a služeb, Šumperk, Gen. Krátkého 30.
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Vysoké školy 

Vysoká škola báňská – technická univerzita Ostrava

Fakulta strojní

Centrum bakalářských studií v Šumperku, které vzniklo v květnu roku 2002, 
sídlí v objektu SOŠ Šumperk, Zemědělská 2115/3, Šumperk. 

Počet studentů v bakalářských studiích v Šumperku

Akademický rok
Forma studia

Absolventi
prezenční kombinované celkem

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

Fakulta ekonomická

Pracoviště ekonomické fakulty je umístěno v objektu Obchodní akademie a Ja-
zykové školy Šumperk, Hlavní třída 31, kde byla díky nadačnímu fondu bakalář-
ských studií vybudována moderní posluchárna pro osmdesát studentů.
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Počet studentů v bakalářských studiích v Šumperku

Akademický rok Kombinované studium Absolventi

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

Česká zemědělská univerzita v Praze

Provozně ekonomická fakulta

Studium je realizováno v konzultačním středisku Šumperk, v budově Akademie 
J. A. Komenského, nám. Míru 4, Šumperk.

Počet studentů v bakalářském studiu v Šumperku

   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
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Počet studentů v navazujícím magisterském studiu v Šumperku

Akademický rok Kombinované studium Absolventi
2010/2011 67
2011/2012 134 41
2012/2013 140 72
2013/2014 210 56
2014/2015 182

Ostatní zařízení zabývající se 
mimoškolní činností dětí a mládeže

SVČ a ZpDVPP Doris Šumperk
Zřizovatelem tohoto subjektu je město Šumperk. Součástí této školské organi-
zace 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) a budovu na Náměstí Míru 20. Mimo tyto objekty má SVČ 
Doris ještě táborovou základnu v Hraběšicích – Krásné a táborovou základnu 
ve Štědrákově Lhotě, úspěšně pracuje také Středisko ekologické výchovy Doris 
(SEV Doris), Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (ZpDVPP) 
a světoznámý Šumperský dětský sbor Motýli (ŠDS).

Do 30.09.2014 vykonával funkci ředitele Mgr. Jaroslav Ondráček. 
Od 01.10.2014 ho vystřídala PhDr. Petra Müllerová, Ph.D. 

Do zájmových útvarů (kroužků, sborů a klubů), kterých bylo ve školním roce 
2013/2014 celkem 212, bylo přihlášeno celkem  1 668 účastníků. Do nepravi-
delných činností jako jsou například výukové programy, kurzy, přednášky, bese-
dy, výlety, exkurze, jednorázové akce, preventivní akce a jiné, se zapojilo celkem    
39 812 účastníků. Těchto akcí a aktivit bylo 1 226. Táborů bylo celkem 40, 
z toho 18 pobytových nad 5 dnů, 11 pobytových do 5 dnů a 11 příměstských.

Junák – svaz skautů a skautek ČR
Junák – středisko Rudy Knotka Šumperk má v současnosti celkem 6 oddílů, 
z toho 2 oddíly jsou v Libině, jeden dívčí a jeden chlapecký. Ve sledovaném 
roce bylo v šumperském středisku registrováno 208 světlušek, vlčat, skautů, 
skautek, roverů, rangers a činovníků. Ve čtyřech šumperských oddílech je regis-
trováno 118 osob mladších osmnácti let a 37 dospělých. 
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Česká tábornická unie
Je neziskové zájmové sdružení s celostátní působností. V Šumperku má jeden 
oddíl T. O. Kamarádi, který má 4 družiny. Pro členy, ale i další zájemce, pořádá 
pravidelné akce během celého roku a letní stanové tábory.

Ostatní školská zařízení a poradny

Název zařízení Ředitel/ka Zřizovatel Adresa

Schola servis 
- zařízení pro 
další vzdělávání 
pedagogických 
pracovníků a 
středisko služeb 
školám, Prostějov, 
pobočka Šumperk

Ing. Pavel Sekanina,      
Mgr. Lenka 

Kadlecová vedoucí 
pobočky Šumperk

Olomoucký 
kraj

Hanácká 2

Pedagogicko-
psychologická 
poradna 
Olomouckého kraje, 
pracoviště Šumperk

PhDr. Drahomíra 
Jansová                

vedoucí pracoviště

Olomoucký 
kraj

Husitská 12

Speciálně 
pedagogické 
centrum při ZŠ pro 
žáky se specifi ckými 
poruchami učení 
a MŠ logopedické 
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

Emílie Průšová
ředitelka

Emílie Průšová nám. Míru 4

  Akademie J. A. Komenského

Přehled vzdělávací činnosti za rok 2014:
 pomaturitní studium jazyků A navštěvovalo 54 absolventů SŠ,
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 jazykové kurzy A, N, F, I, Š, R a JČ pro cizince navštěvovalo celkem 268 
 posluchačů,
 jazykové zkoušky z jazyka anglického úspěšně složilo 72 posluchačů, kteří 
 obdrželi certifi kát s mezinárodní platností - CITY & GUILDS,
 jazykového vzdělávání pro děti v MŠ se zúčastnilo 29 dětí, 
 rekvalifi kační a kvalifi kační kurzy pro veřejnost a uchazeče o zaměstnání 
 navštěvovalo 229 frekventantů,
 školení a semináře pořádané pro veřejnost, fi rmy a pracovníky obecních úřadů 
 se zúčastnilo celkem 79 posluchačů,
 univerzitu 3. věku studovalo 46 seniorů ve 2 skupinách.

Základní umělecká škola, Šumperk, Žerotínova 11

Cílová kapacita školy je stanovena na 723 žáků. V roce 2014 byla naplněna na 
cca 91 %.

Výuku všech výše uvedených žáků zajišťovalo 30 pedagogů a chod školy 4 provoz-
ní zaměstnanci. Vyučování probíhalo v hlavní budově školy na Žerotínově ulici, na 
Základní škole Šumperk Dr. E. Beneše, na pobočce v Hanušovicích a v Jindřichově.

Obory školy

449

101

93
13

hudební obor v individuální výuce
taneční obor
výtvarný obor
literárně-dramatický obor

Ve školním roce 2013/2014 škola uspořádala cca 50 koncertů pro veřejnost. 
Ve sledovaném období škola uspořádala 4. ročník celostátní soutěže v inter-
pretaci koncertního melodramu, Evropský den hudby na školní zahradě ZUŠ 
Šumperk a spolupodílela se na organizaci 3. ročníku přehlídky dechových hu-
deb – festival Ády Rulíška v Rudě nad Moravou.
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18. Sport

Přehled organizací OS ČSTV Šumperk

Název a druh sportovní činnosti
Počet členů Počet 

oddílůMuži Ženy Mládež Celkem

TJ Šumperk 194 101 615 910 12

Jezdecký oddíl Šumperk 6 15 13 34 1

Hokejový klub Mladí Draci 166 1 94 261 1

Ski klub Šumperk 151 71 42 264 1

KVS Šumperk 28 32 56 116 1

Severka Šumperk 22 11 21 54 1

Futsal Club Šumperk 1 528 19 0 1 547 1

Karate klub Šumperk 7 2 3 12 2

SK Dama sport Šumperk 6 2 0 8 1

SK Salith Šumperk 88 27 2 117 2

Kuželkářský klub Šumperk 30 18 9 57 1

TTC Pramet Šumperk 23 1 22 46 1

Gymnastický klub Šumperk 10 12 85 107 1

Sponton Šumperk 3 1 0 4 1

Sportovní klub PEOPLE Šumperk 54 32 22 108 1

FbC Asper Šumperk o. s. 41 25 32 98 1

Cannibals baseball Šumperk 19 1 17 37 1

Horal Šumperk 45 14 1 60 1

Hokejový klub Hokej Šumperk 20 95 0 0 95 1

FK SAN-JV Šumperk o. s. 144 0 280 424 1

Magnus Orienteering 50 29 42 121 1

Sportovní Akademie Šumperk 0 1 0 1 1

První badmintonový klub 
Šumperk

1 0 0 1 1

Celkem 2 711 415 1 356 4 482 36
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Asociace víceúčelových základních 
organizací technických sportů a činností ČR 

(AVZO TSČ ČR)

AVZO TSČ ČR v kraji řídí celkem 28 základních organizací a celkem 647 členů. 
Řídí a organizuje zájmovou činnost v oborech branné sporty, sportovní střelba, 
služební kynologie a motorismus.
Místní organizace v Šumperku sdružuje 172 členů, z toho 119 členů se věnuje 
střelecké činnosti, nejvíce v Šumperku na střelnici v Temenici.

Česká obec Sokolská, T. J. Sokol Šumperk

Tělocvičná jednota Sokol Šumperk měla ve sledovaném roce 342 členů. Členo-
vé byli vedeni v těchto oddílech:
 plavání,
 pohybové hry,
 taneční formy,
 všestrannost,
 zdravotní a tělesná výchova,
 cvičení seniorek,
 fl orbal,
 fotbal, 
 karate,
 aikido,
 kulturistika, 
 šachy,
 tenis,
 volejbal,
 in line bruslení,
 turistika.

Klub českých turistů

Odbor KČT Šumperk

Klub českých turistů Šumperk v roce 2014 registroval 174 členů. Pro členy KČT 
i pro další zájemce uspořádal:
 83 vycházek, 
 6 vícedenních akcí,
 7 autokarových zájezdů.    
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Název pořádané akce Počet účastníků
Novoroční výstup na Háj 635
Šumperská zimní padesátka 180
Výstup na Paprsek, Pradědovy letokruhy 280
Po šumperském psaníčku - Memoriál Josefa Janků 235

Odbor KČT Šumperk nadále zajišťoval přístup veřejnosti na rozhlednu Háj 
u Šumperka. 

Odbor KČT Značkaři Šumperk - Jeseník 
Odbor KČT Značkaři Šumperk – Jeseník s 62 členy zajišťoval údržbu značení 
na 1 640 km pěších tras, 17 km lyžařských tras a 513 km pásových cyklotras. 
Celkem udržoval v roce 2014 v okresech Šumperk a Jeseník 2 170 km znače-
ných cest.

V roce 2014 proběhla obnova značení na 895,6 km, většinou v oblasti Šum-
perska a Brannenska. Mimo to proběhla údržba 15 mapových stojanů, 38 roz-
cestníků a výměna 23 kusů vývěsných map v terénu. Nově bylo na trasách 
instalováno 314 směrovek a tabulek. 

K významným změnám došlo v okolí Lázní Jeseník, kde byly stávající místní 
lázeňské okruhy po dohodě s vedením Lázní Jeseník nahrazeny novým atypic-
kým značením, tzv. 12 okruhů Gräfenberg Walking. Mimo to zde byly vyznačeny 
nebo přeloženy některé trasy, např. Krajník-Rumunský pramen. 

V okolí Šumperka byly nově vyznačeny trasy Klepáčov – Rudoltice a Šumperk 
– Čarovný les – Tulinka. U Branné došlo k přeložce trasy Branná (nám.) - Ban-
jaluka, aj.

19. Volný čas

Český zahrádkářský svaz (ČZS)

Územní sdružení ČZS Šumperk sdružovalo v roce 2014 celkem 3 150 členů, pří-
mo ve městě Šumperk to bylo 1 450 členů. Zahrádkáři jsou soustředěni ve 22 za-
hrádkářských osadách, ve kterých obdělávají přibližně 42 ha půdy. V roce 2014 
zahrádkáři zorganizovali 1 výstavu v prostorách společnosti Agritec, 3 odborné 
přednášky a 3 akce pro děti. Pořádali okresní kolo soutěže Mladý zahrádkář pro 
45 dětí ze šumperských škol.
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Český rybářský svaz (ČRS)

Základní organizace ČRS v Šumperku měla v roce 2014 celkem 1 145 členů, 
z toho 126 děti do 15 let a 50 mládeže do 18 let.
Ve sledovaném roce vydal Městský úřad v Šumperku 224 rybářských lístků pro 
dospělé a děti, převážně s platností na 3 roky.      
Místní rybáři užívali 77 ha vod pstruhových a 55 ha vod nepstruhových. Nejčastěji 
lovenými rybami na nepstruhových revírech byl kapr obecný, cejn velký, candát 
obecný, lín obecný a štika obecná. Nejčastěji lovenými rybami na pstruhových 
revírech byl pstruh obecný, pstruh duhový, lipan podhorní a siven americký.

Českomoravská myslivecká jednota, Okresní 
myslivecký spolek Šumperk (ČMMJ OMS Šumperk)

Město Šumperk je vlastníkem dvou honiteb (Městské skály a Šumperský les) 
o celkové výměře 1 939 ha a částečným vlastníkem pozemků v dalších honit-
bách. Právo myslivosti vykonávalo v roce 2014 celkem 165 členů. 

Sčítaný stav zvěře k 31.12.2014 v 8 honitbách byl následující: 577 ks srnčí, 52 ks 
jelení, 114 ks černé, 18 ks mufl oní a 425 ks zaječí.  

Český včelařský svaz (ZO ČVS)

Základní organizace Českého svazu včelařů Šumperk měla na konci roku 2014 
celkem 193 včelařů s 1 706 včelstvy a 13 včelařů bez včel. Věkový průměr 
členů byl 65 let. V ZO ČVS jsou včelaři nejen ze Šumperka, ale i z přilehlého 
okolí – Bratrušov, Bukovice, Dolní Studénky, Dlouhomilov, Harběšice, Hrabišín, 
Loučná nad Desnou, Lužná, Maršíkov, Petrov nad Desnou, Rapotín, Rejcharti-
ce, Rudoltice, Sobotín, Temenice, Velké Losiny, Vernířovice, Vikýřovice a Žárová.

Český kynologický svaz (ČKS)

Ve městě Šumperk bylo k 31.12.2014 evidováno celkem 1 626 poplatníků 
vlastnících 1 735 psů, za které odváděli městu poplatky.
Ve městě pracují 2 základní kynologické organizace, a to ZKO Šumperk - Teme-
nice a ZKO Hafík Třemešek.
Mezi nejrozšířenější druhy psů patřili: německý ovčák, retrívr, pudl a yorkshirský 
teriér. 
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20. Kultura

Divadlo Šumperk, s.r.o.

Činnost divadla

Název Počet diváků
Počet představení na domácí scéně 122
Počet představení na zájezdech 17
Počet premiér 7
Počet různých titulů 21
Počet návštěvníků 26 000

Akce uspořádané ve vlastní produkci divadla

Název pořádané akce
Festival Miloše Movnara
Festival Divadlo v parku
Divadelní maškarní ples
Vánoční koncert
Písničkový pořad Evergreeny
Mikuláš v divadle
Scénické čtení

Dále se divadlo podílelo na literárním a fi lmovém festivalu Město čte knihu, 
Noci divadel a projektu Celé Česko zpívá koledy.
Divadlo dále spolupracovalo s výtvarníky a malíři, kteří vystavovali v roce 2014 
v galerii divadla. Součástí galerie je také stálá výstava soukromé Střední umě-
lecké školy AVE ART Ostrava a Střední školy obchodu, gastronomie a designu 
PRAKTIK, Olomouc.

Činnost divadlo zajišťovalo v roce 2014 28 stálých zaměstnanců. Další zaměst-
nanci vykonávali práci na základě uzavřených dohod o provedení práce a pra-
covní činnosti.

Kino Oko Šumperk, p. o. 

Kino Oko Šumperk navštívilo v roce 2014 60 713 diváků. Průměrná návštěv-
nost jednoho představení byla 63 diváků, čímž se kino zařadilo mezi desít-
ku kin s nejvyšší průměrnou návštěvností. Celkové tržby kina dosáhly částky 
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6 719 971 Kč. Kino Oko se podle statistik umístilo na čtvrtém místě mezi 
jednosálovými kiny v ČR. Mezi městy s počtem obyvatel do 350 000 je mezi 
jednosálovými kino Oko na prvním místě. 

Divácky nejúspěšnější fi lmy – první tři místa

Název fi lmu Počet diváků

Krásno 5 411

Tři bratři 5 280

Díra u Hanušovic 3 624

Film Hobit: Bitva pěti armád byl uveden i v technologicky pokrokovém formátu 
HFR 3D (high frame rate, 48 fps). Velký zájem zaznamenalo silvestrovské pro-
mítání pokračování Hobita, která navštívilo 305 diváků (o jednoho diváka více, 
než v roce 2013).
Díky fi rmě SHM, s. r. o. Šumperk, která sponzoruje vybraná dětská představení, 
mohli diváci zhlédnout stěžejní rodinné fi lmy za výrazně nižší vstupné. Firma 
věnovala na tato představení 74 050 Kč. 

Filmový klub uspořádal 57 představení, které navštívilo celkem 1 462 návštěv-
níků (v průměru 26 diváků na představení). 

Kino Oko v roce 2014 nabídlo předplatné na operní a baletní sezónu 2014/2015, 
podílelo se na literárním a fi lmovém festivalu Město čte knihu, pokračovalo ve 
výstavní činnosti, bylo spolupořadatelem festivalů Džemfest a Eurofest a samo 
uspořádalo vlastní festival fi lmů Stanley Kubricka.

Kino mělo 4 zaměstnance s celkovým úvazkem 3,5. Ostatní zaměstnanci pra-
covali na základě uzavřených dohod o provedení práce a o pracovní činnosti. 

Městská knihovna, p. o.   

Městská knihovna zajišťovala knihovnické a další služby občanům města 
v ústřední budově na tř. 17. listopadu 6 a v pobočce Sever na Temenické ulici 5. 
Knihovna Sever byla po dobu zateplení a rekonstrukce budovy společenského 
střediska Sever (červen-září) mimo provoz.
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Výpůjčky

Půjčovné Počet 
Knih 234 051
Periodik 71 157
Ostatní (zvukové knihy) 3 493
Celkem 308 701

Zajímavé informace

Název Počet 
Zaregistrovaných uživatelů/dětí do 15 let 3 363/627
Celkový počet fyzických návštěvníků: 68 084
- počet návštěv za účelem půjčení knih 50 587
- počet návštěv internetu 4 562
- počet návštěvníků kulturních a vzdělávacích akcí 12 935
On-line návštěvy katalogu, výpůjčního protokolu a webových stránek 41 544

Přírůstek knihovních fondů činil 3 366 knih, z toho 2 696 pro čtenáře šumper-
ských knihoven z rozpočtu města a 670 svazků výměnných fondů pro knihovny 
v okolních obcích z dotace Olomouckého kraje. Do sbírky zvukových knih bylo za-
koupeno 230 CD ROM. Nabídku doplňovalo 142 titulů periodik. Z knihovních fon-
dů bylo v roce 2014 odepsáno 3 273 jednotek (knihy a zvukové knihy na audioka-
zetách). Stav knihovních fondů k 31.12.2014 činil 91 841 knihovních jednotek.

Činnost knihovny zajišťovalo v roce 2014 celkem 16 zaměstnanců s celkovým 
úvazkem 15,35.

Dům kultury Šumperk, s. r. o.

Kulturní akce uspořádané DK Šumperk

Název pořádané akce Počet

Koncert z oblasti vážné a duchovní hudby 6

Koncert v rámci Šumperského Preludia 4

Hudební festival 8

Koncert populární, rockové, alternativní, folk a country hudby 14

Akce pro mládež 11
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Akce z oblasti společenské zábavy 9

Divadelní představení 3

Divadlo v parku ve spolupráci s Divadlem Šumperk 4

Literární večer 11

Přednášky a besedy 8

Sportovně zaměřená akce 3

Výchovný pořad pro MŠ 11

Výchovný pořad pro ZŠ 9

Výchovný pořad pro SŠ 7

Kontraktační výstavy 3

Nedělní pohádky pro nejmenší děti 13

Dětský den 2

Akce pro ženy 3

Recitační soutěž 1

V oblasti vzdělávání se zde konalo 15 jazykových, 81 pohybových a 10 taneč-
ních kurzů. 

Galerie Jiřího Jílka nabídla 13 výstav našich významných výtvarníků a 3 výsta-
vy výtvarných prací žáků výtvarného oboru ZUŠ a výtvarného oboru SVČ Doris 
Šumperk. 

Vlastivědné muzeum Šumperk, p. o.

K 31.12.2014 spravovalo Vlastivědné muzeum v Šumperku téměř 154 000 
sbírkových předmětů. Za rok 2014 získalo celkem 3 706 sbírkových předmětů 
zapsaných pod 425 přírůstkovými čísly. 
V rámci vědecko-výzkumné činnosti bylo zpracováváno 14 projektů. Žádný z pro-
bíhajících úkolů nebyl ukončen, pouze v rámci několika dlouhodobějších úkolů 
byly ukončeny stanovené krátkodobé dílčí úkoly. Pracovníci Vlastivědného muzea 
se účastnili i 2 externích projektů – Projektu preventivní archeologie a Identifi -
kace a dokumentace tradiční lidové kultury podporovaný Olomouckým krajem. 
Zcela nově začaly dva projekty – Spolky v Mohelnici do roku 1945 a Třicetiletá 
válka na Šumpersku.
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Činnost muzea v Šumperku (zařízení Vlastivědného muzea v Šumperku)

Název činnosti Počet

Počet návštěv (expozice a výstavy VM) 22 658

Počet vstupů (expozice, výstavy a akce VM) 25 153

Autorské přednášky v zařízeních VM Šumperk 3

Přednášková činnost zajištěná externisty 6

Besedy a autorská čtení 3

Podíl na akcích pořádaných jiným subjektem 4

Krátkodobé výstavy 27

V roce 2014 navštívilo šumperské muzeum o 3 402 lidí více než v roce 2013. 
Nejvyšší návštěvnost v absolutních číslech zaznamenala výstava Fenomén Igrá-
ček s 3 359 návštěvníky. Velmi oblíbená byla i výstava Jak se rodí večerníčci, 
kterou navštívilo celkem 3 223 lidí. Z autorských výstav pracovníků Vlastivědné-
ho muzea v Šumperku patřila k nejoblíbenějším výstava Dřív než usneš s 1 999 
návštěvníky a výstava Za zimních večerů v chalupách za pouhý měsíc a půl svého 
trvání (14.11.201-31.12.2014) přilákala 1 067 návštěvníků. 

Akce Vlastivědného muzea Šumperk

Název pořádané akce Počet

Hrátky s hracími stroji 186

Velikonoce v muzeu 245

Šumperský hafan 806

Prázdninový den s Igráčkem 524

Pyžamový večer 44

Město čte knihu (akce v rámci festivalu Město čte knihu) 140

Mikulášský den 152

Motýli Šumperk, dětský pěvecký sbor 

Zřizovatelem sboru je SVČ a DVPP Doris Šumperk. K 31.12.2014 měl sbor 220 
aktivních členů. Členové sboru jsou rozčleněni do několika skupin – koncertní 
sbor Motýli, Plameňáci, Barevné děti, Růžové děti, Šumperský dětský sbor a dět-
ský pěvecký sbor.
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Činnost sboru Motýli Šumperk

Název nejvýznamnější pořádané akce Termín

Tříkrálová sbírka Charity 06.01.2014

Pololetní soustředění na Švagrově 23.01.2014

Koncert s dětským pěveckým sborem Domino 19.02.2014

Jarní koncert Šumperského dětského sboru 12.03.2014

Zlatá lyra – 44. ročník 12.04.2014

Společný koncert s dětským 
pěveckým sborem Červánek Dačice

09.05.2014

European Festival of Youth Choirs Basel 26.05.2014

Závěrečný koncert v Kostele Zvěstování Panny Marie 13.06.2014

Festival Musica Angelica ve Staré Boleslavi 15.06.2014

Benefi ční koncert v Kostele Zvěstování Panny Marie 25.06.2014

Koncert ke 100. Výročí starokatolického kostela 06.09.2014

Koncert k otevření Mezinárodního centra pěveckých sborů 
dětí a mládeže, Hannover

17.10.2014

První koncert Růžových dětí 01.11.2014

Porta Musicae Nový Jičín – národní přehlídka 
špičkových dětských sborů

07.11.2014

Adventní koncert v Bohdíkově 30.11.2014

Koncert s orchestrem ZUŠ 03.12.2014

Adventní koncert s Brixiho akademickým souborem v kostele 
sv. Barbory, Zábřeh

06.12.2014

Adventní koncert v kostele sv. Mikuláše, Hanušovice 10.12.2014

Vánoční koncert Šumperského dětského sboru 13.12.2014

Koledy u radnice 15.12.2014

Adventní koncert v kostele sv. Petra a Pavla, Želechovice 17.12.2014

Klasika Viva

Čtrnáctý ročník cyklu koncertů Klasika Viva nabídnul v roce 2014 poslucha-
čům 15 koncertů v Šumperku, Jeseníku a Rapotíně. Na koncertech vystoupili 
vynikající hudební osobnosti a soubory, které patří k evropské špičce ve svém 
oboru – laureáti soutěže Pražské jaro Kateřina Javůrková (lesní roh) a Pavel 
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Svoboda (varhany), Ondřej Štochl (skladatel), komorní soubor Konvergence, vo-
kální soubor Gentlemen Singers, violoncellové Duo Brikcius, cembalistka Edita 
Keglerová, fl étnista Jan Ostrý, violoncellista Libor Mašek, klavírní Trio Martinů, 
klavíristka Irina Kondratěnko (Lotyšsko), Moravská fi lharmonie Olomouc, Felix 
Slováček (klarinet), Škampovo kvarteto, Maryna Vyskvorkina (Rusko) a na mi-
mořádném koncertě Riga Dom Boys Choir (Lotyšsko). 

Klášterní hudební slavnosti 

Devátý ročník hudebního festivalu Klášterní hudební slavnosti nabídnul dramatur-
gicky mimořádně zajímavé koncerty a přivítal řadu českých i zahraničních umělců. 
Ve dnech 28.06.–14.07. proběhlo 9 koncertů, které se uskutečnily v Šumperku, 
Jeseníku, Loučné nad Desnou, Rapotíně, Bludově, Krnově a Králíkách a navštívilo 
je více než 1 700 posluchačů. Patronkou festivalu byla i letos světoznámá česká 
houslistka Gabriela Demeterová. 

21. Cestovní ruch

Na území města Šumperka zabezpečovalo služby cestovního ruchu 13 cestov-
ních kanceláří a cestovních agentur. 
Klienti cestovních kanceláří upřednostňovali v roce 2014 desetidenní pobyto-
vé zájezdy do Itálie. Dále kupovali zájezdy do Řecka a Bulharska. Co se týká 
domácí rekreace, zájem byl především o prodloužené wellness pobyty v celé 
České republice.

MěÚ Šumperk

V roce 2014 nabízel Městský úřad Šumperk tři turistické produkty, a to Roz-
hledy z radniční věže, Prohlídkové okruhy městem s průvodcem (Procházka 
ze 13. do 21. stol., Kde žily čarodějnice, Zrození malé Vídně a Šumperkem 
za vědomostmi) a stálou expozici Čarodějnické procesy v tzv. Geschaderově 
domě. Mimo tyto stálé produkty ještě poprvé nabídlo v prázdninových měsících 
možnost návštěvy Kostela Zvěstování Panny Marie. 

Letní turistická sezóna byla ofi ciálně zahájena oblíbenými Slavnostmi města 
Šumperka 31.05.2014 a probíhala do 30.09.2014. Mimo toto období bylo mož-
no si veškeré nabízené produkty objednat. 
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Návštěvnost jednotlivých produktů
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Rozhledy z radniční věže
Procházkové okruhy po Šumperku
Expozice Čarodějnické procesy
Kostel Zvěstování Panny Marie

V roce 2014 zaznamenal Městský úřad rekordní návštěvnost, neboť nabízené 
turistické produkty využilo 13 708 návštěvníků.

Vývoj návštěvnosti v letech 2002-2014
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V rámci Dnů evropského dědictví, kdy bylo zdarma zpřístupněno 12 historic-
kých objektů ve městě, se za jejich poznáním vydalo 2 003 osob. 

Informační centrum Šumperk

Jeho snahou je poskytovat aktuální informace a kvalitní služby dle požadavků a 
představ klientů s ohledem na možnosti zařízení. Tyto informace a služby jsou 
poskytovány po celý rok.
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Činnost IC Šumperk:

 shromažďování, zpracování a bezplatné podávání turistických informací,
 shromažďování, zpracování a bezplatné podávání informací o službách, 
 fi rmách, institucích ve městě a okolí,
 shromažďování, zpracování a bezplatné podávání informací o kulturních, 
 společenských a sportovních akcích ve městě a okolí,
 sběr a vkládání informací do internetových databank,
 distribuce tištěných propagačních materiálů,
 prodej propagačních předmětů a suvenýrů,
 zpřístupnění počítače s internetem,
 příjem informací k zařazení do kalendáře akcí,
 prodej vstupenek na akce ve městě a okolí,
 personální zajištění prezentací a výstav cestovního ruchu.

Jeseníky – Sdružení cestovního ruchu (J-SCR)

Jeseníky - Sdružení cestovního ruchu (J-SCR) pracuje jako nepolitické, odbor-
ně nezávislé, otevřené a dobrovolné zájmové sdružení právnických osob již od 
roku 1999. J-SCR zastupuje své členy z celých Jeseníků. Ke konci roku 2014  
mělo 137 členů.

Činnost J-SCR:

 defi nování a prosazování vizí a společného zájmu, zpracovávání a naplňování 
 strategií rozvoje cestovního ruchu v oblasti Jeseníků,
 odborné poradenství v oblasti tvorby koncepčních a strategických dokumentů 
 a společenská podpora aktivit členů a koordinace rozvoje cestovního ruchu 
 v Jeseníkách; podpora domácích i zahraničních investic; regulace rozvoje 
 cestovního ruchu a výkon funkce komunitního plánování regionálního rozvoje, 
 funkce regionálního managementu a síťování,
 informační servis, prezentace a propagace Jeseníků,
 projektové poradenství a realizace společných projektů spolufi nancovaných 
 z veřejných zdrojů; pravidelné informování o událostech, aktivitách, akcích, 
 příležitostech v regionu i profesně z oboru cestovního ruchu,
 zprostředkování platformy pro spolupráci a vzájemný dialog jednotlivých 
 odvětví cestovního ruchu obecně a ve specializovaných oblastech; agregace 
 a artikulace společných zájmů a potřeb regionu a jejich zastupování na úrovni 
 krajů a státní správy; reprezentace a spolupráce v rámci profesních organizací,
 rozvoj a podpora mezinárodní a příhraniční spolupráce na regionální úrovni 
 týkající se podpory cestovního ruchu v Jeseníkách,
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 budování značky Jeseníky jako značky turistické destinace,
 posilování kvality služeb a rozvoj lidských zdrojů,
 podpora regionální gastronomie prostřednictvím iniciativy Ochutnejte Jeseníky,
 koordinace údržby lyžařských běžeckých tras pro zimní sezónu.

Rok 2014 byl také ve znamení formálních úspěchů. J-SCR získalo prestižní 
ocenění, a to 1. místo v kategorii Jednotná komunikační kampaň Velké ceny 
cestovního ruchu 2013/2014, kterou v rámci této prestižní soutěže udělují již 
od roku 2008 Veletrhy Brno a C. O. T. media ve spolupráci s Českou centrálou 
cestovního ruchu a Ministerstvem pro místní rozvoj. 
Exklusivní byla také spolupráce s Toulavou kamerou, kdy se v Jeseníkách natá-
čelo 12 reportáží.

Projekty J-SCR

Název projektu

Další vzdělávání pro rozvoj cestovního ruchu: sof-skills a moderní trendy

Ochutnejte Jeseníky

Praxe pro život – Operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost

Geopark Jeseníky

Sdělovací prostředky

Největší okruh čtenářů měl stále Šumperský zpravodaj – zpravodajský čtrnác-
tideník města Šumperka, který byl zdarma doručován do všech domácností ve 
městě. Město Šumperk i v roce 2014 vydávalo měsíčník zaměřený na kulturu 
- Kulturní život Šumperka.

Začátkem sledovaného roku vycházel i měsíčník Moje město, vydávaný nezá-
vislou iniciativou a rovněž zdarma dodávaný domácnostem ve městě. 

Informace se také šířily díky internetu, např. internetovým stránkám města, 
facebooku, internetovým stránkám novin a další.
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22. Životní prostředí

I když byla v roce 2014 průměrná teplota o 3,1 °C větší než v roce 2013, teplo-
měr nevystoupal ani v letních měsících nad 26,9 °C. Počet srážek klesl oproti 
roku 2013 o 179,6 mm, přesto měsíc srpen zaznamenal rekordní počet srážek 
za poslední dva roky. Pro srovnání, v roce 2013 se srážky v srpnu vyskytovaly 
pouze v sedmi dnech a dosáhly 70 mm, kdežto v roce 2014 se srážky ve stej-
ném měsíci vyskytovaly v osmnácti dnech a dosáhly 162 cm.

Základní klimatické hodnoty
(rok 2014)

Měsíc 
Prům. denní 

teplota 
v °C 

Minimální 
teplota 

v °C 

Maximální 
teplota 

v °C 

Srážky 
v 

mm 

Počet dnů 
se 

srážkou 

Leden 0,6 - 13,2 11,8 8,0 3 

Únor 2,5 - 5,2 10,8 0,0 0 

Březen 7,5 - 3,2 19,8 0,0 0 

Duben 11,2 - 0,7 21,8 17,0 6 

Květen 13,8 0,8 28,8 60,0 14 

Červen 17,6 6,8 35,3 45,0 7 

Červenec 21,7 8,8 33,8 55 10 

Srpen 17,5 5,3 31,8 162 18 

Září 15,9 1,8 27,8 83 11 

Říjen 10,5 - 3,2 21,8 12 3 

Listopad 7,1 - 3,2 16,8 9 5 

Prosinec 1,3 - 10,2 10,8 24 9 

Zdroj: Monitoring ovzduší, MěÚ Rooseveltova ulice 

Pitná voda

Vyhláška 252/2004 Sb., stanovuje hygienické požadavky na pitnou vodu, čet-
nost a rozsah kontroly. V síti místního veřejného vodovodu výskyt cizorodých 
látek nepřekračuje stanovené limity a je průběžně kontrolován laboratoří ŠPVS. 
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Druh Jednotka Limit
Rok

2010 2011 2012 2013 2014

Enterokoky
KTJ/100 

ml
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Escherichia 
coli

KTJ/100 
ml

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Koliformní 
bak.

KTJ/100 
ml

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Amonné 
ionty

mg/l 0,500 0,050 0,050 0,050 0,050 0,000

CHSK (Mn) mg/l 3,000 0,500 0,700 0,500 0,530 <0,05

Dusišnany mg/l 50,000 18,900 22,000 21,500 20,800 0,54

Dusitany mg/l 0,500 0,050 0,020 0,020 0,020 19,2

Tvrdost 
vody 
(vápník 
a hořčík)

nmol/l 2-3,5 1,30 1,47 1,52 1,23 1,23

Zdroj: KHS Ol. Kraje – úz. pracoviště Šumperk

Ovzduší

Monitoring ovzduší byl v Šumperku i v roce 2014 prováděn v areálu MěÚ, v Roo-
seveltově ulici. 

Z monitoringu ovzduší v roce 2014 vyplývá, že stanovené imisní limity nebyly 
překročeny u oxidu siřičitého, oxidu dusičitého a ozonu. Horší situace byla u 
polétavých prachových částic. Povolený limit koncentrace byl při čtyřiadvaceti-
hodinovém průměru překročen celkem 69x, což je o 34x více než je povolený 
limit. Roční průměr prachových částic 39,4 ug.m-3 je pod imisním limitem.

Odpady

Celková produkce komunálního odpadu ve městě Šumperk v roce 2014 byla 
9 623 tun, což je o 85 tun více než v roce 2013. Netříděného odpadu bylo 
v roce 2014 vyprodukováno 5 571 tun a tříděných složek 4 052 tun.
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Produkce směsného, objemného a tříděného komunálního odpadu (v t/rok)

Druh odpadu
Množství v t

2010 2011 2012 2013 2014
Směsný komunální 
odpad

4 885 4 542 4 543 4 382 4 396

Objemný odpad 1 409 1 394 1 250 1 171 1 175

Tříděný odpad 3 388 3 665 3 932 3 756 4 052

Tříděný odpad
Odděleně jsou sbírány v Šumperku složky: papír, plast, sklo bílé a barevné, 
nápojový karton, kovy, oděvy, pneumatiky, stavební suť, bioodpad a nebez-
pečný odpad. V roce 2014 město poskytlo občanům speciální tašky na sklo, 
papír a plast, aby podpořilo třídění odpadu v domácnostech. Dále město roz-
šiřuje svoz bioodpadu, zájemcům dává k dispozici 240 litrů velké hnědé od-
větrané nádoby s roštem.

Množství a složení vytříděného odpadu (v t/rok)

Druh odpadu 2011 2012 2013 2014

Plast 150 210 195 195 

Papír 700 702 633 658

Sklo barevné a bílé 318 306 287 283

Oděvy 9 81 104 83

Bioodpad 772 997 1086 1125

Nápojové kartony 28 32 27 20

Veřejná zeleň

Významnou zelení města jsou parky Sady 1. máje, Jiráskovy sady, Smetanovy 
a Dvořákovy sady, park B. Martinů, příměstský rekreační les a lesopark při ulici 
Dobrovského a ulici Hybešova. Městská zeleň vytváří i účinnou protihlukovou bari-
éru. Nejvýše přípustné hladiny zvuku nejsou ve městě dlouhodobě překračovány. 

Jednou z činností správy zeleně je plánování a zajišťování kácení dřevin ve měs-
tě a zajišťování výsadby nové zeleně ve městě a místních částech.

V roce 2014 bylo v Šumperku odstraněno hned několik stromů, solitérních keřů 
a keřů rostoucích ve skupinách. Důvodem byl souběh několika akcí, kdy se ká-
celo několik desítek stromů, např. v rámci projektu Regenerace zeleně sídliště 



80

Prievidzská nebo revitalizace parku Smetanovy sady. Dále se při kácení porostů 
jednalo o kácení stromů se špatným nebo zhoršeným zdravotním stavem, které 
byly vytipovány na základě terénního průzkumu v rámci aktualizace inventari-
zace zeleně v Šumperku.

Žádost o povolení kácení stromů na pozemcích ve vlastnictví města Šumperka 
podává správa zeleně příslušnému orgánu ochrany přírody, tj. MěÚ Šumperk, 
odboru životního prostředí. Povolení ke kácení je pak vydáváno na základě zá-
kona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.

23. Civilní ochrana města

Důležitým počinem se stalo rozšíření počtu sirén na území města. Siréna byla 
instalována na budově spisovny MěÚ Šumperk a na budově úřadovny MěÚ Je-
senická 33. 

Při níže uvedených akcích spolupracovali dobrovolníci civilní ochrany Města 
Šumperka. V roce 2014 uplynulo 10 let od zahájení provozu projektu „Dobro-
volníci civilní ochrany Města Šumperka“.

Pořádané akce

Název akce Počet

Zdravotnická první pomoc pro veřejnost (spolupráce se 
Střední zdravotnickou školou Šumperk) – 4 dílný projekt

320 osob

Soutěž Civilní ochrana 2014 pro základní a střední školy 186 žáků

Zábava na základně civilní ochrany Luže 2014 500 osob

Vzdělávací akce pro pracovníky Městské úřadu Šumperk 180 osob

Relace civilní ochrany pro veřejnost na občanském rádiu 
(první středa, první pátek a první sobota v měsíci relace 
z radnice v Šumperku)

42 vysílání

Vývěsní skříňky CO na území města – 5 míst 12 aktualizací
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24. Hasičský záchranný sbor /HZS/ 
Olomouckého kraje, územní odbor Sever, 

stanice Šumperk a Jednotka sboru 
dobrovolných hasičů města Šumperka

HZS stanice Šumperk 

Na požární stanici Šumperk je zajištěn nepřetržitý výkon služby. Hasební obvod 
stanice čítá 36 obcí z území obce s rozšířenou působností (ORP) Šumperk.

Jednotka sboru dobrovolných hasičů

JSDH je začleněna mezi základní složky integrovaného záchranného systému 
v kategorii JPO II/1 a v souladu s platnými právními předpisy ji zřídilo Zastu-
pitelstvo města Šumperka jako organizační složku. Pracuje v režimu pracovní 
pohotovosti a zabezpečuje výjezd do 5 minut od vyhlášení poplachu. 

Jednotka se skládá z:
 velitele jednotky, 
 2 velitelů družstev (směn), 
 6 hasičů-strojníků,
 4 hasičů. 
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V rámci preventivně výchovné činnosti byla jednotka v roce 2014 zapojena 
do projektu zaměřeného na výchovu dětí z oblasti požární ochrany a ochrany 
obyvatelstva v podobě vyškolení nových instruktorů, kteří budou zapojeni do 
projektu v roce 2015. Do bohaté činnosti za minulý rok je nutno zahrnout také 
odbornou přípravu, školení a výcvik. Jednotka se za uvedené období zúčastnila 
celkem 15 akcí zaměřených právě na odbornou přípravu, školení a výcvik.

V roce 2014 byla zahájena výstavba nové hasičské zbrojnice. Dokončení stavby 
je plánováno na září 2015.

25. Městská policie, Policie ČR

Městská policie 

Činnost MP je upravena zákonem č. 553/1991 Sb., o obecní policii, v platném 
znění.  

Ve sledovaném období bylo strážníky Městské policie Šumperk:

 řešeno 6 824 událostí (přestupků, trestných činů, asistencí, předvádění osob, 
 doručování zásilek, součinnostních akcí apod.),
 zadrženo 28 osob podezřelých ze spáchání trestného činu,
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 zadrženo 26 osob hledaných či pohřešovaných,
 uloženo celkem 1 992 pokut v blokovém řízení ve výši 698 700,- Kč, z toho 
 1 319 blokových a 673 blokových pokut na místě nezaplacených,
 řešeno 1 899 přestupků v dopravě,
 zadrženo 7 podnapilých řidičů,
 řešeno 234 přestupků cyklistů (jízda na kole v pěší zóně, jízda za snížené 
 viditelnosti bez osvětlení, jízda po chodníku apod.),
 řešeno 15 přestupků na úseku ochrany před alkoholismem a jinými 
 toxikomániemi,
 řešeno 78 přestupků proti veřejnému pořádku,
 řešeno 19 přestupků proti občanskému soužití,
 řešeno 225 přestupků proti majetku včetně krádeží v obchodech,
 řešeno 88 případů porušování obecně závazných vyhlášek a nařízení města 
 (z toho 38 případů bylo porušování zákazu konzumace alkoholických nápojů 
 na veřejném prostranství a 23 případů se týkalo nerespektování tržního 
 řádu, kterým je zakázán podomní a pochůzkový prodej),
 řešeno celkem 204 přestupků domluvou,
 vystaveno 204 parkovacích karet,
 vydáno 261 povolení k vjezdu do pěší zóny,
 zjištěno 8 vraků vozidel,
 odchyceno 80 zatoulaných psů.

Policie ČR – obvodní oddělení Šumperk (OOP)

V roce 2014 bylo ve služebním obvodu Územního odboru Šumperk Krajského 
ředitelství policie Olomouckého kraje spácháno celkem 2 320 trestných činů. 
Z výše uvedeného počtu trestných činů se podařilo objasnit 1 442 skutků, tj. 
62,16 %. Obvodní oddělení Šumperk se na tomto výsledku podílelo 1 028 trest-
nými činy a objasnit se podařilo 687 trestných činů (66,83 %).

V rámci Krajského ředitelství Olomouckého kraje se v roce 2014 Územní odbor 
Šumperk v objasněnosti umístil stejně jako v loňském roce na 2. místě.

Na teritoriu OOP Šumperk bylo:

 evidováno 98 případů krádeží vloupáním do různých objektů,
 evidovány 4 případy vloupání do  obchodů,
 evidováno 11 případů vloupání do bytů,
 evidováno 205 krádeží a 17 krádeží aut,
 evidováno 43 případů ublížení na zdraví,
 evidováno 1 znásilnění,
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 evidováno 67 podvodů a 78 podvodů v hospodářské trestné činnosti,
 řešeno 6 výtržností (objasněno 83,33 %),
 řešeno 9 případů loupeží (objasněno 77,78 %),
 řešeno 210 případů hospodářské trestné činnosti,
 řešeno 632 obecných trestných činů.
 
V roce 2014 bylo na teritoriu obvodního oddělení řešeno 129 incidentů s prvky 
domácího násilí, institutu vykázání bylo použito u 13 osob.

V územní působnosti obvodního oddělení Policie ČR Šumperk (v obci Libina) 
byla v roce 2014 spáchána 1 vražda.
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Přílohy

Seznam starostů a předsedů národních výborů

Starostové
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 zastu-
pitelstvo 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)

Předsedové
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.
Místní národní výbor (demokraticky zvolený)
1946 (21.6.) -1948 (27.2) Leopold Formánek (nucen odstoupit)
Místní národní výbor (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
Městský národní výbor
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

Starostové
1990 (6.12.) -1994 (1.12.) Ctirad Medlík
1994 (1.12.) – 2002 (14.12.) Ing. Petr Krill
2002 (14.12) – dosud  Mgr. Zdeněk Brož
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VÝROČNÍ ZPRÁVA
o činnosti MěÚ Šumperk v oblasti poskytování informací za rok 
2014 v souladu s ustanovením § 18 zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Název odboru

Počet 
písemně 
podaných 

žádostí

Počet
vydaných

rozhodnutí 
o odmítnutí

žádosti

Počet podaných
odvolání proti

rozhodnutí

Počet 
stížností na
postup při
vyřizování 

žádosti
o informace

kancelář tajemníka 1 0 0 0

odbor správní 
a vnitřních věcí

1 1 0 0

odbor fi nanční 
a plánovací

0 0 0 0

odbor 
majetkoprávní

2 0 0 0

odbor 
strategického 
rozvoje, územního 
plánování a 
investic

4 0 0 0

odbor školství, 
kultury a vnějších 
vztahů

8 1 1 0

odbor životního 
prostředí

1 0 0 0

odbor dopravy 0 0 0 0

odbor výstavby 2 0 0 0

odbor živnostenský 0 0 0 0

odbor sociálních 
věcí

0 0 0 0
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oddělení interního 
auditu a kontroly

0 0 0 0

oddělení 
bezpečnostní rady 
města

0 0 0 0

městská policie 0 0 0 0

MěÚ ve spolupráci 
s Podniky města
Šumperka

2 0 0 0

Žádosti vyžadující 
spolupráci napříč 
odbory

2 0 0 0

CELKEM 23 2 1 0

 
MěÚ Šumperk řádně evidoval 23 žádostí o poskytnutí informací na základě 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Kromě písem-
ných žádostí o poskytnutí informací vyřizovaly jednotlivé odbory MěÚ denně 
ústní žádosti o informace související s jejich činností. Počet těchto žádostí nebyl 
v souladu s ustanovením § 13 odst. 3 uvedeného zákona součástí výroční zprá-
vy o poskytování informací.

MěÚ Šumperk vydal dvě rozhodnutí o odmítnutí žádost a evidoval jedno odvo-
lání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti.

MěÚ Šumperk poskytl v roce 2014 celkem 5 výhradních licencí (udělení souhla-
su k užití loga města Šumperka).

MěÚ Šumperk neevidoval žádnou stížnost podanou podle §16a zákona 
č. 106/1999Sb. O svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů.
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