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Úvod 

 

 

Vážení a milí přátelé, 

 

Ročenka je dokument, který vám představí město tak trochu jinak, než je 

obvyklé. Jde o sumář čísel a statistik z nejrůznějších oblastí.  

 

Důležitou kapitolou je například demografický vývoj obyvatelstva, podrobně 

zpracované jsou údaje o podnikatelských subjektech, o infrastruktuře, 

dopravě, školství a zdravotnictví. Dočtete se, kde si můžete zasportovat 

a jaké jsou další možnosti v oblasti volnočasových aktivit. Nechybí zde ani 

kapitola věnovaná bezpečnosti a sociální oblasti. 

 

I když se zdá, že ročenka je pouhým souhrnem suchých čísel, doporučuji 

všem do ní alespoň nahlédnout, věřím, že některé z kapitol Vás zaujmou.  

 

 

Mgr. Tomáš Spurný 

starosta města 
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1. Vybrané údaje 
 

Obecná charakteristika  

První písemná zpráva 1281 

Zeměpisné souřadnice 49° 57' s. š., 16° 58' v. d. 

Nadmořská výška – střed/m 330 

Počet katastrálních území 3 

Klimatické hodnoty:  

průměrná teplota vzduchu 9,7 °C 

roční úhrn srážek 823 mm 

nejbohatší měsíc na srážky 823 mm 

Počet obyvatel k 31.12.2020 25 545 

Cizinci s trvalým pobytem 303 

Počet obyvatel včetně cizinců 25 848 

Městská doprava:  

počet linek 5 

počet zastávek 48 

délka provozní sítě  60 km 

Pošty 4 

Školy:  

mateřské 3 

základní 5 

střední a VOŠ 6 

školy jiných zřizovatelů 5 

vysoké školy/fakulty 2/3 

Kulturní zařízení:  

kulturní dům 1 

divadla 1 

kina 1 

muzea a galerie 4 

knihovna 1 

Kostely 6 
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Zdravotní zařízení:  

nemocnice 1 

poliklinika 1 

lékárny 11 

Samostatné ordinace lékařů:  

pro dospělé 23 

pro děti a dorost 7 

ordinace specialistů 100 

zubních lékařů 28 

Domov důchodců 1 

Penzion pro důchodce 1 

Domy s pečovatelskou službou 4 

 

 

2. Složení rady a zastupitelstva města 
(stav k 31.12.2020) 

 

Členové rady města   Volební strany 

Mgr. Tomáš Spurný   Pro Šumperk – KDU-ČSL a NK 

Ing. Marta Novotná   Šumperáci 

Ing. Jakub Jirgl    ANO 2011 

Martin Hoždora    ANO 2011 

doc. JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. Pro Šumperk – KDU-ČSL a NK        

Mgr. Jana Rybová Kunčarová  ANO 2011  

Ing. Roman Macek   ODS 

Dušan Ščambura   Pro Šumperk – KDU-ČSL a NK 

MUDr. Radan Volnohradský  ANO 2011 

 

Členové zastupitelstva města  Volební strany 

Mgr. Tomáš Spurný   Pro Šumperk – KDU-ČSL a NK 

Ing. Marta Novotná   Šumperáci 

Ing. Jakub Jirgl    ANO 2011 

Martin Hoždora    ANO 2011 

doc. JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. Pro Šumperk – KDU-ČSL a NK        

Mgr. Jana Rybová Kunčarová  ANO 2011  

Ing. Roman Macek   ODS 

Dušan Ščambura   Pro Šumperk – KDU-ČSL a NK 
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MUDr. Radan Volnohradský  ANO 2011 

Radovan Auer    Šumperáci 

MUDr. Jiří Berka    Sdružení PRO-REGION a Nezávislí 

MUDr. Miloslav Borek   Sdružení PRO-REGION a Nezávislí 

Mgr. Bc. Zdeněk Brož   Nezávislá volba 

Mgr. Alena Hlavešová   KSČM 

Ing. Jaroslav Horák  SPD 

Jaroslav Horák  SPD 

Martin Janíček    ANO 2011 

Mgr. Irena Jonová   ČSSD 

JUDr. Ivana Jordová   KSČM 

Mgr. Martin Kuchtík   Nezávislá volba 

MgA. Kamil Navrátil   Šumperáci 

Ing. Ondřej Polák   Šumperáci 

František Porteš    ANO 2011 

Mgr. Tomáš Potěšil   ODS 

Ing. et. Ing. Bc. Bronislav Suchý  Sdružení PRO-REGION a Nezávislí 

Ing. Jiří Vozda  Sdružení PRO-REGION a Nezávislí 

Květoslav Vykydal  Nezávislá volba 

   

 

3. Vedení města 
 
Starosta města – Mgr. Tomáš Spurný 

Starosta např. svolává a zpravidla řídí zasedání zastupitelstva a rady města, 

spolu s 1. místostarostou podepisuje právní předpisy obce, odpovídá za 

včasné objednání přezkoumání hospodaření města za uplynulý kalendářní 

rok. Metodicky řídí odbory: krizové řízení, interní audit a kontrolu, kancelář 

tajemníka, finanční a plánovací, majetkoprávní, živnostenský. 

 

1. místostarostka – Ing. Marta Novotná 

1. místostarosta rozhodnutím zastupitelstva města zastupuje starostu v době 

jeho nepřítomnosti. 

Metodicky řídí odbory: dopravy, správní a vnitřních věcí, školství, kultury 

a vnějších vztahů, sociálních věcí.  

 

2. místostarosta – Ing. Jakub Jirgl  

2. místostarosta rozhodnutím zastupitelstva města zastupuje starostu v době 

jeho nepřítomnosti, jedná a rozhoduje ve všech věcech, které jsou svěřeny 

starostovi. 
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Metodicky řídí odbory: strategického rozvoje, územního plánování a investic, 

výstavby, životního prostředí. 

 

 

 

4. Výbory zastupitelstva a komise rady 
(stav k 31.12.2020) 

 

Výbory zastupitelstva 

 
Finanční výbor 

Předseda: Ing. Roman Macek 

Tajemník: Hana Adamová 

Členové:  MUDr. Radan Volnohradský, Ing. Zdeněk Utěšený, MBA, 

Ing. Petr Suchomel, Ing. Jana Barešová, Ing. et Ing. Bc. 

Bronislav Suchý, Lenka Valentová, Ing. Jakub Šnapka, 

Ing. Jaromír Mikulenka  

 

Kontrolní výbor 

Předseda: Mgr. Alena Hlavešová 

Tajemník: Helena Hloušková 

Členové: Martin Hladil, Ing. Luboš Cekr, PhDr. Václav Kopa, Ing. 

Radovan Vrba, Ing. Ludvík Žák, , MgA. Kamil Navrátil, Jakub 

Gloza 

 

 

Komise rady 

 
Komise pro dotace z rozpočtu města  

Předseda:  MUDr. Miloslav Borek 

Tajemník:   Mgr. Iveta Vymazalová 

Členové:     Jiří Gonda, Michal Bubeník, Jaroslav Horák ml., Ladislav Sebök, 

Zdeněk Zerzáň, Mojmír Janků,  Radovan Auer, Květoslav Vykydal 

 

Komise strategického rozvoje, výstavby a životního prostředí  

Předseda:  Mgr. Karel Hošek (Šumperáci) 

Tajemník:   Ing. Lenka Krobotová 

Členové:     Zdeněk Stojaník, Jiří Valert, Jiří Vozda, Jana Richtrová, Vladislav 

Mesiarkin, Roman Bednář, Valerie Hrubá, Martin Hons 
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Komise školství a sportu  

Předseda:  PaedDr. Hynek Pálka (Šumperáci) 

Tajemník:   Bc. Jana Nedělníková 

Členové:     Gabriela Kubešová, Petr Jakoubek, Pavel Mareš, Petr Opekar, 

Michaela Jirošová, Eva Kupková, Jan Křížek, Pavla Zerzáňová 

Hilšerová 

 

Komise kultury, letopisecká a cestovního ruchu   

Předseda:  Josef Macek, DiS. (ANO 2011) 

Tajemník:   Bc. Martina Plesníková 

Členové:     Kamil Navrátil, Luboš Heider, Věra Kocourková, Andrea 

Veselovská, Matěj Kašík, František Merta, Markéta Berková, 

Martin Kuchtík 

 

Komise sociální  

Předseda:  Dušan Ščambura (PRO ŠUMPERK - KDU-ČSL a NK) 

Tajemník:   Zuzana Müllerová, DiS. 

Členové:  Angelis Zdukos, Taťána Kašparová, Milena Kratochvílová, Ivo 

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

Škvařilová 

 

Komise dopravy 

Předseda:  Ing. Přemysl Michálek, CSc. 

Tajemník:   Ing. Jaroslava Vicencová 

Členové:     Martin Hladil, Richard Hrdina, Zdenek Suchomel, Jan Karger, 

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

Koruna 

 

Komise pro prevenci kriminality a bezpečnost ve městě  

Předseda:  František Porteš (ANO 2011) 

Tajemník:   Bc. Slavěna Karkošková 

Členové:     Jaromír Vondra, Miroslav Nečas, Milan Kukula, Václav Doubrava, 

Rostislav Matušek, Jiří Skrbek, Gustav Vojtek, Jakub Macek 

 

Komise majetkoprávní, bytového hospodářství a živností  

Předseda:  Martin Janíček (ANO 2011) 

Tajemník:   Kateřina Bezdíčková 

Členové:     Klára Dubovská Holubová, Petr Sovadina, Zdeněk Brož, Jaroslava 

Horáková, Zdena Laštuvičková, Ivana Jordová, Zuzana Hicks, 

Tomáš Menšík 
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Komise životního prostředí a energetiky 

Předseda:  Ing. Jaroslav Horák st. (SPD) 

Tajemník:   Olga Havlíčková 

Členové:     Marek Pažitka, Petr Prokeš, Vladimír Haitmar, Slavomír Bušina, 

Miroslava Pořízková, Jitka Sitařová, Vladimír Hošek, Ondřej Polák 
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5. 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 35A, 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 

 

 

Tajemník městského úřadu – Ing. Helena Miterková 

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. 

 

Odbory Městského úřadu Šumperk 

(stav k 31.12.2020) 

 

Odbor dopravy Ing. Radek Novotný, vedoucí 

Odbor finanční a plánovací Ing. Milena Peluhová, vedoucí 

Odbor majetkoprávní Mgr. Milan Šubrt, vedoucí 

Odbor sociálních věcí Ing. Pavla Skálová, vedoucí 

Odbor správní a vnitřních věcí Ing. Petra Štefečková, vedoucí 

Odbor strategického rozvoje, 

http://www.sumperk.cz/
mailto:posta@sumperk.cz
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územního plánování a investic Ing. Pavel Volf, vedoucí 

Odbor školství, kultury a  vnějších vztahů Mgr. Olga Hajduková, vedoucí  

Odbor výstavby Ing. Luděk Felkl, vedoucí  

Odbor živnostenský Ing. Marek Pospíšil, vedoucí 

Odbor životního prostředí Ing. Dana Krňávková, vedoucí 

Kancelář tajemníka Ing. Marie Dvořáčková, vedoucí   

 

 

V roce 2020 Městský úřad Šumperk vykonával funkci obce s rozšířenou 

působností v 36 obcích, jsou to: 

Bludov, Bohdíkov, Bohutín, Branná, Bratrušov, Bušín, Dlouhomilov, Dolní 

Studénky, Hanušovice, Hraběšice, Hrabišín, Chromeč, Jakubovice, Janoušov, 

Jindřichov, Kopřivná, Libina, Loučná nad Desnou, Malá Morava, Nový Malín, 

Olšany, Oskava, Petrov nad Desnou, Písařov, Rapotín, Rejchartice, Ruda nad 

Moravou, Sobotín, Staré Město, Sudkov, Šléglov, Šumperk, Velké Losiny, 

Vernířovice, Vikantice, Vikýřovice. 

 

Městský úřad Šumperk vykonával funkci pověřené obce a funkci stavebního 

úřadu v 28 obcích, jsou to: 

Bludov, Bohdíkov, Bohutín, Bratrušov, Bušín, Dlouhomilov, Dolní Studénky, 

Hraběšice, Hrabišín, Chromeč, Jakubovice, Janoušov, Libina, Loučná nad 

Desnou, Nový Malín, Olšany, Oskava, Petrov nad Desnou, Písařov, Rapotín, 

Rejchartice, Ruda nad Moravou, Sobotín, Sudkov, Šumperk, Velké Losiny, 

Vernířovice, Vikýřovice. 

 

Městský úřad Šumperk jako úřad s rozšířenou působností vykonával matriční 

agendu pro 14 obcí ve správním obvodu, jsou to: 

Bratrušov, Dlouhomilov, Dolní Studénky, Hraběšice, Nový Malín, Petrov nad 

Desnou, Písařov, Rapotín, Rejchartice, Sobotín, Sudkov, Šumperk, 

Vernířovice, Vikýřovice. 
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6. 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 /Německo/  1994 

Dohoda o partnerství Šumperk – Maarssen /Nizozemí/  1994 

Smlouva o partnerské spolupráci Šumperk – Nysa /Polsko/  1996 

Smlouva o spolupráci s městem Mikulov /Česká republika/  1998 

Smlouva o spolupráci s městem Polotsk  /Bělorusko/   2000 

Smlouva o spolupráci s městem Prievidza /Slovensko/  2001 

Smlouva o spolupráci s městem Ebreichsdorf /Rakousko/  2002 

Smlouva o partnerství mezi městem Šumperk a městem         

Sulmona /Itálie/                 2017 

 

 

Akce s partnerskými městy a v rámci mezinárodních vztahů – 

akce konané v Šumperku (organizované/spoluorganizované 

městem Šumperkem nebo organizované příspěvkovými 

organizacemi města) 
 

16.04.2020 Vyslovení podpory partnerským městům Nysa, 

Prievidza, Mikulov, Sulmona a Bad Hersfeld 

dopisem starosty města v souvislosti s restriktivními 

opatřeními nařízenými ve snaze zastavit epidemii 

onemocnění covid-19. 

Listopad 2020 Vydání společného nástěnného kalendáře akvarelů 

Pavla Alexandra Taťouna k připomenutí 25. výročí 

existence partnerství mezi Šumperkem a Nysou 

v roce 2021 
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Akce s partnerskými městy a v rámci mezinárodních vztahů – 

akce konané v partnerských městech 

 

26.01.2020 Účast malých fotbalistů FK Šumperk na halovém 

turnaji Polonia Cup U v Nyse (PL) 

22.02.2020 Účast zástupců města na slavnostním předáváním 

ocenění Tryton Nyski (PL) 

 

 

Pravidelné akce konané v partnerských městech i možnost účasti 

zahraničních delegací byly po většinu roku výrazně omezené, až nemožné. 

 
 

 

7. Přehled významných událostí 
 

Leden 

01.01.2020 Klub českých turistů uspořádal 44. ročník 

novoročního výstupu na rozhlednu Háj 

01.-12.01.2020 Proběhla Tříkrálová sbírka, která v šumperském 

děkanátu vynesla 945 524 Kč (o 74 122 Kč více 

než před rokem) 

11.01.2020 Otevření fotbalového hřiště s novým umělým 

trávníkem při příležitosti utkání mezi FK Šumperk 

a Sigmou Olomouc   

13.01.2020 Přesun autobusového nádraží do ulic Fialovy 

a Jeremenkovy po dobu výstavby nového 

dopravního terminálu 

18.01.2020 Zemřel někdejší senátor PČR a přednosta 

Okresního úřadu Šumperk Adolf Jílek 

30.01.2020 Zasedání zastupitelstva, během něhož byly mimo 

jiné uděleny Ceny města Šumperka za rok 2019, 

Cenu za přínos městu získal někdejší starosta Petr 

Krill 

Leden Kolaudace nové tříkilometrové cyklostezky ze 

Šumperka do Bratrušova při silnici II/446 
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Únor 

01.02.2020 Ukončení provozu pobočky Sever Městské knihovny 

T. G. Masaryka Šumperk v Temenici, později zde 

vzniklo společenské centrum pod hlavičkou 

společnosti PONTIS 

03.02.2020   Zahájení 47. ročníku Preludia Aloise Motýla 

10.02.2020 Koncert kytaristy Iana Paice ze skupiny Deep Purple 

v šumperském domě kultury 

19.02.2020 Předání ocenění talentovaným sportovcům ze 

Šumperka a okolí starostou města a zástupci České 

unie sportu 

19.02.2020 Zákaz návštěv hospitalizovaných pacientů 

v Nemocnici Šumperk kvůli rostoucí hrozbě 

onemocnění novým typem koronaviru 

20.02.2020 Připomínka 51. výročí „vzplanutí Pochodně č. 2“ 

Jana Zajíce 

20.02.2020   Zasedání zastupitelstva 

24.02.2020 Udělení ocenění Sportovec roku Olomouckého 

kraje, čestnou cenu získal Ondřej Bank, cenu pro 

nejlepší handicapovanou sportovkyni si odnesla 

neslyšící gymnastka Kateřina Korgerová ze 

Šumperka 

 

Březen 

01.03.2020 Potvrzeny první tři případy nákazy novým typem 

koronaviru SARS-CoV-2 v ČR 

12.03.2020 Vyhlášení nouzového stavu v ČR, téhož dne byl 

aktivován krizový štáb města 

13.03.2020 První jednání krizového štábu města, od 

následujícího dne zasedal denně 

13.03.2020 Uzavření Informačního centra Šumperk na základě 

rozhodnutí krizového štábu 

16.03.2020 Plánované jednání Bezpečnostní rady ORP Šumperk 

s operativní úpravou programu na řešení nastalé 

situace 

18.03.2020 Spuštěna služba Mobilní rozhlas pro občany města 

18.03.2020 MŠ Veselá školka začala fungovat jako krizová 

školka pro děti zdravotníků, policistů a dalších 

strategických profesí, pro školáky těchto rodičů na 

1. stupni se starala ZŠ v Šumavské ulici 

20.03.2020 Zasedání zastupitelstva 
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22.03.2020 Šumperská nemocnice zprovoznila odběrové místo 

pro pacienty s podezřením na nákazu koronavirem 

 

Duben 

06.04.2020 Odstartovalo elektronické podávání žádostí do 

mateřských škol zřizovaných městem, vlastní zápis 

k předškolnímu vzdělávání proběhl 5. a 6. května 

19.04.2020 Vandal poničil strom, jenž je součástí Lavičky 

Václava Havla 

22.04.2020 Proběhl zápis dětí do ZŠ, poprvé pouze elektronicky 

24.04.2020 Vyhořel byt v panelovém domě s ulici Čajkovského – 

tzv. „Hokejky“ 

 

Květen 

01.05.2020 Tradiční prvomájové oslavy ve městě byly zrušeny 

kvůli epidemii covid-19 

07.05.2020 Pietní akt u bratrušovské střelnice k příležitosti Dne 

vítězství proběhl kvůli protiepidemickým opatřením 

bez účast veřejnosti 

14.05.2020 Zasedání zastupitelstva 

14.05.2020 Nainstalována nabíjecí stanice pro elektrokola na 

Hlavní třídě naproti spořitelně 

25.05.2020 Olomoucký kraj udělil ocenění Pedagog roku, 

ocenění získali i tři pedagogové ze Šumperka – Petr 

Opekar z Gymnázia Šumperk, Roman Zajíc ze 

Střední odborné školy a Petr Vepřek, ředitel Vyšší 

odborné školy a Střední průmyslové školy 

Květen Otevření prvního bezobalového obchodu 

s potravinami a drogerií ve městě s názvem 

Šumperská Špajzka 

 

Červen 

Červen V 1. červnovém týdnu se uskutečnila virtuální verze 

běžeckého závodu ŠumpeRUN, nejrychlejším 

účastníkem se stal Vojtěch Bednarský. 

07.06.2020 Temeničtí hasiči pomáhali v zaplavených obcích – 

v Rapotíně a v Dlouhé Loučce 

11.06.2020 V obřadní síni radnice byly předány Ceny města 

Šumperka za rok 2019 
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13.-14.06.2020 Konání 1. finálového turnaje 8. ročníku Ondrášovka 

Cupu, jenž je oficiálním Pohárem FAČR kategorií 

U8–U13, na šumperském fotbalovém stadionu 

17.06.2020 Poděkování zástupcům místních firem, sociálních 

a charitativních organizací, hasičům, policistům 

i lidem, jež byli ochotní udělat něco navíc pro druhé 

18.06.2020 Zasedání zastupitelstva 

25.06.2020 Promoce 15 absolventů Strojírenské fakulty  VŠB-TU 

Ostrava – odloučeného pracoviště Šumperk 

 

Červenec 

01.07.2020  Zahájení sezónního provozu bratrušovského 

koupaliště 

03.07.2020 Slavnostní otevření opravené kaple sv. Anny v Horní 

Temenici 

Od 03.07.2020 Každý prázdninový pátek večer probíhaly 

mimořádné večerní rozhledy z radniční věže 

Červenec Konání festivalu Klášterní hudební slavnosti 

Červenec Dokončena obnova systému varování a informování 

obyvatelstva města, staré rotační sirény byly 

vyměněny za elektronické 

 

Srpen 

06.08.2020 Otevření nově zrekonstruovaného zahradního 

altánu v Radniční ulici jako výstavního prostoru 

s unikátním systém vstupu – otevíráním 

prostřednictvím mobilního telefonu, Galerii Pavilon 

provozuje společnost Eagle Technics 

29.-30.8.2020 Dny otevřených dveří nově zrekonstruovaného 

Aquacentra Šumperk 

31.08.2020 Slavnostní otevření Aquacentrum Šumperk za 

přítomnosti zastupitelů města, Podniků města 

Šumperka a zhotovitelských firem 

 

Září 

01.09.2020 Zahájen provoz Aquacentra Šumperk, které prošlo 

náročnými stavebními úpravami 

01.09.2020 Do prvních tříd šumperských základních škol 

nastoupilo 265 prvňáčků 

Září V budově železničního nádraží byla otevřena 

pobočka České pošty 
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10.09.2020 Zasedání zastupitelstva, které se mimo jiné 

zabývalo výsledky hospodaření města 

a příspěvkových organizací 

10.09.2020 Cenu hejtmana Olomouckého kraje získala bioložka 

Magda Zmrhalová in memoriam, která působila 

v šumperském muzeu 

11.09.2020 Město Šumperk 11. září získalo 2. místo v soutěži 

O keramickou popelnici, kterou každoročně 

vyhlašuje Olomoucký kraj se společností EKO-KOM 

12.09.2020 Do funkce tajemnice Městského úřadu Šumperk 

nastoupila Ing. Helena Miterková, dosavadní 

tajemník PaedDr. Petr Holub odešel do starobního 

důchodu 

12.09.2020 Konání Dnů evropského dědictví 

13.09.2020 Uskutečnil se 2. ročník běžeckého závodu 

ŠumpeRUN, absolutním vítězem se stal Jan Janů, 

nejlepší ženou Eva Filipiová 

14.09.2020 Vrchní sestra Charity Šumperk Dagmar Remešová 

obdržela medaili Českého červeného kříže 

„Děkujeme“ 

15.09.2020 Představení monografie o šumperském rodákovi – 

architektu Carlu Seidlovi v šumperské knihovně 

27.09.2020 Zemřel někdejší místostarosta Ivo Vykydal 

Září Byl dokončen redesign webových stránek města 

Šumperka 

 

Říjen 

05.10.2020 Kvůli tzv. druhé vlně epidemie onemocnění covid-19 

byl v ČR opět vyhlášen nouzový stav 

05.-06.10.2020 Konání voleb do zastupitelstev krajů, 

v Olomouckém kraji nejvíce hlasů získalo hnutí 

ANO 2011 

12.-16.10.2020 Jesenická ulice byla kvůli stavebním pracím na 

dopravním terminálu částečně neprůjezdná 

26.10.2020 Uctění památky vojáků šumperského pěšího pluku 

padlých v roce 1938 vedením města a připomínka 

102. výročí založení samostatné republiky 

u památníku T. G. Masaryka 

29.10.2020 Zasedání zastupitelstva se zabývalo mimo jiné 

plánem zimní údržby a schválením dotačních 

programů města na rok 2021 
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Listopad 

02.11.2020 Nadnárodní francouzská společnost SUEZ GROUPE 

S.A.S. prodala akcie společnosti Šumperska ́ 
provozní vodohospodářská společnost, a.s. (ŠPVS) 

společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, 

a. s. (VHZ), tímto krokem se VHZ staly vlastníkem 

100 % akcií ŠPVS 

13.11.2020 Město Šumperk navštívilo nové vedení 

Olomouckého kraje – hejtman Josef Suchánek se 

svými náměstky Ivo Slavotínkem, Janem Šafaříkem, 

Zdeňkou Dvořákovou Kocourkovou a krajským 

radním Radimem Sršněm 

 

Prosinec 

10.12.2020 Zasedání zastupitelstva, na programu bylo 

schválení rozpočtu města na rok 2021 

11.12.2020 Zemřel sochař a fotograf Antonín Suchan 

13.12.2020 Zemřel šumperský spisovatel Jaroslav Mostecký 

16.12.2020 Město získalo ocenění za první místo v celostátní 

soutěži Komunální projekt roku za rekonstrukci 

AQUAcentra a jeho technologického zázemí 

22.12.2020 Zemřel jeden z prvních polistopadových 

místostarostů města Jiří Hájek 
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8. Hospodaření města za rok 2020 
 

Rozpočet města na rok 2020   

PŘÍJMY tis. Kč 

Daňové příjmy 424 220 

Nedaňové příjmy 67 503 

Neinvestiční transfery 52 960 

Investiční příjmy 69 049 

Přebytek z minulých let 50 000 

Úvěr 20 000 

Příjmy celkem 683 732 

 

VÝDAJE tis. Kč 

Provozní výdaje 

Investiční výdaje 

549 793 

116 345 

Splátky jistin úvěrů 17 594 

Výdaje celkem 683 732 

 

Rozpočet města Šumperka byl schválen zastupitelstvem města dne 

12.12.2019 usnesením č. 352/19.  

 

 
Plnění rozpočtu města za rok 2020 

PŘÍJMY           v tis. Kč 

Ukazatel Upravený rozpočet Skutečnost Plnění v % 

Daňové příjmy 387 503 430 412 111 

Nedaňové příjmy 69 101 79 502 115 

Ostatní neinvestiční transfery 111 561 111661 100 

Investiční příjmy celkem 84187 78876 94 

Příjmy celkem 652 352 700 451 107 
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VÝDAJE              tis. Kč 

Ukazatel Upravený rozpočet Skutečnost Plnění v % 

Kancelář tajemníka 129 420 123 465 95 

Krizové řízení 8 156 7 468 92 

Odbor správní a vnitřních věcí 20 177 16 771 83 

Odbor životního prostředí 22 923 22 709 99 

Odbor dopravy 13 743 13 555 99 

Odbor sociálních věcí 27 226 27 022 99 

Odbor školství, kultury 

a vnějších vztahů 
75 156 72 902 97 

Odbor finanční a plánovací 84 442 82 001 97 

Odbor majetkoprávní 157 018 138 036 88 

Odbor strategického rozvoje, 

územního plánování a investic 
177 029 144574 82 

Městská policie 22 840 22 284 98 

Požární ochrana – JSDH 2 070 2056 99 

Odbor výstavby 13 13 100 

Investiční příspěvky 20 20 100 

Výdaje celkem 740 233 672 876 91 

 

Majetková účast města 

Název podniku Účast v mil. Kč Druh účasti 

PMŠ, a. s. 440 cenné papíry 

Divadlo Šumperk, s.r.o. 65 majetkový podíl 

VHZ, a. s. 393 cenné papíry 

Dům kultury Šumperk s.r.o. 0,325 majetkový podíl 

Celkem 652 352  
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Přehled majetku města 

(stav k 31.12.2020) 

 

AKTIVA tis. Kč 

Stálá aktiva: 3 788 340 

dlouhodobý nehmotný majetek 8 826 

dlouhodobý hmotný majetek 2 911 102 

dlouhodobý finanční majetek 839 374 

dlouhodobé pohledávky 29 038 

Oběžná aktiva: 270 634 

zásoby 2 655 

krátkodobé pohledávky 5 1040 

krátkodobý finanční majetek 216939 

Úhrn aktiv 4 058 974 

PASIVA tis. Kč 

Vlastní kapitál: 3 693 639 

jmění účetní jednotky a upravující položky 2 710 072 

fondy účetní jednotky 3 114 

výsledek hospodaření 980 453 

Cizí zdroje: 365 335 

dlouhodobé závazky (vč. úvěrů) 240 438 

krátkodobé závazky 124897 

Úhrn pasiv 4 058 974 
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9. Rozpočet města Šumperka na rok 2021 
(se zapracovaným přebytkem z minulých let) 

 

PŘÍJMY tis. Kč 

Daňové příjmy 396 557 

Nedaňové příjmy 63 439 

Neinvestiční transfery 55 232 

Investiční příjmy 53 688 

Přebytek z minulých let 191 073 

Úvěr 0 

Příjmy celkem 759 989 

 

VÝDAJE tis. Kč 

Provozní výdaje 

Investiční výdaje 

506 899 

199 476 

Splátky jistin úvěrů 20 700 

Výdaje celkem 727 075 

 

Rozpočet města Šumperka byl schválen zastupitelstvem města dne 

10.12.2020 usnesením č. 634/20.  
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10. Demografický vývoj 
Demografický vývoj ve městě Šumperk 

(rok 2015–2020) 

Ukazatel 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Narození: 253 266 292 248 254 238 

z toho chlapci 123 143 132 123 140 125 

z toho děvčata 130 123 160 125 114 113 

Zemřelí: 312 310 332 355 316 369 

z toho muži 158 162 149 177 157 183 

z toho ženy 154 148 183 178 159 185 

Trend -59 -44 -40 -107 -62 -131 

 

Počet zemřelých v roce 2020 byl 369, což je o 53 více než v předchozím 

roce. Oproti předchozímu roku ve sledovaném období klesla porodnost 

o 16 živě narozených dětí na počet 238.  

 

Nejčastější jména chlapců narozených v Šumperku v roce 2020 

Jméno 
Počet narozených 

v roce 2020 
Počet obyvatel v ČR se stejným jménem 

Jakub 24 108 013 

Jan 17 293 938 

Tomáš 16 181 926 

Vojtěch 14 52 802 

 

Nejčastější jména dívek narozených v Šumperku v roce 2020 

Jméno 
Počet narozených 

v roce 2020 
Počet obyvatel v ČR se stejným jménem 

Eliška 25 61 517 

Tereza 20 83 692 

Natálie 16 33 761 

Amálie 14 6 320 

Anna 14 134 819 
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Věková skladba obyvatel města 

(stav k 09.03.2021) 

Věková kategorie Počet osob Podíl v % 

Dětská složka celkem (0–14) 3 753 14,75 

15–19 1 109 4,36 

20–24 1 065 4,19 

25–29 1 378 5,42 

30–34 1 614 6,34 

Mladší produktivní věk celkem (15–34) 5 166 20,31 

35–39 1 515 5,96 

40–44 1 871 7,35 

45–49 2 018 7,93 

50–54 1 648 6,48 

55–59 1 536 6,04 

60–64 1 659 6,52 

Starší produktivní věk celkem (35–64) 10 247 40,28 

65–74 3 643 14,32 

75–84 1 999 7,86 

85–94 597 2,35 

95+ 34 0,13 

Postproduktivní věk celkem (65 a víc) 6 273 24,66 

Obyvatel celkem 25 439 100 

 

I v roce 2020 docházelo k migraci (stěhování) obyvatel. Do města se 

v průběhu roku přistěhovalo 428 osob, 636 obyvatel se odstěhovalo.  

 

Město Šumperk mělo k 31.12.2020 celkem 25 545 obyvatel s trvalým 

pobytem, z toho 12 005 mužů a 13 540 žen. Mimo to ve městě žilo 

303 cizinců s povoleným trvalým pobytem.   
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Tabulka sňatků 

(rok 2015–2020) 

Ukazatel 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Sňatky 143 155 187 200 188 188 

sňatky občanské  132 139 176 192 186 180 

sňatky církevní 11 16 11 8 2 8 

Rozvody 84 76 68 69 62 61 

Trend +59 +79 +119 +131 +126 +127 

 

Počet nově uzavřených sňatků se udržel na stejné hodnotě jako v roce 2019. 

Počet rozvodů má od roku 2015 mírně klesající tendenci. 
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11. Hospodářský a sociální rozvoj 
Registr ekonomických subjektů činných bez omezení ve městě Šumperk 

(stav k 31.12.2020) 

 

Podnikatelské subjekty se sídlem 

v Šumperku dle převažující činnosti 

k 31. 12. 2020 

Registrované 

podniky 

Podniky se 

zjištěnou 

aktivitou * 

Zemědělství, lesnictví, rybářství 171 84 

Průmysl celkem 743 417 

Stavebnictví 557 272 

Velkoobchod a maloobchod; opravy 

a údržba motorových vozidel 

 
1 351 

 

486 

Doprava a skladování 181 104 

Ubytování, stravování a pohostinství 409 207 

Informační a komunikační činnosti 110 80 

Peněžnictví a pojišťovnictví 35 23 

Činnosti v oblasti nemovitostí 516 111 

Profesní, vědecké a technické činnosti 816 486 

Administrativní a podpůrné činnosti 109 69 

Veřejná správa a obrana; povinné 

sociální zabezpečení 
4 3 

Vzdělávání 88 58 

Zdravotní a sociální péče 168 139 

Kulturní, zábavní a rekreační činnosti 221 109 

Ostatní činnosti 643 289 

Nezařazeno 309 155 

Celkem 
 

6 431 3 092 

Zdroj: ČSÚ 

 

* Za podnik se zjištěnou aktivitou je považován subjekt, který podle informací 

ze statistických zjišťování nebo z administrativních zdrojů vykazuje 

ekonomickou činnost. 
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Podnikatelské subjekty se sídlem 

v Šumperku podle kategorie počtu 

zaměstnanců k 31. 12. 2020 

Registrované 

podniky 

Podniky se 

zjištěnou 

aktivitou  

Bez zaměstnanců  1 825 1 825 

1 až 5 zaměstnanců  461 461 

6 až 9 zaměstnanců  74 74 

10 až 19 zaměstnanců 64 64 

20 až 24 zaměstnanci 7 7 

25 až 29 zaměstnanců 30 30 

50 až 99 zaměstnanců 28 28 

100 až 199 zaměstnanců  11 11 

200 až 249 zaměstnanců  - - 

250 až 499 zaměstnanců 2 2 

500 až 999 zaměstnanců 2 2 

1000 až 1499 zaměstnanců 2 2 

Neuvedeno 3 925 586 

Celkem 6 431 3 092 

Zdroj: ČSÚ 

 

Podnikatelské subjekty se sídlem 

v Šumperku podle právní formy 

k 31. 12. 2020 

Registrované 

podniky 
Podniky se 

zjištěnou 

aktivitou  

Fyzická osoba podnikající dle 

živnostenského zákona 
4 360 1 972 

Fyzická osoba podnikající dle jiných 

zákonů než živnostenského a zákona o 

zemědělství 
238 195 

Zemědělský podnikatel – fyzická osoba  36 28 

Veřejná obchodní společnost 26 4 
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Společnost s ručením omezeným 884 681 

Společnost komanditní 1 1 

Nadace 2 1 

Nadační fond 6 4 

Akciová společnost 38 36 

Obecně prospěšná společnost 9 6 

Společenství vlastníků jednotek 359 4 

Ústav 4 2 

Družstvo 27 24 

Organizační složka státu 1 1 

Příspěvková organizace 23 23 

Odštěpný závod zahraniční právnické 

osoby 
1 - 

Zahraniční fyzická osoba 23 12 

Školské právnické osoby 1 1 

Spolek 265 67 

Odborová organizace 36 5 

Organizace zaměstnavatelů 1 1 

Evidované církevní právnické osoby 9 6 

Pobočný spolek 66 12 

Stavovská organizace – profesní komora 1 1 

Komora (s výjimkou profesních komor) 2 2 

Zájmové sdružení právnických osob 7 2 

Honební společenstvo 3 - 

Obec nebo městská část hlavního města 

Prahy 
1 1 

Mezinárodní organizace a sdružení 1 - 

Celkem 6 431 3092 

Zdroj: ČSÚ 
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Výkon živnostenského odboru MěÚ Šumperk 

 

V roce 2020 Městský úřad Šumperk – Obecní živnostenský úřad: 

• vydal 941 výpisů ze živnostenského rejstříku jako průkaz 

živnostenského oprávnění 

• zrušil 178 živnostenských oprávnění na vlastní žádost podnikatele 

• zrušil 39 živnostenských oprávnění z moci úřední 

• zapsal do živnostenského rejstříku 210 oznámení o přerušení 

podnikání 

• zapsal do živnostenského rejstříku 61 oznámení o pokračování 

v podnikání 

• zapsal do živnostenského rejstříku 416 oznámení změn údajů 

o provozovnách  

 

Na správních poplatcích vybral Městský úřad Šumperk – Obecní živnostenský 

úřad: 

• 510 780 Kč za registrační úkony 

• 17 200 Kč uložené pokuty příkazem na místě 

• 138 000 Kč za pokuty uloženy v přestupkovém řízení 

 

Trh práce 

Úřad práce v Šumperku evidoval k 31.12.2020 na území města Šumperka 

687 občanů, dosažitelných uchazečů o práci bylo 639. Za dosažitelné 

uchazeče jsou považováni ti uchazeči, kteří jsou okamžitě schopni nastoupit 

k výkonu práce (tzn. nejsou v pracovní neschopnosti, na rodičovském 

příspěvku či nemají jiné překážky v práci). V meziročním srovnání je to nárůst 

o 121. Podíl nezaměstnaných osob byl v Šumperku 4,05 %.  

 

Nezaměstnanost v Šumperku podle délky trvání* 

Časové rozpětí Počet osob Podíl v % 

do 6 měsíců 361 52,55 

7–12 měsíců 157 22,85 

13–24 měsíců 118 17,18 

25+ měsíců 51 7,42 

Zdroj: ÚP Šumperk 

* spočteno z celkového počtu uchazečů o zaměstnání k 31.12.2020 

(687 osob) 
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Nezaměstnanost v Šumperku podle dosaženého vzdělání* 

Dosažené vzdělání Počet osob Podíl v % 

základní 177 25,76 

vyučení v oboru 268 39,01 

středoškolské 

s maturitou 171 24,89 

vyšší odborné 5 0,73 

vysokoškolské 66 9,61 

Zdroj: ÚP Šumperk 

* spočteno z celkového počtu uchazečů o zaměstnání k 31.12.2020 

(687 osob) 

 

 

Přehled o počtu obchodních jednotek a organizací poskytujících služby na 

území města  

(stav k 31.12.2020) 

Obecná charakteristika Počet 

Ubytování:  

Hotely 4 

Penziony a apartmány 6 a 4 

Ubytovny 5 

Gastronomická zařízení a bary:  

Restaurace a pizzerie 28 

Kavárny, cukrárny, čajovny 18 

Bary 14 

Hostince, pivnice 11 

Vinotéky 13 

Rozvážkový servis 11 

Obchod a služby:  

Auto-moto, servis, STK 26 

Prádelny, čistírny 1 
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Cestovní agentury a kanceláře 9 

Drogerie 6 

Elektro-prodejna 12 

Elektro-služby 6 

Finanční a daňové poradenství 13 

Fotografické služby 5 

Graf. studio, reklama 16 

Kadeřnictví 21 

Knihkupectví 3 

Kosmetika 17 

Krejčovství 3 

Květinářství 7 

Obuv 5 

Opravny a půjčovny 18 

Optika 5 

Prodejna, obchod 130 

Realitní kanceláře 8 

Sběrny 4 

Stavební práce a materiál 20 

Taxislužby 6 

Textilní výrobky 13 

Tiskárny 10 

Voda, topení, plyn 16 

Výpočetní technika 12 

Zámečnictví 4 

Zdravotnické potřeby 2 

Zlatnictví 5 

Zdroj: IC 
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12. Technická infrastruktura 
 

Česká pošta, s. p. 

 
Česká pošta, s. p. zajišťuje poštovní služby ve vnitrostátním i mezinárodním 

styku, peněžní služby, elektronické služby, obchodní činnost a služby pro 

smluvní partnery, např. výplaty důchodů, SIPO, sázkové služby, prodej tisku 

a doplňkového zboží. Na území města jsou 4 pošty a dodávací depo.  

 

Seznam pošt a poštovního depa na území města Šumperka 

Česká pošta 1, Generála Svobody 13, Šumperk 

Česká pošta 2, Jesenická 4, Šumperk  

Česká pošta 3, Jesenická 61, Šumperk 

Česká pošta 4, Temenická 91, Šumperk 

Depo Šumperk 70, Zábřežská 56, Šumperk 

 

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, a. s. jsou činnosti související 

s nákupem, prodejem a distribucí elektrické energie. 

Další informace za oblast města Šumperka nejsou samostatně k dispozici.  

 

Plynárenské společnosti skupiny innogy 

V roce 2020 byl energetický trh stejně jako všechny segmenty průmyslu 

a služeb ovlivněn celosvětovou pandemií onemocnění covid-19, která měla 

negativní ekonomický dopad do výsledku hospodaření především v segmentu 

firemních zákazníků.  

Tržby z prodeje zemního plynu, elektrické energie, služeb a zboží se 

meziročně zvýšily o 2,5 % a dosáhly celkové hodnoty 33 123 mil. Kč. Přes 

pokračující trend poklesu tržeb z prodeje plynu, ovlivněný v roce 2020 

zejména negativním cenovým efektem v segmentu firemních zákazníků, se 

opět podařilo významně navýšit tržby z prodeje elektrické energie díky 

neustále rostoucímu portfoliu zákazníků. 
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Z hlediska teplotního průběhu byl rok 2020 byl s průměrnou teplotou 

9,1 stupňů Celsia silně nadnormální a zařadil se na páté místo mezi 

nejteplejší roky od začátku měření v roce 1961. 

V roce 2020 innogy Energie, s.r.o. prodala svým koncovým zákazníkům 

celkem 26 893 968 MWh zemního plynu. Prodej koncovým zákazníkům 

vzrostl oproti roku 2019 o 1 096 489 MWh (o 4 %). Na růstu se podílela 

hlavně kategorie Velkoodběratelé s navýšeným objemem prodeje 

významným zákazníkům. 

Informace za oblast města Šumperka nejsou samostatně k dispozici. 

 

 
Telefonica O2, Czech Republic, a. s.  

Telefonica O2, Czech Republic, a. s. zajišťuje telekomunikační služby na 

území ČR. v současnosti provozuje téměř osm milionů mobilních a pevných 

linek, což z něj činí jednoho z vedoucích poskytovatelů plně konvergentních 

služeb v Evropě. Další informace za oblast města Šumperka nejsou 

samostatně k dispozici. 

 

 

SATEZA, a. s. 

Akciová společnost SATEZA a.s. byla založena zakladatelskou listinou v roce 

1996 a je regionálním licencovaným výrobcem a dodavatelem tepelné 

energie. Soustava centrální zásobování teplem (CZT) tvoří v Šumperku 

12 blokových a 13,6 km primární teplovodní sítě. Instalovaný součtový 

tepelný výkon kotelen je 67 MWt, jako palivo slouží především zemní plyn 

a částečně odpadní teplo z bioplynové stanice. 

 

Dalšími lokalitami, kde společnost SATEZA, a. s. působí v oblasti dodávek 

tepelné energie, jsou města a obce Jeseník, Hanušovice, Velké Losiny, Česká 

Ves a Loučná nad Desnou.  

 

 

Vodohospodářská zařízení Šumperk, a. s. (VHZ) 

Vodohospodářská zařízení Šumperk, a. s., (VHZ) se zabývá zajišťováním 

komplexních služeb v oblasti dodávek pitné vody a odvádění a čištění 

odpadních vod. Základním posláním VHZ je kvalitní správa, komplexních 

služeb v oblasti dodávek pitné vody a odvádění a čištění odpadních vod, 

přičemž plnění těchto poslání je prováděno s maximálním ohledem na 

potřeby občanů a firem šumperského okresu a zároveň se snahou o udržení 

dlouhodobě jednotné solidární a udržitelné ceny pro vodné a stočné. VHZ se 
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okrajově zabývá rovněž problematikou dešťových kanalizací, které jsou 

ovšem jinak v majetku třetích osob. 

 

VHZ je akciovou společností 100% vlastněnou městy a obcemi šumperského 

okresu. Ve své činnosti navazuje VHZ na dřívější organizace v regionu. 

Akciová společnost VHZ vznikla 1. ledna roku 1994 a navazuje na působení 

někdejšího státního podniku Vodovody a kanalizace Šumperk. Zakladatelem 

společnosti byl tehdejší Fond národního majetku a členy jednatřicet měst 

a obcí. Poměr rozdělení akcií mezi obce odpovídal podílu na hodnotě 

společného majetku. 

 

Infrastruktura v majetku VHZ byla i v roce 2020 provozována společností 

Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a. s., v tzv. oddílném 

modelu, kdy mezi vlastníkem infrastruktury a provozovatelem je uzavřena 

provozní smlouva, na jejímž základě provozovatel infrastrukturu užívá 

a provozuje a poskytuje služby s tím spojené, pouze do 2.11.2020. Od tohoto 

data byla infrastruktura provozována v rámci vlastnického modelu. Změna 

provozního modelu byla způsobena odkupem 100 % kusů akcií společnosti 

ŠPVS od francouzského vlastníka akcií společnosti SUEZ Groupe, S.A.S. 

 

Zásadní část výnosů společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. 

v roce 2020 tvořily výnosy z pronájmu a pachtu vodohospodářského majetku 

společnosti, který je pronajímán nájemci a provozovateli, společnosti ŠPVS. 

Výše pachtovného za pronájem kanalizační infrastruktury činila v roce 

celkem 20 73 477 tis. Kč bez DPH. Výše nájemného za pronájem vodovodní 

infrastruktury činila v roce 2020 celkem 41 157 tis. Kč bez DPH. Celková 

výše výnosů z nájemného a pachtovného činila v roce 2020 částku 

114 633 tis. Kč bez DPH. Další část výnosů společnosti Vodohospodářská 

zařízení Šumperk, a.s. v roce 2020 tvořily výnosy z nájemného od obcí 

s individuální kalkulací ceny vodného a stočného. V roce 2020 činil výnos 

z tohoto nájemného částku téměř 2 049 tis. Kč bez DPH, což představuje 

meziroční nárůst o 198 tis. Kč bez DPH. Celkové výnosy v roce 2020 činily 

117 478 tis. Kč. 

 

 

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

Základní náplní činnosti ŠPVS, a.s. je výroba a dodávka pitné vody 

a odkanalizování a čištění odpadních vod. Pro svého největšího partnera – 

Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. – provozuje společnost 

12 vodovodů, z toho 5 skupinových. Skupinový vodovod Šumperk zásobuje 

obce Loučná nad Desnou, Velké Losiny, Sobotín, Rapotín, Petrov nad Desnou 
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a Vikýřovice ze zdroje povrchové vody z vodního toku Hučivá Desná 

v Koutech nad Desnou. Původně zásoboval také město Šumperk. V současné 

době je město Šumperk zásobeno ze 3 zdrojů podzemní vody: Ze 2 vrtů 

v Olšanech, z vrtů na prameništi 

 

Rapotín a z vrtů na prameništi Luže v katastru Šumperk a Nový Malín.  

Kvalita dodávané pitné vody se řídí ustanoveními zákona č. 258/2000 Sb., 

o veřejném zdraví, a vyhláškou MZ ČR č. 252/2004, kterou se stanoví 

hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah její 

kontroly.  

 

Vývoj cen vodného a stočného 

Rok vodné stočné celkem 

2016 40,25 Kč 40,74 Kč 80,99 Kč 

2017 41,55 Kč 42,08 Kč 83,63 Kč 

2018 44,92 Kč 43,66 Kč 88,58 Kč 

2019 45,98 Kč 45,69 Kč 91,67 Kč 

2020 47,12 Kč 46,61 Kč 93,73 Kč 

 

Podniky města Šumperka, a. s. 

Společnost se v roce 2020 zabývala činnostmi, které zahrnují následující 

oblasti: 

• výroba a distribuce tepla a teplé užitkové vody, provoz jedenácti kotelen 

• správa lesního majetku města Šumperka a příměstského rekreačního lesa 

• využití objektu zimního stadionu 

• využití areálu plaveckých bazénů „Na Benátkách“ 

• využití restaurace „Benátky“ 

• využití provozního domu — sídlo společnosti Slovanská 21 

• využití objektu pěti garáží na ulici Langrova 

• využití objektů na ul. Hlavní Třída a Krátká 

• využití tenisového sportovního areálu u hotelu Sport 

• využití provozního objektu na letním koupališti 

• využití areálu Letního bratrušovského koupaliště 

• využití zahradního altánu v Radniční ulici 
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Provozovatel soustavy centrálního zásobování teplem (CZT) svojí činností 

zatěžuje životního prostředí města Šumperka minimálně. Na celkové imisní 

zátěži města Šumperka se soustava CZT podílí necelými čtyřmi procenty. 

V roce 2020 byly uvedeny do provozu dvě nové kogenerační jednotky 

umístěné v objektech společnosti. Společnost v průběhu roku 2020 

realizovala opravu teplovodu při tepelném zdroji K 3 na Anglické ulici. 

 

V roce 2020 byla dokončena rekonstrukce krytého bazénu. Tato stavební 

akce bezkonkurenčně patřila k největší investiční akci v historii společnosti. 

Konečná cena tohoto díla činila 171 611 847,20 Kč bez DPH, celkové 

náklady společnosti spojené s investiční akcí „Stavební úpravy a rozšíření 

krytého bazénu v Šumperku“, mezi které patřily např. výkon autorského 

dozoru na stavbě, technický dozor investora, výkon koordinátora BOZP, 

dosáhly částky 182 852 749,01 bez DPH. Otevření nově zrekonstruovaného 

areálu pro veřejnost proběhlo 1. září 2020. Vláda České republiky usnesením 

č. 995 ze dne 8. října 2020 a s účinností od 9. října zakázala provoz 

a používání bazénů a saun. Nově otevřený areál byl v provozu 38 dnů. 

 

Lesní hospodářství 

Lesní majetek města Šumperka je spravován na základě pachtovních 

a podpachtovních smluvních vztahů. Město Šumperk má uzavřenou 

pachtovní smlouvu s Podniky města Šumperka a.s. Na základě podpachtovní 

smlouvy uzavřené pachtýřem dne 12.12.2017 provádí lesnickou činnost na 

daném území podpachtýř Lesní statek Třemešek, v.o.s.  

 

Hlavním biotickým činitelem, který nejvíce ovlivnil lesnické hospodaření 

v roce 2020 na lesním majetku města Šumperka, byl lýkožrout smrkový. 

Stromy napadené tímto škůdcem ztrácejí asimilační orgány a usychají. Lesní 

zákon ukládá vlastníkovi lesa povinnost zpracovat takto poškozené stromy 

přednostně formou nahodilé těžby. 

 

V roce 2020 činila těžba kůrovcem napadených stromů 98,6 % z celkové 

těžby na lesním hospodářském celku Lesů města Šumperka. 

 

Nárůst těžby kůrovcového dříví v posledních letech je zřejmý z následující 

tabulky, v níž je uvedeno množství kůrovcem napadeného dříví v posledních 

letech (údaje jsou v m3).   
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Druh 

kůrovcové 

těžby   

2015 2016 2017 2018 2019 

 

2020 

předmýtní 

nahodilá      
867 2 740 1 509 2 308 130 830 

mýtní 

nahodilá          
1 917 8 147 6 160 8 581 22 937 30 595 

Kůrovcová 

těžba 

celkem   

2 784 10 887 7 669 10 889 23 067 31 425 

 

 

Komunální služby 

Od 01.07.2018 jsou komunální služby v Šumperku zajišťovány odborem 

majetkoprávním, oddělením komunálních služeb MěÚ Šumperk, nám. 

Míru 1. 

Konkrétně se jedná o služby v oblastech: 

• Veřejná zeleň – dětská hřiště a sportovní zařízení v majetku města, údržba 

zeleně ve městě a na hřbitovech, vodní toky v majetku města, Hrabenovská 

skládka 

• Veřejné komunikace – silnice, chodníky, cyklostezky, autobusové zastávky 

v majetku města 

• Veřejné osvětlení, orientační systém města, parkovací automaty 

• Správa hřbitova – hlavní hřbitov na ul. Zábřežské, Temenický hřbitov 

 

Ceník služeb hlavního hřbitova a hřbitova Temenice 

Nájmy 
Cena za 

služby 

Cena za 

nájem 

Celková 

cena 

Hrobového místa 
50 Kč 

m2/rok 

20 Kč 

m2/rok 

70 Kč 

m2/rok 

Urnového místa 
50 Kč 

m2/rok 

20 Kč 

m2/rok 

70 Kč 

m2/rok 

Hrobka 
50 Kč 

m2/rok 

20 Kč 

m2/rok 

70 Kč 

m2/rok 

Kolumbární okénko - - 
400 Kč 

/rok 

Provedení vsypu (provedení 

pietního aktu bez osobní účasti) 
- - 1 000 Kč 

Provedení vsypu (provedení 

pietního aktu s osobní účastí) 
- - 2 000 Kč 
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Ceny platí i pro cizí státní příslušníky. Ceník byl schválen usnesením RM 

č. 5039/18 ze dne 18.10.2018. 

 

 

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 

Ostravu v délce 4 km. Na území města je dále 6 km silnic II. třídy a 15 km III. 

třídy. Ve městě je 5 světelně řízených křižovatek a 7 kruhových objezdů. 

 

Městská hromadná doprava (MHD) 

Městskou hromadnou dopravu ve městě provozovala Arriva Morava, a. s. 

a město Šumperk. V provozu bylo pět linek. Doprava cestujících začínala ve 

4.05 hod. a končila ve 22.33 hod. V průměru 10 autobusů denně ujelo 

600 km, což za rok ročně činí cca 260 tisíc ujetých kilometrů. Hlásičem 

zastávek a signalizací pro nevidomé bylo pokryto 100 % tratí.  

Cena jízdenky činila 9 Kč. Neplatily děti do 6 let a osoby invalidní. Občané ve 

věku 70 let a starší bez ohledu na bydliště měli stejně jako v roce 2019 

možnost si zakoupit roční jízdenku za 110 Kč.  

 

Letecká doprava 

Provozovatelem místního letiště je Aeroklub Šumperk, z. s. Zabezpečuje 

provoz sportovních, motorových i bezmotorových letadel, dále letadel 

podnikových a služebních. Ultralehká letadla provozuje Aviatik klub Šumperk. 

Letiště má 700 m dlouhou přistávací dráhu, na které mohou přistávat letadla 

do váhy 4,5 tuny. 

Aeroklub Šumperk zajišťuje výcvik pro piloty motorových letadel 

i bezmotorových kluzáků a parašutistů. Dále pracuje s mládeží a dětmi od 

šesti let v kroužku mladých letců.  

 

Během roku 2020 uspořádal Aeroklub několik akcí: 

• od 25. července do 1. srpna to byl 16. ročník plachtařských závodů Jarní 

pohár Jeseníků, jenž přivítal 54 závodníků (závody byly odloženy kvůli 

epidemiologické situaci z jarního termínu na léto) 

• tradiční Drakiáda byla kvůli epidemiologické situaci na podzim roku 2020 

zrušena 
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Železniční doprava 

Šumperkem prochází dvě železniční tratě: 

• trať 290 Olomouc – Šternberk – Šumperk  

• trať 293 Šumperk – Petrov na Desnou – Kouty nad Desnou / Sobotín 

 

 

13. Investiční a bytová výstavba 
 

Přehled realizovaných investičních akcí města v roce 2020 

 

Název 

akce 

 

Rozpočtovaná 

částka 

v tis. Kč 

Čerpání rozpočtu 

v tis. Kč 

Kino Oko 588 331 

Územní plán Šumperka + studie 1 000 209 

Projekty 2 495 0 

MŠ Sluníčko (Vrchlického) 490 489 

MŠ Veselá školka (Prievidzská) 527 513 

ZŠ 8. května 350 0 

ZŠ Sluneční p.o. 200 48 

ZŠ Vrchlického 420 0 

ZŠ Šumavská 880 873 

Územně analytické podklady 20 0 

Sběrné místo 38 37 

Drobné akce 669 101 

Optický kabel 104 103 

Švagrov 173 173 
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Smetanovy sady (zeleň) 200 63 

Program regenerace MPR 

a MPZ 2020 
403 403 

Komunikace Javoříčko 271 239 

Regenerace panel. sídliště 

Prievidzská, 5. etapa 
511 510 

Komunikace Fibichova, 

parkoviště most 
77 77 

Palackého vnitroblok 762 645 

Dům kultury – rekonstrukce 100 91 

Manufaktura 3 880 3 877 

Přestupní terminál Šumperk 125 780 111 021 

Parkovací dům Gagarinova 430 0 

Most Tylova M1 360 359 

Most Potoční 424 0 

Lokalita Školní 631 630 

Průmyslová zóna 1 638 357 

Regenerace panel. sídliště 

Prievidzská, 7. etapa 
600 23 

Regenerace sídliště Sever 14 594 12 507 

Příjezdová komunikace 

Americká 
140 0 
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Revitalizace „Hedva“ 1 300 0 

Regulace potoka Temence 5 126 4 472 

Severka výtah 220 213 

Cyklostezka Bratrušov 2 064 2 060 

ZŠ Vrchlického – jídelna 798 798 

Parkoviště Benátky 1 800 41 

ZŠ Vrchlického nucené větrání 

tříd 
656 655 

Komunikace Nemocniční 1 239 0 

Okružní křižovatka Dr. E. 

Beneše s M. R. Štefánika 
300 0 

MŠ Jeremenkova – snižování 

energetické náročnosti 
402 401 

Parkoviště úřadovna Jesenická 180 82 

Lesopark Cihelna v Šumperku 5 4 

Rekonstrukce fotbalového 

hřiště 
685 684 

Energosloupek nám. Míru 200 0 

Komunikace Gagarinova, 

Bratrušovská 
253 128 

Nasvícení přechodu ul. 

Slovanská 
184 173 
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Do odborných učeben bez 

bariér 
888 887 

Budova MěÚ ul. Lautnerova – 

snížení energetické náročnosti 
1626 0 

Obnova zázemí DK 190 189 

Čarodějnická boží muka 108 108 

Celkem 177 029 144 574 

 

 

Počet dokončených bytů v Šumperku v roce 2020 

 

Rok 

 

Počet bytů 

v rodinných 

domech 

Počet bytů 

v bytových 

domech 

Počet bytů celkem 

2016 3 0 3 

2017 3 0 3 

2018 3 0 3 

2019 7 0 7 

2020 8 0 8 

Zdroj: ČSÚ 



43 

 

14. Sociální oblast 
Výkony sociálních pracovníků na úseku sociálně-právní ochrany dětí 

Druh výkonů Počet 

návštěvy v rodinách a ústavních zařízeních  1 086 

hájení zájmů nezletilých dětí při jednání u okresního a krajského 

soudu 556 

sledování výchovy nezletilých dětí v rámci výkonu dohledu nad 

výchovou 151 

ustanovení orgánu sociálně-právní ochrany kolizním opatrovníkem 

nezletilých dětí v případech možné kolize zájmu rodičů a jejich dětí 491 

počet přednášek na školách v rámci Komplexního preventivního 

programu Šumperk 15 

 

 
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) 132 

sledování výchovy dětí umístěných v ústavní výchově 93 

počet dohod o výkonu pěstounské péče k 31.12.2020 18 

počet žadatelů o zprostředkování náhradní rodinné péče 3 

 

Kurátoři pro děti a mládež v roce 2020 pracovali se 244 nezletilými dětmi 

a mladistvými, se kterými řešili výchovné problémy, trestnou činnost, 

přestupky. V roce 2020 pokračovala dlouhodobá spolupráce s dětským 

oddělením Nemocnice Šumperk na úseku provádění testování na přítomnost 

drog u nezletilých. 

  

V agendě sociální práce pracoval sociální kurátor celkem se 226 klienty, 

z toho bylo 151 osob ve výkonu trestu odnětí svobody a 75 osob 

propuštěných z výkonu trestu. Sociální kurátor provedl celkem 76 návštěv 

u osob ve výkonu vazby a trestu odnětí svobody. Ve spolupráci s orgánem 
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sociálně-právní ochrany dětí provedl 13 návštěv u klientů, kterým končí 

ústavní nebo ochranná výchova z důvodu dosažení zletilosti.  

 

V průběhu roku 2020 vykonávali pověření zaměstnanci odboru sociálních 

věcí funkci veřejného opatrovníka pro 57 osob omezených ve svéprávnosti 

spočívající v oprávnění a v povinnosti zastupování těchto osob v běžných 

záležitostech, správě jejich majetku a vyřizování jejich záležitostí. 

 

Výkony sociálních pracovníků oddělení sociální pomoci MěÚ Šumperk 

Druh výkonů Počet 

poskytnuté sociální poradenství  3 052 

počet sociálních šetření 4 213 

návštěva u klientů v jejich přirozeném prostředí  436 

počet klientů, u nichž byl veden standardizovaný záznam sociálního 

pracovníka v souvislosti s výkonem činností sociální práce 802 

počet zastoupených klientů z důvodu nepříznivého zdravotního 

stavu při uzavírání smluv s poskytovateli sociálních služeb 31 

 

Činnosti sociální práce vedoucí k řešení nepříznivé sociální situace 

a k sociálnímu začleňování osob byly nejčastěji realizovány s těmito cílovými 

skupinami: 

• osoby ohrožené rizikovým způsobem života (215 klientů) 

• rodiny s dětmi (127 klientů)  

• osoby, které se nacházejí v nejistém či neadekvátním bydlení, včetně 

osob bez přístřeší (118 klientů) 

 

V rámci realizace činnosti sociální práce vedoucí k řešení nepříznivé sociální 

situace osob sociální pracovníci spolupracovali s poskytovateli sociálních 

služeb v našem regionu (např. PONTIS Šumperk, o. p. s., Armáda spásy v ČR, 

z. s. – Centrum sociálních služeb Šumperk, Charita Šumperk, Společně 

Jekhetane, o. p. s.). Nejčastěji byla zprostředkována pobytová sociální služba 

v azylových domech osobám v nepříznivé sociální situaci, ambulantní sociální 

služba v noclehárně osobám bez přístřeší, terénní pečovatelská služba a dále 

sociální poradenství v občanské poradně týkající se dluhové problematiky 

osob. 
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V roce 2020 bylo: 

• vydáno 362 parkovacích průkazů označujících vozidlo přepravující 

osobu těžce zdravotně postiženou 

• vydáno 20 euroklíčů osobám, které patřily do vybraných cílových 

skupin 

• podáno 22 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 

 

Průměrná výše důchodů – okres Šumperk 

(rok 2020) 

 

Druh důchodu 
Průměrná výše 

důchodu v Kč 

Starobní celkem 

- z toho muži 

- z toho ženy 

 

13 907,00 

15 209,00 

12 694,00 

Invalidní I. stupně 7 302,00 

Invalidní II. stupně 8 551,00 

Invalidní III. stupně 12 813,00 

Zdroj: ČSSZ 

 

 

Organizace poskytující sociální služby 

 

Sociální služby pro seniory Šumperk, p. o., u Sanatoria 25  

Sociální služby pro seniory Šumperk, p. o. jsou příspěvkovou organizací 

zřízenou Olomouckým krajem s regionální působností.   

Tato organizace i v roce 2020 poskytovala tři pobytové sociální služby – 

domov pro seniory, domov se zvláštním režimem, chráněné bydlení – a jednu 

terénní pečovatelskou službu.  

Pobytové sociální služby domov pro seniory a domov se zvláštním režimem 

jsou poskytovány v objektu na adrese U Sanatoria 25, který se skládá ze tří 

pavilonů, z nichž dva jsou obytné a jeden hospodářský. Areál se nachází 

v bezprostřední blízkosti lesa s výhledem na kopec Senová s rozhlednou Háj. 

Dopravní spojení s městem Šumperk je zajištěno MHD. Sociální služba 
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chráněné bydlení je poskytována ve třech penzionech: v Šumperku, 

v Bludově a v Nových Losinách. 

Pečovatelská služba sídlí v Šumperku. Dvoupodlažní budova poskytuje 

zázemí pro terénní pracovníky a nezbytnou administraci. 

 

 

Dětský klíč Šumperk, o. p. s., Kozinova 5  

Obecně prospěšná společnost Dětský klíč Šumperk je nestátní neziskovou 

organizací, která působí v šumperském regionu od roku 2000. Činnost 

společnosti směřuje k zajištění a poskytování registrovaných sociálních 

služeb – osobní asistence, odlehčovací služby a sociální rehabilitace osobám 

s poruchou autistického spektra (PAS). 

 

• Osobní asistence 

Osobní asistence terénní je sociální služba poskytovaná osobám, jež mají 

sníženou soběstačnost z důvodu diagnózy PAS nebo kombinovaného 

postižení a jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. 

Služba je poskytována v přirozeném sociálním prostředí a umožňuje 

uživatelům žít, vzdělávat se a pracovat v obdobném sociálním prostředí jako 

jejich vrstevníci. 

V roce 2020 využili klienti 528 hodin této služby.  

 

• Odlehčovací služby – terénní a ambulantní 

Odlehčovací služba je zaměřena na podporu pečujících osob, kterým umožní 

potřebnou relaxaci a prostor pro regeneraci vlastních fyzických a psychických 

sil. Je poskytována osobám s PAS a osobám s kombinovaným postižením se 

sníženou soběstačností, kterým nabízí pomoc a podporu při zvládání běžných 

denních sebeobslužných činností.  

Odlehčovací služba je poskytována formou ambulantní a formou terénní. 

Ambulantní forma probíhá v klubovně. Uživatelé tu trávili čas buď skupinově 

(účastí na tematických programech) nebo individuálně (jen v doprovodu 

osobního asistenta). Terénní forma probíhá prostřednictvím výletů, 

víkendových a prázdninových pobytů. 

V roce 2020 využili klienti 7 666 hodin této služby.  

 

• Odlehčovací služba pobytová – odlehčovací byt 

Společnost Dětský klíč má v současné době k dispozici dva odlehčovací byty. 

Služba v odlehčovacích bytech probíhala vždy v poměru jeden asistent 

k jednomu uživateli. V rámci pobytu v bytě si uživatelé společně s rodiči 

a osobními asistenty plánovali odpolední aktivitu (návštěvu bazénu, sauny, 
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solné jeskyně, knihovny, bowlingu, kina, divadla, muzea, výlety do blízkého 

i vzdálenějšího okolí).  

 

• Služba sociální rehabilitace   

Sociální rehabilitace je služba určená pro uživatele starší patnácti let a jejím 

hlavním cílem je přispět k dosažení co nejvyšší míry samostatnosti, 

nezávislosti a soběstačnosti uživatelů.  

V roce 2020 využili klienti 1 002 hodin této služby.  

 

• Služba odborné sociální poradenství  

Cílem služby je nabídnout těmto osobám bezplatné, nestranné a diskrétních 

rady či informace, které by vedly k předcházení, zlepšení či vyřešení jejich 

současné nepříznivé životní situace. 

V roce 2020 využili klienti 1220  hodin této služby.  

 

 

PONTIS, o. p. s., Gen. Svobody 68, Šumperk 

Společnost PONTIS Šumperk o.p.s poskytuje následující obecně prospěšné 

služby: odborné sociální poradenství, půjčovna kompenzačních pomůcek, 

pečovatelskou službu, denní stacionáře, sociálně-aktivizační služby pro 

seniory a osoby se zdravotním postižením, krizovou pomoc, sociálně-

aktivizační služby pro rodiny s dětmi, odlehčovací službu, Univerzitu volného 

času, práci s dětmi a rodinou, sociální rehabilitaci, zdravotní služby, péče 

o dítě v dětské skupině, přeprava seniorů, provoz azylových domů, 

nízkoprahových zařízení pro děti a mládež, kontaktních center, sociálních 

bytů a klubu důchodců 

Pracovníků na hlavní pracovní poměr k 31.12.2020 bylo 65. Uzavřených 

dohod o provedení práce či dohod o pracovní činnosti během roku bylo 60.  

 

• Pečovatelská služba 

Pečovatelskou službu poskytuje Pontis ve městě Šumperk a v okolních 

obcích s dojezdovou vzdáleností do 10 kilometrů, a také ve Středisku osobní 

hygieny osobám, která mají sníženou soběstačnost a potřebují pomoc jiné 

osoby z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení. 

V roce 2020 využilo pečovatelskou službu 100 uživatelů. Nejvíce byl uživateli 

využíván úkon běžný úklid, zajištění a dovoz stravy a pomoc při hygieně. 

 

• Denní stacionář Volba 

Denní stacionář se nachází v suterénu pečovatelského domu Markéta na 

ulici Bohdíkovská. Posláním denního stacionáře VOLBA je poskytnout denní 

podporu dospělým od 50 let, kteří potřebují dohled a péči druhé osoby, a to 
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zejména v důsledku vyššího věku nebo zhoršeného zdravotního stavu. V roce 

2020 využilo službu 45 uživatelů, z toho 6 mužů a 39 žen. 

 

• Odlehčovací služba 

Odlehčovací služba je určena pro osoby od 50 let věku, které žijí ve své 

vlastní domácnosti nebo ve společné domácnosti se svými rodinami, které 

o ně celodenně pečují a potřebují nezbytný odpočinek. 

Během roku 2020 službu využilo celkem 83 uživatelů, z toho bylo 58 žen 

a 25 mužů. Průměrný věk uživatelů byl 82 let. Nejvíce uživatelů (61 %) 

spadalo do věkové kategorie 81 až 100 let.  

 

• Klub důchodců  

Klub důchodců nabízí svým členům možnost zúčastnit se volnočasových, 

vzdělávacích, aktivizačních a jiných zájmových akcí, které během celého roku 

pořádá. Jedná se o besedy a přednášky, výlety, zájezdy, promítání, divadelní 

představení a spoustu dalšího.  

Klub důchodců měl k 31. 12. 2020 196 členů a vedl jej šestičlenný výbor 

v čele s předsedkyní Věrou Rollerovou. V důsledku mimořádných opatření 

v souvislosti se šířením nového typu koronaviru byly od dubna do konce roku 

zrušeny všechny akce klubu. 

 

• Dům pro osamělé rodiče s dětmi v tísni  

Cílem poskytované služby je poskytnout osamělým rodičům s dětmi nebo 

těhotným matkám v posledním trimestru pomoc, aby dokázaly překlenout 

tíživou sociální situaci, spojenou se ztrátou bydlení, a zařadit je zpět do 

společnosti.  

V roce 2020 využilo službu 31 osamělých rodičů s 60 dětmi, tedy celkem 

91 osob. 

 

Poskytnuté služby v roce 2020 

Činnost Počet  

základní sociální poradenství 4 837 

žádosti – jednání zájemce o službu a jiné 223 

sociální šetření 205 

schůzka k individuálnímu plánování 594 

kontakt s OSPOD 179 

kontakt s jinou organizací 342 
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kontrola úklidu 345 

kontrola bytu 415 

PC uživatelé 1 235 

vzdělávací aktivity, nácvik 428 

návštěvy - 

jiné činnosti (praní prádla) 1 435 

zhodnocení soc. práce s uživatelem 358 

administrativa 5 592 

jiná soc. práce (krizová intervence, ukončení smlouvy, pomoc při 

komunikaci s rod. příslušníky apod.) 
593 

Celkem aktivit v rámci poskytované služby  16 981 

 

• Krizový byt 

Sociální službu „Krizová pomoc pro ženy“ mohou využít ženy nebo osamělý 

rodič s dětmi nebo maminka v posledním trimestru těhotenství, která se 

ocitla v ohrožení zdraví nebo života a nachází se v situaci, kterou není po 

přechodnou dobu schopna řešit vlastními silami.  

Za rok 2020 využilo krizový byt celkem 69 uživatelů, z toho 21 dospělých 

a 48 dětí.  

        

• Sociální byty 

Společnost PONTIS Šumperk o.p.s. v roce 2020 disponovala třemi sociálními 

byty. Jedná se o dva malometrážní byty o velikosti 27 m2 v činžovním domě 

se samostatnou kuchyní a koupelnou s WC. Třetí byt je třípokojový pro větší 

rodinu.  

V průběhu pobytu jsou uživatelé sociálních bytů v kontaktu se sociálními 

pracovníky, kteří jim pomáhají. Doba pobytu v sociálním bytě může být max. 

1 až 3 roky. V roce 2020 byly všechny tři sociální byty plně obsazeny. 

 

• Ubytovna 

Ubytovna nabízí ubytování v pokojích s jedním nebo dvěma lůžky. Kapacita 

zařízení je pro 14 až 22 dospělých osob dle jejich zdravotního stavu. Její 

součástí jsou dva bezbariérové pokoje, koupelna i WC.  

Průměrný věk ubytovaných byl v roce 2020 55 let. Ubytováno zde bylo 

celkem 22 osob, z toho 14 mužů a 8 žen. Služba nemohla být poskytnuta 

13 osobám, z toho 11 mužům a 2 ženám většinou z kapacitních důvodů. 
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• Centrum Therasuit 

Prostřednictvím sociální rehabilitace se pracovníci snaží podporovat 

a provázet osoby s tělesným postižením v začlenění se do běžného života 

a společnosti.  

Na počátku roku 2020 bylo pod smlouvou 24 stálých uživatelů. Během roku 

bylo pak uzavřeno 11 nových smluv, z nichž některé byly krátkodobé 

a opakované. Nejvíce uživatelů bylo ve věku od 1 do 18 let. Tuto věkovou 

kategorii zastupovalo 22 uživatelů, z toho 13 chlapců a 9 dívek. Ve věkové 

kategorii 19 až 64 let bylo celkem 9 uživatelů, z toho 4 muži a 5 žen. 

 

• Kontaktní a poradenské centrum Krédo 

Posláním Kontaktního a poradenského centra KRÉDO je vést klienty 

k ochraně vlastního zdraví a tím i k ochraně veřejnosti před negativními 

dopady užívání drog. Pracovníci se snaží stabilizovat a zlepšit kvalitu života 

klienta po stránce sociální, psychické a zdravotní.  

Nejpočetnější skupinu klientů za rok 2020 byli uživatelé pervitinu (153 osob), 

dále alkoholu (61 osob) a uživatelé THC (15 osob).  

 

Poskytnuté služby v roce 2020 

Činnost 
Počet 

úkonů  

individuální poradenství 878 

krizová intervence 18 

sociální poradenství 205 

zprostředkování léčby 3 

poradenství pro rodiče a osoby blízké uživatelů 60 

asistence u základního zdravotního vyšetření 66 

telefonické poradenství 77 

korespondence klientům do výkonu trestu odnětí svobody 62 

informační servis 391 

distribuce injekčního materiálu 1 150 

hygienický servis 882 

potravinový servis 1 393 

testování na infekční onemocnění 69 

Celkem aktivit v rámci poskytované služby  5 254 
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• Odborné sociální poradenství 

Centrum odborného poradenství poskytuje seniorům, osobám s tělesným 

postižením a chronickým onemocněním bez omezení věku bezplatné, 

nestranné a diskrétní rady či informace, a to v následujících oblastech: 

- poradenství v oblasti dávek státní sociální podpory a hmotné nouze 

- pomoc s orientací se v oblastech financí a dluhů 

- pomoci a poskytování informací pro osoby pečující o své blízké 

- pomoc obětem trestných činů 

- pomoc při výběru kompenzační pomůcky 

Z důvodu hrozby šíření nemoci COVID-19 bylo poskytování služby velmi 

specifické, poradenství se přesunulo do roviny telefonických hovorů 

a do terénu. Poradenství za rok 2020 celkem využilo 192 klientům, z toho 

bylo 62 mužů a 130 žen. 

 

• Univerzita volného času  

Univerzita volného času již pátým rokem zaštiťuje rozličné volnočasové 

aktivity, kterých se mohou účastnit zájemci všech věkových kategorií.  

V roce 2020 se promítla do fungování Univerzity volného času pandemie 

onemocnění COVID-19 a s ní spojená přísná protiepidemická opatření. 

Všechny aktivity a kurzy probíhaly pouze v měsících leden až únor a červenec 

až polovina října. 

 

• Nízkoprahový klub pro děti a mládež Rachot 

Nízkoprahový klub poskytuje své služby dětem a mladým lidem ohroženým 

sociálně nežádoucími jevy ve věku 8–20 let ze Šumperka a blízkého okolí. 

Pracovníci v něm vytváří vstřícnou a otevřenou atmosféru, klientům je 

garantován bezpečný prostor pro jejich rozvoj, sebepoznávání, podporu 

a trávení volného času. 

V roce 2020 byl klub otevřen 1 030 hodin, jeho službu využilo 104 osob 

během 1 737 návštěv.  

 
• Půjčovna kompenzačních pomůcek  

V rámci půjčovny kompenzačních pomůcek je umožňováno seniorům, 

zdravotně postiženým a o ně pečujícím osobám vyzkoušet si a také zapůjčit 

vhodnou kompenzační pomůcku a umožnit tak zůstat těmto osobám co 

nejdéle v domácím prostředí.  

V rámci kompenzačních pomůcek bylo v roce 2020 uzavřeno 110 nových 

smluv.  
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• Taxík Maxík 

Taxík Maxík, který nabízí přepravu seniorům nad 65 let a zdravotně 

znevýhodněných občanům, zahájil svou činnost 1. ledna 2020.  

 

• Centrum pro podporu pečujících osob Zábřeh a Šumperk 

Cílem nového projektu ve spolupráci s Charitou Zábřeh je podpora osob 

pečujících o své blízké. V Šumperku bylo centrum od 1. července 2020 

otevřeno 3 dny v týdnu v rozsahu 20 hodin. V projektu bylo zapojeno 59 

pečujících osob z obcí Šumperk, Ruda nad Moravou, Velké Losiny, Nový 

Malín, Bratrušov, Rapotín, Dlouhomilov, Hanušovice, Sudkov, Bludov, 

Mohelnice, Zábřeh, Václavov, Červená Voda. 

 

 

Charita Šumperk, nestátní nezisková organizace, Jeremenkova 7, Šumperk 

Charita Šumperk je nestátní nezisková organizace s vlastní právní 

subjektivitou. Ustanovil ji olomoucký arcibiskup na základě zřizovacího 

dekretu ze dne 11.11.1992. Charita Šumperk tvoří základní složku 

Arcidiecézní charity Olomouc, která je coby součást Charity Česká republika, 

členem mezinárodní sítě Caritas Internationalis. 

Zřizovatelem Charity Šumperk je olomoucký arcibiskup. Zřizovatel finančně 

podporuje organizaci tím, že zaměstnává asistenta pro pastoraci, který 

v organizaci pracuje. Církev poskytuje zaměstnancům pomoc v duchovní 

oblasti. Charita Šumperk velmi úzce spolupracuje s jednotlivými farnostmi, 

a to při pořádání různých akcí a sbírek.  

Stanoveným zástupcem Charity Šumperk je ředitel organizace. Současná 

ředitelka Mgr.  Jana Bieliková byla do funkce jmenována 1.7.2016. 

Celkový počet zaměstnanců k 31.12.2020 činil 77 včetně dohod o provedení 

práce a dohod o pracovní činnosti, po přepočtení na úvazky – 43,15 

zaměstnanců. 

 

• Domácí zdravotní péče  

Domácí zdravotní péče je zdravotní péče poskytovaná registrovanými 

všeobecnými sestrami v domácnosti pacienta. Zdravotní péče je indikována 

ošetřujícím lékařem a je hrazena z prostředků veřejného zdravotního 

pojištění. 

Služba umožňuje lidem v době nemoci a snížené soběstačnosti zůstávat ve 

vlastním sociálním prostředí a oddálit umístění do pobytové sociální služby. 

Za rok 2020 bylo ošetřeno 905 pacientů, proběhlo 17 914 návštěv a bylo 

uskutečněno 33 431 ošetřovatelských výkonů. 
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• Pečovatelská služba 

Posláním terénní Pečovatelské služby Charity Šumperk je individuálně 

podporovat nezávislost a samostatnost uživatele se sníženou soběstačností 

z důvodu věku či zdravotního postižení tak, aby mohl vést důstojný život 

v domácím prostředí a zachoval si vlastní životní styl.  

Za rok 2020 využilo službu 431 uživatelů, bylo provedeno 62 869 

pečovatelských úkonů, fakultativní služba (doprava charitním autem) byla 

využita 150krát. 

 

• Osobní asistence 

Terénní služba Osobní asistence podporuje osoby se sníženou soběstačností 

potřebující ke svému životu dopomoc druhého člověka. Služba je časově 

neomezená a poskytována v přirozeném prostředí člověka.  

Za rok 2020 využilo službu celkem 37 osob, s časovou dotací 3 433 hodin 

osobní asistence, fakultativní služba (doprava charitním autem) byla využita 

255krát. 

 

• Mobilní specializovaná paliativní péče 

Charita Šumperk poskytuje mobilní specializovanou paliativní péči 

o nevyléčitelně nemocné, u kterých byla ukončena kurativní léčba. Péči 

poskytuje multidisciplinární tým a řídí se základními principy hospicové péče. 

Pro poskytování péče je nezbytná přítomnost rodiny nebo blízkých osob. Péče 

je hrazena z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Za rok 2020 

proběhlo celkem 1 467 návštěv u pacientů. 

 

• Poradna pro pečující a pozůstalé 

V roce 2020 poskytovaly služby poradny certifikované poradkyně pro 

pozůstalé Mgr. Dagmar Remešová, ThLic. Mgr. Jana Nováková, PhD., Jana 

Petríková Dis., Markéta Smrčková) především v domácím prostředí jako 

členky multidisciplinárního týmu mobilní specializované paliativní péče. 

V roce 2020 využilo službu 72 klientů. 

 

• Poradenské služby 

Charita Šumperk poskytuje základní sociální poradenství dané zákonnou 

povinností bezplatně. Sociální pracovníci pomáhají řešit nepříznivou sociální 

situaci, ve které se zájemci o služby nebo samotní uživatelé nacházejí.  

Za rok 2020 bylo evidováno 400 kontaktů. 
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• Půjčovna rehabilitačních a kompenzačních pomůcek 

Charita Šumperk zprostředkovává uživatelům svých služeb a také ostatním 

zájemcům pronájem kompenzačních a rehabilitačních pomůcek ze svého 

majetku. Za rok 2020 bylo zapůjčeno 466 pomůcek 310 klientům.  

 

• Centrum sociální a humanitární pomoci 

Fond přímé pomoci byl vytvořen pro případy osob v obtížných životních 

situacích. Každoročně bývá zřizován z části výtěžku Tříkrálové sbírky a Postní 

almužny. Hygienické potřeby a potraviny jsou čerpány z Národní potravinové 

sbírky a projektu Potravinové a materiální pomoci nejchudším osobám 

(financovaného z Operačního programu potravinové a materiální pomoci, 

koordinovaného MPSV ČR). Slouží hlavně v případech nenadálé nouze nebo 

jako výpomoc při dlouhodobé nouzi. 

Potravinová a hygienická pomoc se poskytuje pravidelně každé úterý a pátek 

od 10.30 do 12.00 hodin na základě doporučení příslušných sociálních 

úřadů. Za rok 2020 byla pomoc poskytnuta 334 osobám. 

 

 
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z. s., Krajská a základní 

organizace Šumperk, p. s., Generála Svobody 68, Šumperk (SNN v ČR) 

Pobočky SNN v ČR poskytují sociální služby pro občany České republiky se 

sluchovým postižením. 

Rozsah poskytovaných sociálních služeb se týká především: 

• tlumočnických služeb 

• odborného sociálního poradenství (zprostředkování kontaktu se 

společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při 

uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních 

záležitostí) 

• sociální rehabilitace (rozvoj schopností a dovedností vedoucích 

k dosažení samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti osob) 

• sociálně aktivizační služby (ambulantní, popřípadě terénní služby 

poskytované osobám v důchodovém věku nebo osobám se zdravotním 

postižením ohroženým sociálním vyloučením) 

• půjčování kompenzačních pomůcek, sluchadel (prodeje baterií a součástí 

ke sluchadlům, kontroly stavu sluchadel, drobné servisní opravy 

sluchadel)  
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Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, z. s., 

oblastní pobočka Šumperk, ul. 8. května 22 

Tento spolek zajišťuje služby v oblasti sociálního poradenství a sociálně 

aktivizační služby za účelem za účelem aktivizace osob se zrakovým 

postižením k větší samostatnosti a nezávislosti při řešení běžných životních 

situací. Pomáhá jim hájit práva a zájmy tak, aby mohli žít plnohodnotný 

a spokojený život. Pro své členy organizuje velké množství volnočasových 

aktivit, besed, kulturních akcí i výletů. 

 

12. až 14. října 2020 proběhla u příležitosti Dne bílé hole již 21. ročník 

celonárodní sbírky Bílá pastelka, do níž se tradičně spolek zapojuje.  

Z důvodu mimořádných opatření v souvislosti s šířením nového typu 

koronaviru se nemohly uskutečnit tradiční akce v rámci festivalu Dny umění 

nevidomých na Moravě.  

 

 

Armáda spásy, centrum sociálních služeb, z. s., Vikýřovická 1495, Šumperk 

Armáda spásy v České republice, z. s. patří v ČR mezi nestátní neziskové 

organizace. V Šumperku pracuje od roku 2000 a poskytuje zde několik 

služeb.  

 

• Azylový dům pro muže a ženy s kapacitou 31 lůžek garantuje 5 lůžek pro 

ženy a 23 lůžek pro muže. 3 lůžka (jeden pokoj) jsou tzv. „klouzavá“ 

místa.  

• Noclehárna pro muže a ženy s kapacitou 20 mužů a 6 žen.  

• Nízkoprahové denní centrum pro osoby bez přístřeší s denní okamžitou 

kapacitou 20 osob.  

• Domov Přístav Šumperk – Domov se zvláštním režimem s kapacitou 

34 uživatelů (z toho 7 žen a 34 mužů), s 12 dvoulůžky a 10 jednolůžky.  
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15. Zdravotnictví 
 

Zdravotnické organizace a zařízení na území města Šumperka 

(stav k 31.12. 2020) 

 

Název Počet 

Nemocnice Šumperk, a. s. 1 

Praktický lékař pro dospělé 23 

Praktický lékař pro děti a dorost 7 

Praktický zubní lékař 28 

Alergologie a imunologie 2 

Gynekologická ambulance 10 

Interní ambulance 4 

Klinická logopedi 5 

Radiodiagnostika 2 

Neurologie 4 

Psychiatrie a klinická psychologie 7 

Kožní ambulance 2 

Diabetologie 4 

Chirurgie 5 

Urologie 3 

Kardiologie 3 

Ortopedie 6 

ORL – ušní, nosní, krční a foniatrie 5 

Oční 4 

Onkologie 1 

TRN – plicní ambulance 1 

Rehabilitace a fyzikální terapie 9 
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Oční optika 5 

Prodejny zdravotnických potřeb 3 

Lékárny 10 

Zdravotní a zubní laboratoře 3 

Zdravotní záchranná služba Olomouckého kraje 1 

Dialýza Šumperk, s. r. o. 1 

KHS Olomouckého kraje, územní pracoviště Šumperk 1 

Zdroj: IC 

 
 

Zdravotní pojišťovny 

Seznam zdravotních pojišťoven na území města Šumperka 

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna, M. R. Štefánika 967/3 

Všeobecná zdravotní pojišťovna, Palackého 3040/2 

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra, Havlíčkova 2913/8 

Vojenská zdravotní pojišťovna – Jednatelství Šumperk, Generála 

Svobody 2790/38 
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16. Školství 
Mateřské školy 

Město Šumperk je zřizovatelem 3 mateřských škol s 7 odloučenými 

pracovišti. Další 2 mateřské školy jsou součástí škol, z nichž 1 je soukromá 

a 1 zřizovaná Olomouckým krajem. Předškolní vzdělávání zabezpečuje 

rovněž soukromá mateřská škola Borůvka. Stravování dětí je zajištěno 

jídelnami a výdejnami, které jsou součástí mateřských škol. V roce 2020 

dojíždělo do mateřských škol celkem 87 dětí z jiných obcí. Výuku zajišťovalo 

82 pedagogických pracovníků, z toho 100 % žen. 

 

Kapacita a naplněnost mateřských škol v Šumperku 

Mateřská škola                                          

Ředitelka 

Maximální 

počet míst    

v MŠ 

Počet dětí    

v MŠ             

k 

30.9.2020 

Počet 

tříd 

Průměr 

dětí  

na třídu 

MŠ Pohádka,  

Bc. Pavlína Bošková     

pracoviště Nerudova 4B 

 

110 103 4 26 

 

odloučené pracoviště 

Jeremenkova 52 125 113 5 23 

MŠ Pohádka celkem 235 216 9 24 

MŠ Sluníčko,  

Bc. Silvie Zjavková     

 

pracoviště Evaldova 25 112 106 4 27 

odloučené pracoviště Gen. 

Krátkého 28 56 56 2 28 

odloučené pracoviště 

Šumavská 15 84 82 3 27 

odloučené pracoviště 

Vrchlického 19 84 81 3 27 

MŠ Sluníčko celkem 336 325 12 27 
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MŠ Veselá školka,  

Mgr. Yvona Šimková     

 

pracoviště Prievidzská 1 154 114 5 23 

odloučené pracoviště 

Temenická 61 92 81 4 20 

odloučené pracoviště 

Zahradní 17a 56 47 2 24 

odloučené pracoviště 

Sluneční 38 56 48 2 24 

MŠ Veselá školka celkem  358 290 13 22 

Celkem všechny školky 929 831 34 24 

 

 
Počet dětí v MŠ v období 2014–2020 (data jsou uvedena vždy k 30.09.) 

 
 

Základní školy  

Město Šumperk je zřizovatelem 5 základních škol. Povinná školní docházka 

je dále zabezpečena v 1 základní škole zřizované Olomouckým krajem a ve 

2 soukromých školách. Pro stravování žáků jsou k dispozici školní jídelny, 
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které jsou součástí základních škol. Do základních škol dojíždělo v roce 2020 

celkem 731 žáků z jiných obcí. Výuku v základních školách zajišťovalo 

241 pedagogických pracovníků, z toho 80 % žen. 

 

Kapacita a naplněnost základních škol v Šumperku 

Základní škola                                          

Ředitel 

Kapacita 

základní 

školy 

Počet žáků   

k 

30.9.2020 

Počet 

tříd 

Průměr 

žáků  

na třídu 

ZŠ Šumperk,  

Dr. E. Beneše 1                         

PaedDr. Milan Tichý 

650 542 25 22 

I. stupeň 294 14 21 

II. stupeň 248 11 23 

ZŠ Šumperk,  

8. května 63                             

Mgr. Radovan Pavelka 

730 579 27 21 

I. stupeň 282 13 22 

II. stupeň 297 14 21 

ZŠ Šumperk,  

Sluneční 38                              

PaedDr. Hynek Pálka 

500 470 19 25 

přípravná 

třída 15 1 15 

I. stupeň 242 10 24 

II. stupeň 213 8 27 

ZŠ Šumperk, Vrchlického 22                       

Mgr. Petr Málek 

475 473 19 25 

I. stupeň 264 11 24 

II. stupeň 209 8 26 

ZŠ Šumperk, Šumavská 21                         

Mgr. Viktor Verner 

750 610 27 23 

I. stupeň 315 15 21 

II. stupeň 295 12 25 

Celkem 

3 105 2 674 117 23 

přípravná 

třída 15 1 15 

I. stupeň 1 397 63 22 

II. stupeň 1 262 53 24 
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Počet žáků v ZŠ v období 20143–2020 (data jsou uvedena vždy k 30.09.) 

 
 

  

 

 

 

Školy jiných zřizovatelů 

  

Školské zařízení                                                    

Ředitel/ka                                                         

Zřizovatel/ka 

Kapacita 

školy 

Počet žáků    

k 30.9.2020 

Počet 

tříd 

Průměr 

žáků  

na třídu 

Základní škola pro žáky se 

specifickými poruchami učení 

a MŠ logopedická, Schola 

Viva, o. p. s.                 

                                              

Mgr. Miroslav Haltmar, MBA, 

MSc. – ředitel školy              

Mgr. Vladimír Bican – ředitel 

společnosti, statutární 

zástupce 

176 170 15 11 

MŠ – 26 20 2 10 

ZŠ – 150 150 13 12 

I. stupeň 69 6 12 

II. stupeň 81 7 12 
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Střední škola, Základní škola 

a Mateřská škola Šumperk, 

Hanácká 3                              

 

Mgr. Dagmar Skoumalová –

ředitelka školy 

Olomoucký kraj – zřizovatel 

469 215 31 7 

MŠ – 69 49 7 7 

ZŠ – 376 156 22 7 

I. stupeň 63 10 6 

II. stupeň 93 12 8 

SŠ – 24 10 2 5 

Základní škola a střední škola  

Pomněnka, o. p. s.  

Šumavská 13, Šumperk    

                                                          

Ing. Mgr. Nataša Strakošová 

Vykydalová – ředitelka školy                                                  

Ing. Ivo Vykydal – zřizovatel 

52 44 7 6 

ZŠ – 44 36 - - 

I. stupeň 2 - - 

II. stupeň 3 - - 

ZŠ 

speciální 
 - - 

I. stupeň 12 - - 

II. stupeň 19 - - 

SŠ – 8 8 - - 

Mateřská škola Borůvka, 

Šumperk 

 

třída Berušky, Langrova 25 

třída Sovičky, nám. Míru 22 

 

Bc. Petra Penková – ředitelka 

školy 

Ing. Roman Kratochvíl – 

zřizovatel 

59 35 2 18 

    

 15 1  

 20 1  

    

    

Ječmínek, o. p. s. Evaldova 

25, Šumperk  

 

Dana Výprachtická – ředitelka 

jeslí  

JUDr. Marie Přikrylová a Libor 

Moravec – zřizovatelé 

21 18* 1 18 

 

* V jeslích Ječmínek docházelo k pohybu dětí během celého školního roku, 

a to z důvodu jejich průběžného odchodu do mateřských školek. 
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Střední školy a vyšší odborná škola 

 

Střední škola Ředitel/ka Zřizovatel 
Počet studentů 

k 30.9.2020 

Gymnázium, 

Šumperk, 

Masarykovo 

nám. 8 

Mgr. Milan Maceček 
Olomoucký 

kraj 

580 

NG – 120 

Obchodní 

akademie a 

Jazyková škola 

s právem státní 

jazykové zkoušky, 

Šumperk, Hlavní 

třída 31 

Ing. Tom Ristovský 
Olomoucký 

kraj 

254 

OA – 224 

Jaz. škola – 30 

Střední 

zdravotnická 

škola, Šumperk, 

Kladská 2 

Mgr. Zuzana Gondová 
Olomoucký 

kraj 

310 

denní 236 

večerní 74 

Střední škola 

železniční, 

technická a 

služeb, Šumperk,  

Gen. Krátkého 30 

Mgr. Irena Jonová 
Olomoucký 

kraj 
670 

Střední odborná 

škola, Šumperk, 

Zemědělská 3 

Mgr. Bc. Eva Kostecká 
Olomoucký 

kraj 

341 

denní 294 

dálkové 47 

 

Vyšší odborná 

škola a Střední 

průmyslová škola, 

Šumperk,  

Gen. Krátkého 1 

Mgr. Ondřej Šanovec 
Olomoucký 

kraj 

739 

SPŠ – 681 

VOŠ – 58 
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Vysoká škola báňská – technická univerzita Ostrava 

Fakulta strojní 

Centrum bakalářských studií v Šumperku, které vzniklo v květnu roku 2002, 

sídlí od září 2018 v objektu Městské knihovny T. G. Masaryka Šumperk, 

28. října 1, Šumperk.  

V akademickém roce 2019/2020 probíhala výuka akreditovaného 

bakalářského studijního programu Strojírenství, obor Strojírenská 

technologie. Studenti absolvují společný základ strojírenství v prvních dvou 

ročnících, později doplněný o odborné technologické předměty. Výuka 

u prezenční formy studia probíhá denně, u kombinované formy 2x týdně. 

 

Počet studentů v bakalářských studiích v Šumperku 

Akademický rok 
Forma studia 

Absolventi 
prezenční kombinované celkem 

2016/2017 90 74 164 36 

2018/2018 69 42 111 30 

2018/2019 55 33 88 16 

2019/2020 53 30 83 20 

2020/2021 52 40 92  

 

 
Fakulta ekonomická 

Pracoviště Ekonomické fakulty je umístěno v objektu Obchodní akademie 

a Jazykové školy Šumperk, Hlavní třída 31, kde byla díky Nadačnímu fondu 

Centra bakalářských studií vybudována moderní posluchárna  

pro osmdesát studentů. Na detašovaném pracovišti v Šumperku je 

v současné době realizován studijní program Veřejná ekonomika a správa 

v kombinované formě studia. 

Vzhledem k vysoké poptávce po absolventech s uplatněním v podnikatelské 

sféře byl projednán s Nadačním fondem Centra bakalářských studií záměr 

připravit novou nabídku studijního programu Marketing se specializacemi 

Marketingová komunikace a Marketing a obchod.  
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Počet studentů v bakalářských studiích v Šumperku 

Akademický rok Kombinované studium Absolventi 

2016/2017 86 10 

2017/2018 75 18 

2018/2019 50 17 

2019/2020 36 8 

2020/2021 24  

 

 
Česká zemědělská univerzita v Praze 

Provozně ekonomická fakulta 

 

Od akademického roku 2007/2008 zabezpečuje vysokoškolské studium 

v Šumperku Česká zemědělská univerzita v Praze (dále jen ČZU) – Provozně 

ekonomická fakulta. Studium probíhá v akreditovaném bakalářském 

studijním programu a v navazujícím magisterském studijním programu 

Veřejná správa a regionální rozvoj v kombinované formě (dálkově). Studium 

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 

2016/2017 64 40 

2017/2018 54 31 

2018/2019 55 23 

2019/2020 51 30 

2020/2021 60  
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Počet studentů v navazujícím magisterském studiu v Šumperku 

Akademický rok Kombinované studium Absolventi 

2016/2017 107 47 

2017/2018 51 40 

2018/2019 75 32 

2019/2020 67 42 

2020/2021 60  

 
Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze organizuje v Šumperku na 

Akademii J. A. Komenského od roku 2010 Univerzitu třetího věku. Jedná se 

o zájmové vysokoškolské vzdělávání pro seniorskou veřejnost. 

V akademickém roce 2020/2021 studovalo v šumperském středisku celkem 

75 studentů na téma Rituály Evropských královských rodů, Čínská medicína 

v naší zahrádce a Dějiny oděvní kultury. Po úspěšném šestisemestrálním 

studiu a splnění podmínek studia se zúčastňují studenti slavnostní promoce 

na ČZU v Praze. V uvedeném akademickém roce promovalo celkem 

6 studentů. 
 

 
Ostatní zařízení zabývající se mimoškolní činností dětí a mládeže 

 

SVČ a ZpDVPP Doris Šumperk 

Zřizovatelem uvedeného subjektu je město Šumperk. Součástí této školské 

organizace je zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků 

(ZpDVPP). 

Hlavní činnosti probíhají na několika pracovištích. Jde o budovu Vily Doris na 

ulici 17. listopadu, budovu Komunitního centra rozvoje lidských zdrojů na 

ulici Komenského (Komín). Mimo tyto objekty patří pod SVČ Doris ještě 

táborová základna v Hraběšicích – Krásné a táborová základna ve 

Štědrákově Lhotě. Úspěšně pracuje také Středisko ekologické výchovy Doris 

na Švagrově (SEV Švagrov) a světoznámý Šumperský dětský sbor Motýli.  

Zájmové útvary (kroužky, sbory a kluby), kterých se ve školním roce 

2019/2020 otevřelo 152, navštěvovalo celkem 1 879 účastníků.  

Do nepravidelných činností, jako jsou například výukové programy, kurzy, 

přednášky, besedy, výlety, exkurze, jednorázové akce, preventivní a jiné akce, 

se ve školním roce 2019/2020 zapojilo celkem 14 417 účastníků. Těchto 

akcí a aktivit se celkem konalo 338.  
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Táborová a další činnost SVČ a ZpDVPP Doris Šumperk ve školním roce 

2019/2020 

Název činnosti 
Počet 

táborů/pobytů 
Počet účastníků 

Pobytová akce nad 5 dní 13 416 

Pobytová akce do 5 dnů 25 862 

Příměstský tábor 13 237 

Celkem 51 1515 

 

 

Junák – český skaut, středisko Rudy Knotka Šumperk, z. s. 

Junák – středisko Rudy Knotka Šumperk funguje od roku 1990. Jeho 

základním posláním je podporovat rozvoj osobnosti mladých lidí, jejich 

duchovní, mravní, intelektuální, sociální a tělesné schopnosti. K 01.10.2020 

mělo středisko celkem 6 oddílů, z toho se 2 oddíly nachází v Libině a 1 oddíl 

v Loučné  

nad Desnou. Ve sledovaném roce bylo v šumperském středisku registrováno 

245 členů, z toho ve 2 oddílech v Libině bylo registrováno 16 osob do 18 let 

a 8 dospělých. Oddíl v Loučné nad Desnou navštěvovalo 24 dětí 

a 6 dospělých. Ve 3 šumperských oddílech (1. dívčí oddíl,  3. dívčí oddíl 

Strážkyně přátelství, 2. chlapecký oddíl Wakan) je evidováno 122 osob 

mladších 18 let a 69 dospělých. V roce 2020 byla činnost střediska výrazně 

omezena opatřeními proti šíření nemoci Covid-19. Pravidelná činnost byla 

přerušena a konaly se pouze schůzky v on-line prostředí. V létě proběhly 

3 stanové tábory na Skelné louce poblíž obce Ramzová. Z akcí pro veřejnost 

se podařilo uskutečnit pouze Rozdávání Betlémského světla. 

 

Česká tábornická unie, p. s. 

Jedná se o oddíl při České Tábornické Unii Jesenické oblasti v Šumperku. 

V Šumperku má spolek 1 oddíl s názvem T. O. Kamarádi, který byl založen 

v roce 1996. Oddíl se skládá ze 2 družin. Činností oddílu je příroda, 

tábornictví a zálesáctví. Oddíl podniká výpravy do lesů, ať už sobotní 

jednodenní nebo víkendové, organizuje tábory a dobrodružně akční hry.  
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Ostatní školská zařízení a poradny 

 

Název zařízení Ředitel/ka Zřizovatel Adresa 

Dětský domov se 

školou, základní 

škola a středisko 

výchovné péče 

Šumperk 

Mgr. Stanislava 

Tóthová 
MŠMT Vyhlídka 1 

Pedagogicko-

psychologická 

poradna a 

Speciálně 

pedagogické 

centrum 

Olomouckého 

kraje, pracoviště 

Šumperk 

Mgr. Radka Roučová                

vedoucí pracoviště 

Olomoucký 

kraj 
Husitská 12 

Speciálně 

pedagogické 

centrum při ZŠ pro 

žáky se 

specifickými 

poruchami učení 

a MŠ Schola-Viva, 

o. p. s. 

PaedDr. Marcela 

Iliadisová 

ředitelka SPC 

Mgr. 

Vladimír 

Bican 

Erbenova 16 

Základní umělecká 

škola 

PaedDr. František 

Havelka, Ph. D. 

ředitel 

Olomoucký 

kraj 
Žerotínova 11 

Akademie J. A. 

Komenského, z. s. 

– oblast Šumperk 

Emílie Průšová 

ředitelka 

Emilie 

Průšová 
nám. Míru 4 
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Dětský domov se školou, základní škola a středisko výchovné péče Šumperk 

Jedná se o státní výchovně – vzdělávací zařízení, které je příspěvkovou 

organizací, přímo řízenou MŠMT. Součástí zařízení je dětský domov se školou 

s celkovou kapacitou 32 dívek a středisko výchovné péče Dobrá Vyhlídka 

s kapacitou 8. V zařízení jsou umístěny dívky, jimž byla nařízena ústavní 

výchova nebo uložena ochranná výchova soudem. Ve většině případů se 

jedná o dívky, které navštěvují 2. stupeň základní školy. 

Středisko výchovné péče tvoří ambulantní a internátní oddělení s kapacitou 

8 dětí a mohou zde být ubytovány dívky i chlapci. Pracovníci střediska se 

věnují individuálním konzultacím s klienty a jejich rodinami, preventivním 

a intervenčním programům pro školy zaměřeným na klima třídy. 

 

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

nám. Míru 4 je akreditovanou institucí MŠMT a realizuje akreditované 

vzdělávací programy v rámci celoživotního vzdělávání a dalšího vzdělávání 

dospělých. 

Akademie J. A. Komenského: 

• pro veřejnost, firmy a instituce zajišťuje jazykové kurzy, překlady 

a tlumočení, 

• nabízí jednoletý pomaturitní akreditovaný jazykový kurz anglického jazyka, 

• je akreditované zkušební centrum pro zkoušky z anglického 

a španělského jazyka „LanguageCert“ – zkoušky jsou zapsány v seznamu 

autorizovaných zkoušek MŠMT ČR, 

• pro uchazeče o zaměstnání a zájemce, kteří chtějí získat kvalifikaci pro 

výkon svého zaměstnání, pořádá rekvalifikační a kvalifikační kurzy, 

• je akreditovaná instituce pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, 

• v roce 2020 realizovala 3 projekty z ESF pro dlouhodobě nezaměstnané 

osoby. 

 
Základní umělecká škola, Šumperk, p. o., Žerotínova 11 

Umělecké vzdělávání má v českých zemích dlouholetou tradici, počátky 

hudebního vzdělávání sahají až do 17. století. Působením vynikajících 

kantorů v 18. století a vznikem městských hudebních škol ve století 

devatenáctém byla založena tradice organizovaného hudebního vzdělávání 

v českých zemích. Počet hudebních škol se v době první republiky dále 

rozšiřoval a tehdy byl nad těmito školami stanoven i odborný dohled školní 

inspekce. Po druhé světové válce byl zaveden jednotný typ základních 

hudebních škol. V 60. letech 20. století se tyto školy transformovaly na lidové 

školy umění, ve kterých postupně vznikaly další obory: taneční, výtvarné 

a literárně-dramatické. V době normalizace státu lidových škol poklesl, byly 
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považovány za zájmovou činnost. Teprve novelizace školského zákona po 

roce 1989 vrátila lidovým školám umění jejich původní statut školy a dala jim 

i dnešní název. 

 

Cílová kapacita ZUŠ Šumperk je stanovena na 723 žáků. V roce 2020 

navštěvovalo školu 698 žáků. Výuku na škole zajišťovalo celkem 

36 pedagogických pracovníků a provoz budovy zabezpečovali 4 pracovníci 

provozní. Výuka byla uskutečňována v hlavní budově školy na ulici 

Žerotínova, na pobočce v ulici  Dr. Beneše 1 (výtvarný obor), na ulici 

Hynčická 1 v Hanušovicích (hudební obor) a v Jindřichově (taneční obor). 

 

V 1. pololetí školního roku 2019/20 škola uspořádala řadu akcí pro 

veřejnost, na kterých vystoupili žáci školy, učitelé a komorní soubory. 

Návštěvnost koncertů je stabilní s tendencí nárůstu návštěvnosti jednotlivých 

akcí. Za sledované období je možné konstatovat, že převážná většina akcí 

měla standardně vysokou úroveň jak v oblasti dramaturgie, tak v oblasti 

interpretace děl. Většina akcí ve 2. pololetí byla zrušena nebo přeložena na 

další školní rok. Ze soutěží se žáci zúčastnili pouze okresního kola soutěže 

ZUŠ pořádané MŠMT. Výrazným úspěchem žákyně klavírního oddělení bylo 

získání ročního stipendia u známého klavíristy a hudebního pedagoga Ivo 

Kahánka v rámci programu MenART vyhlášeného nadací Magdalény Kožené. 
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17. Sport 
Přehled organizací Okresního sdružení ČUS Šumperk, z. s.  (OSČUS) se 

sídlem na území města Šumperka – stav k 31.12.2020 

 

Název a druh sportovní činnosti Počet členů 

TJ Šumperk, z. s. 934 

Jezdecký oddíl Šumperk, z. s. 34 

Fotbalový klub Šumperk, z. s. 272 

Hokejový klub Mladí Draci Šumperk, o. s. 260 

Ski klub Šumperk, spolek 264 

SK People, z. s.  70 

SK Severka Šumperk, z. s. 74 

Hokejový klub Šumperk 2003 o. s. 95 

Šumperský horolezecký klub HORAL, z. s. 54 

Kuželkářský klub Šumperk, z. s. 76 

SK Salith sport, z. s. 117 

Table Tennis Club Šumperk, z. s. 34 

Gymnastický klub Šumperk, z. s. 211 

Magnus Orienteering, z. s. 112 

1. BADMINTONOVÝ KLUB ŠUMPERK , z.s. 22 

Klub vytrvalostních sportů Šumperk, z.s. 116 

ASPV SOŠ Šumperk, z.s. 71 

OCR Runners Šumperk, z.s. 13 

SPORTON Šumperk, z.s. 4 

Celkem  

Zdroj: OSČUS 
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Dotace sportovním organizacím za rok 2020 

 
Podpora celoroční činnosti 

Název organizace Schválená dotace v Kč 

Table Tenis Club Šumperk, z.s. 15 000 

AVZO TSČ ČR p.s. Šumperk-Temenice 10 000 

Tělocvičná jednota Sokol Šumperk 150 000 

Cannibals baseball Šumperk, z.s. 22 000 

Klub vytrvalostních sportů Šumperk, z.s. 28 000 

FbC Asper Šumperk, z.s. 90 000 

Klub tanečního sportu Šumperk, z.s. 9 000 

SK Severka Šumperk, z.s. 12 000 

Taneční spolek KK – Dance Sany Šumperk, z.s. 40 000 

TJ Šumperk, z.s. 349 000 

Gymnastický klub Šumperk, z.s. 45 000 

Golf Club Rapotín, z.s. 15 000 

Taurus GYM, z.s. 15 000 

SKI KLUB Šumperk 30 000 

Magnus orienteering, z.s. 12 000 
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Podpora výkonnostního sportu 

Název organizace Oblast Schválená dotace v Kč 

Fotbal Šumperk s.r.o. fotbal – muži 400 000 

TJ Šumperk, z.s. 
atletika – 

jednotlivci 
19 000 

TJ Šumperk, z.s. 
atletika – 

jednotlivci 
19 000 

TJ Šumperk, z.s. 
atletika – 

jednotlivci 
11 000 

TJ Šumperk, z.s. 
atletika – 

jednotlivci 
11 000 

TJ Šumperk, z.s. 
atletika – 

jednotlivci 
11 000 

TJ Šumperk, z.s. 
atletika – 

jednotlivci 
19 000 

TJ Šumperk, z.s. 
oddíl atletiky – 

muži, ženy 
26 000 

TJ Šumperk, z.s. 
oddíl amerického 

fotbalu 
26 000 

TJ Šumperk, z.s. 

družstvo 

basketbalu –  

U15 dívky 

a chlapci 

19 000 

TJ Šumperk, z.s. 

družstvo 

basketbalu –  

muži 

52 000 

TJ Šumperk, z.s. 

oddíl plaveckých 

sportů – 

jednotlivci 

11 000 

TJ Šumperk, z.s. 

oddíl plaveckých 

sportů – 

jednotlivci 

11 000 
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TJ Šumperk, z.s. 
oddíl kanoistiky – 

jednotlivci 
7 000 

TJ Šumperk, z.s. 
oddíl volejbalu – 

muži 
7 000 

TJ Šumperk, z.s. 
oddíl volejbalu – 

mládež 
11 000 

Table Tenis Club Šumperk, z.s. 

stolní tenis – 

družstvo mužů A, 

B, C 

26 000 

Tělocvičná Jednota Sokol 

Šumperk 

oddíl moderního 

sportovního 

karate – 

jednotlivci 

35 000 

Tělocvičná Jednota Sokol 

Šumperk 

oddíl tenisu – 

jednotlivci 
19 000 

SIDE MX CLUB Šumperk, z.s. sidecrossový klub 22 000 

SKI KLUB Šumperk 
alpské lyžování – 

jednotlivci 
15 000 

SKI KLUB Šumperk 
alpské lyžování – 

jednotlivci 
15 000 

SKI KLUB Šumperk 

akrobatické 

lyžování – 

jednotlivci 

7 000 

SKI KLUB Šumperk 

akrobatické 

lyžování – 

jednotlivci 

7 000 

SK Severka Šumperk, z.s 
orientační běh – 

družstvo 
30 000 
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SK Severka Šumperk, z.s. 
orientační běh – 

jednotlivci 
11 000 

Enduro team Coufal, z.s. 

motocyklové 

soutěže – 

jednotlivci 

19 000 

Multisport Outdoor Team 

Šumperk, z.s. 

outdoorové 

sporty 
45 000 

Taurus GYM z.s. 
sebeobrana – 

jednotlivci 
7 000 

 

Podpora neziskových akcí (akce sportovního charakteru) 

Název akce Organizace Schválená dotace v Kč 

Letní plavecké soustředění TJ Šumperk, z.s. 5 000 

Sportovní soustředění dívek 

oddílu volejbalu 
TJ Šumperk, z.s. 6 000 

Sportovní soustředění 

chlapců oddílu volejbalu 
TJ Šumperk, z.s. 6 000 

Soustředění a příměstský 

tábor oddílu krasobruslení 

Hokejový klub Mladí 

Draci Šumperk, z.s. 
3 000 

Soustředění junioři 
Hokejový klub Mladí 

Draci Šumperk, z.s. 
4 000 

Soustředění dorost 
Hokejový klub Mladí 

Draci Šumperk, z.s. 
3 000 
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Soustředění mladších a 

starších žáků 

Hokejový klub Mladí 

Draci Šumperk, z.s. 
5 000 

Zimní soustředění – ledovec SKI KLUB Šumperk 11 000 

Soustředění mládežnických 

družstev  

Fotbalový klub 

Šumperk, z.s. 
9 000 

Cyklus soustředění dětí 

a mládeže Klubu 

vytrvalostních sportů 

Šumperk pro rok 2020 

(orientační běh) 

Klub vytrvalostních 

sportů Šumperk, z.s. 
3 000 

Podzimní soustředění 2020 

Taneční spolek KK – 

Dance Sany 

Šumperk, z.s. 

6 000 

Badmintonová kempy pro 

děti 

1. badmintonový klub 

Šumperk, z.s 
3 000 
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18. Kultura 
Divadlo Šumperk, s. r. o. 

Činnost divadla 

Název Počet  

Počet představení na domácí scéně 51 

Počet představení na zájezdech 7 

Představení a koncerty hostujících souborů 12 

Počet produkcí ochotnického souboru 4 

Přestavení celkem 74 

 

Typ představení* Počet diváků 

Počet diváků představení pro dospělé 7 300 

Počet diváků představení pro děti a mládež 6 611 

Počet diváků celkem 13 911 

* Jedná se o všechna představení a koncerty DŠ na domácí scéně a na 

zájezdech, představení ochotnického souboru, představení hostujících 

souborů. 

 

Rok 2020 byl velmi silně ovlivněn mimořádnými vládními opatřeními 

z důvodu koronavirové epidemie, kdy po většinu roku nebylo dovoleno 

shromažďování osob a pořádání kulturních akcí. Z tohoto důvodu bylo možno 

uskutečnit pouze některé z tradičních akcí taneční workshop, Divadlo 

v parku, exkurze v rámci Dnů evropského dědictví, Festival pohádek. 

 

Díky omezenému divadelnímu provozu pro veřejnost v rámci roku 2020 byl 

významně ovlivněn také počet uskutečněných výstav v galerii divadla. 

Obvykle je v daném roce uspořádáno 6–7 výstav (včetně vernisáží), v roce 

2020 se však podařilo zrealizovat pouze 3 výstavy. 

 

Oproti předchozím letům však přibyly netradiční aktivity – internetové 

streamy. Diváci tak měli možnost sledovat některé aktivity on-line (Město čte 

knihu, herecké pořady – Herci v karanténě) a do některých se mohli diváci 

dokonce on-line zapojit (Mikuláš).  
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Činnost divadla zajišťovalo v roce 2020 26 stálých zaměstnanců. Herecký 

soubor tvoří 9 stálých herců a hosté. 

 

Kino Oko Šumperk, p. o.  

Kino Oko Šumperk navštívilo ve sledovaném roce 29 632 diváků, což je 

nejslabší návštěvnost za poslední desetiletí. Samozřejmě byla způsobena 

pandemií koronaviru. Po rekordním roce a slibném začátku roku 2020 přišla 

doposud největší tragédie pro domácí kina od počátku kinematografie. 

Průměrná návštěvnost jednoho představení klesla na 45 diváků. Průměrná 

cena vstupného byla 121 Kč (průměrná cena v ČR je za rok 2020 142 Kč). 

Celkové tržby kina dosáhly dle Unie filmových distributorů částky 3 484 415 

Kč. Návštěvnosti dominovaly české filmy. Celkem kino nabídlo 596 pořadů.  

 

Divácky nejúspěšnější filmy v Oku – první tři místa 

Název filmu Počet diváků 

V síti 2 342 

Příliš osobní známost 1 899 

Chlap na střídačku 1607 

 

Filmový klub uspořádal 34 představení s celkovou návštěvností 

508 návštěvníků.  

 

V kině se konala poprvé přehlídka Tady Vary, která nabídla týdenní přehlídku 

filmů, které nebyly uvedeny na karlovarském festivalu. Kino pokračovalo 

v pravidelných projekcích pro seniory, které jsou stále více navštěvované. 

Stálicí programu je alternativní obsah s operami a balety. Kino nabídlo 

několik premiér s účastí tvůrců s vazbou a Šumperk (Kančí les, Princezna 

zakletá v čase, Connection).  

 

Kino mělo 5 stálých zaměstnanců s celkovým úvazkem 4,1. Ostatních 

14 zaměstnanců pracovalo na základě uzavřených dohod o provedení práce 

a o pracovní činnosti. 
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Městská knihovna, p. o. 

Městská knihovna T. G. Masaryka Šumperk zajišťovala knihovnické a další 

služby občanům města v ústřední budově na ul. 28. října 1280/1. Pobočka 

Sever na Temenické ulici 2620/5 byla k 1. únoru 2020 uzavřena. 17. února 

byla otevřena pobočka v Klubu důchodců ve společenském středisku Sever, 

do které bylo ze zrušené pobočky Sever převedeno zhruba 1 500 svazků. 

Pobočka byla otevřena jednou týdně tři hodiny v čase, kdy probíhala setkání 

členů Klubu důchodců. 

Knihovna současně působila jako metodické centrum pro zajištění 

regionálních služeb všem veřejným knihovnám okresu Šumperk. Pracoviště 

střediska Městské knihovny Šumperk pečovalo o 32 knihoven v okolí 

Šumperka, při zajištění regionálních služeb dalším knihovnám 

spolupracovala se střediskovými knihovnami Hanušovice, Loštice, Mohelnice, 

Štíty, Úsov a Zábřeh. 

 

Na základě opatření nařízených Vládou ČR pro omezení šíření onemocnění 

COVID-19 byla knihovna v termínu 13. 3. – 26. 4. 2020 zcela uzavřena, 

k dalšímu uzavření ze stejného důvodu došlo i v termínu 22. 10. – 22. 11. 

2020, od 23. 11. do 27. 12. 2020 bylo možné pouze půjčování předem 

objednaných knih z „výdejního okénka“. Stejně tak bylo utlumeno pořádání 

kulturních akcí, část roku byly uzavřeny školy a probíhala pouze distanční 

výuka, proto do knihovny nemohly chodit děti na besedy, v září se jako 

čtenáři nezaregistrovali noví prvňáčci ani studenti prvních ročníků středních 

škol. Toto zásadní omezení služeb se výrazně podepsalo jak na počtu 

fyzických návštěv v knihovně, tak na počtu výpůjček i registrovaných čtenářů. 

 

Výpůjčky 

Druh výpůjčky Počet 

Knihy 162 042 

Periodika 23 668 

Ostatní (zvukové knihy) 3 727 

E-knihy 623 

Celkem 190 060 
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Zajímavé informace 

Název Počet 

Zaregistrovaných uživatelů/dětí do 15 let 904 

Zaregistrovaných uživatelů celkem 3 804 

Celkový počet fyzických návštěvníků 44 748 

Počet návštěv za účelem půjčení knih 37 066 

Počet návštěv internetu 628 

Počet návštěvníků kulturních a vzdělávacích akcí 6 339 

Akce nepořádané knihovnou 715 

 

Přírůstek knihovních fondů činil 2 969 knih a 258 titulů na CD-ROM. Nabídku 

doplňovalo 122 titulů periodik a 7 titulů denního tisku. Z knihovních fondů 

bylo v roce 2020 odepsáno 5 758 jednotek. 

Stav knihovních fondů k 31. 12. 2020 činil 121 746 knihovních jednotek, 

z toho 84 490 tvořily knihy a ostatní dokumenty pro Městskou knihovnu T. G. 

Masaryka Šumperk a 37 256 výměnné fondy v okrese Šumperk. 

 

Celkem bylo uspořádáno 280 kulturních a vzdělávacích akcí. Převážná část 

akcí byla uskutečněna pro školní kolektivy v rámci rozvíjení čtenářské 

gramotnosti dětí, pravidelně se konaly také besedy pro děti i dospělé ve 

volném čase.  

 

V roce 2020 se měl konat 16. ročník literárního a filmového festivalu Město 

čte knihu (www.mestocteknihu.cz), který byl věnován knize Malý princ 

Antoina de Saint-Exupéryho. Protiepidemická nařízení bohužel nedovolila, aby 

se festival mohl uskutečnit s fyzickými návštěvníky. Knihovna proto natočila 

ze čtení knihy několik videí, která mohli diváci sledovat na internetu. Podařilo 

se také uspořádat výstavu ve Vlastivědném muzeu Šumperk, jejíž zhlédnutí 

bylo možné opět virtuálně prostřednictvím videa z komentované prohlídky. 

 

Činnost knihovny zajišťovalo celkem 16,5 pracovníka, z toho bylo 2,5 úvazku 

financováno z příspěvku Olomouckého kraje na výkon regionálních funkcí. 
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Kulturní akce uspořádané Městskou knihovnou Šumperk 

 

Výstavy 

Jindřich Buxbaum – Intimní pohled na péči Charity (fotografie) 

Martina Trchová – Bezbřeze (obrazy) 

Šárka Nesvadbová – Barvy květin (fotografie) 

Monika Kamińska – výstava obrazů 

Katarína Líšková – Íránský seznam (fotografie) 

 

Besedy, autorská čtení pro veřejnost 

14.01.2020 Andrea Radomská: Poslední věci člověka 

21.01.2020 Katarína Líšková: Con permiso – Pohled do Kubánské duše 

– přednáška uskutečněna ve spolupráci s kavárnou Úzká 2 

30.01.2020 Martin Petiška: Minulost a přítomnost českých šlechtických 

rodů 

11.02.2020 Anna Strnadová: Prodloužená sonáta života (autorské čtení) 

20.02.2020 Petr Blažek: Živé pochodně v sovětském bloku 

27.02.2020 Wolkrův Prostějov 2020 – oblastní kolo uměleckého 

přednesu recitátorů-sólistů 

05.03.2020 Martina Trchová a Prune (koncert) 

23.06.2020 Příběhy našich sousedů – slavnostní prezentace devíti 

pamětnických příběhů 

25.06.2020 Letní hody – ve spolupráci s Centrem sociálních služeb 

Pomněnka 

09.07.2020 Markéta Pilátová: Jak bratři Baťové obouvali svět (autorské 

čtení) 

28.07.2020  Old Time Jazz Band (koncert) 

25.08.2020  TapTýda: Loučení s prázdninami (koncert) 

10.09.2020 Jaroslava Čajová: Jakub Lolek – Paměti z mého života (křest 

knihy) 

15.09.2020 Architekt Carl Seidl 1858–1936 (křest knihy) 

22.09.2020 Zlatuše Knollová: Za čajem na Srí Lanku 

 

 

Dům kultury Šumperk, s. r. o. 

V roce 2020 se Dům kultury Šumperk s.r.o. stejně jako v minulých letech 

zabýval především pořádáním kulturních akcí, tj. koncertů, společenské 

zábavy, divadelních představení, přednášek, kulturních akcí pro děti 

a mládež, výstavní činností, dále pak organizaci vzdělávacích a pohybových 

kurzů. Činnost v období roku 2020 byla výrazně omezena uzavřením 

kulturních zařízení Nařízeními vlády z důvodu nákazy COVID-19. 
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Kulturní akce DK Šumperk byly v roce 2020 podpořeny v dotačních 

programech  Olomouckým krajem (projekty 40 let DK, ŠPEK 2020 a výstavní 

cyklus v Galerii Jiřího Jílka), městem Šumperk (projekt PRELUDIUM 2020) 

a Ministerstvem kultury ČR (celoroční výstavní cyklus v Galerii Jiřího Jílka). 

 

V roce 2020 zaměstnával DK Šumperk v hlavním pracovním poměru 

16 osob, z toho 1 zaměstnankyně byla v dané době na mateřské/rodičovské 

dovolené. Na dohodu o pracovní činnosti byly zaměstnány 3 osoby. Drobné 

práce byly řešeny průběžně formou DPP. 

 

Produkce koncertů, festivalů a společenských akcí 

Produkce se zaměřením především na pořádání akcí ve velkém sále se 

vzhledem k celkové situaci ve městě rozhodla pořádat především velké 

hudební akce se zvučnými jmény a zábavné akce. Podařilo se jí nabídnout 

interprety, kteří v Šumperku buď dlouho, anebo dokonce ještě nikdy 

nevystupovali.  

 

Celkový přehled akcí pořádaných v Domě kultury Šumperk v roce 2020 

11.01.2020  Vědecký masopust 

18.01.2020  HAFLA 2020, 8. ročník charitativní taneční show 

22.01.2020  Tereza Mašková s kapelou (koncert) 

31.01.2020  Daniel Landa – akustická šňůra (koncert) 

10.02.2020  Ian Pace (Deep Purple) – Pur.pendicular (koncert) 

13.02.2020  Zdeněk Izer – Na plný coole (stand up comedy) 

15.02.2020  Keltský večer  

27.02.2020 Ladislav Špaček – Etiketa není věda (one man show) 

28.03.2020 Procházka karanténou s Jakubem Pavlúsem (talk show) 

04.04.2020 Procházka karanténou s Hannym Firlou (talk show) 

11.04.2020 GastroPROCHÁZKA karanténou s Hegem (talk show) 

18.04.2020 Procházka karanténou s Jakubem Glozou (talk show) 

25.04.2020 Procházka karanténou s Markétou Dočkalovou a Štěpánem 

Mikulenkou (talk show) 

02.05.2020 Procházka karanténou s Oliverem Pape (talk show) 

17.06.2020 Retrospektiva DK40 (výstava a prohlídka zákulisí DK) 

30.07.2020 Poutníci – 50 let v country (koncert) 

21.08.2020 Revival Invaze 2020 (koncert) 

03.09.2020 Partička (stand up comedy) 

09.09.2020 Pokáč (koncert) 

11.09.2020 Špek Fest – ART.blok (výstava) 

18.09.2020 Laura a její tygři (koncert) 
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20.09.2020 Králíci z klobouku (pohádka pro děti) 

21.09.2020 Maxipes Fík (pohádka pro děti) 

23.09.2020 Tomík na cestách (beseda) 

 

Výstavy v Galerii Jiřího Jílka 

Vít Cimbura - Tváře, dlažby, periferie  

Alena Vršanská - Krajinou bez konce  

Jiří Krtička - Do ticha  

Hana Rysová a Pavel Herynek - Svělem a tuší  

Miroslava Ptáčková - V krajině svěla  

Marie Kapounová - Střídmé doteky  

Zuzana Luptáková Malénková - Paměť míst a věcí  

Vladimír Říha - Skrytá malba  

Hana Puchová - V čiré radosti  

Jaromír Šimkůj - V prostoru 

 

 

Vlastivědné muzeum Šumperk, p. o. 

Zřizovatelem Vlastivědného muzea, p. o. je Olomoucký kraj. K 31. 12. 2020 

spravovalo Vlastivědné muzeum v Šumperku více než 347 000 kusů věcí 

movitých, což je 178 821 sbírkových předmětů (inventárních čísel). Na 

nákupy sbírkových předmětů bylo vynaloženo 50 062 Kč, z toho 50 000 Kč 

z investičního účelového příspěvku zřizovatele na nákup sbírek muzejní 

povahy. V roce 2020 přibylo do sbírek VM Šumperk 714 přírůstkových čísel, 

tj. 6 560 kusů věcí movitých. Vyřazeno bylo 6 sbírkových předmětů (6 ks věcí 

movitých). 

 

V rámci vědecko-výzkumné činnosti bylo zpracováváno 22 interních úkolů.  

V roce 2020 se pracovníci muzea zapojili např. do spolupráce na projektu 

Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR a Mendelovy univerzity v Brně 

(Agronomická fakulta) s názvem Identifikace a trvalá dokumentace kulturní, 

krajinné a sídlení paměti obce – na příkladu zaniklých sídel Moravy a Slezska 

(2018–2022). Muzeum se i nadále podílelo na řešení dalších 

dlouhodobých externích úkolů – projektu Preventivní archeologie 

a Identifikace a dokumentace tradiční lidové kultury, projektu Právní, 

historické a společensko-vědní aspekty nových a tradičních menšin v České 

republice a celostátního ornitologického výzkumu zaměřeného na 

monitorování výskytu káně lesní a káně rousné.  

 



84 

 

Činnost Muzea Šumperk (zařízení Vlastivědného muzea v Šumperku) 

Název činnosti Počet 

Celkový počet návštěvníků (expozice a výstavy 

šumperského muzea) 
15 742 

Počet návštěvníků všech přednášek  271 

Počet návštěvníků jiných akcí muzea 1 435 

Počet návštěvníků koncertů a jiných akcí pořádaných 

v Pavlínině dvoře 
1 700 

Počet krátkodobých výstav 23 

Autorské přednášky z výzkumu 4 

Přednášková činnost zajištěná externisty 3 

Jiné akce pořádané Muzeem Šumperk 5 

 

Nejúspěšnější byla výstava Herna plná přírody (6 977 osob) a také výstava 

Já, hrdina, která za necelý měsíc přilákala téměř 900 malých návštěvníků. 

Muzejíčko navštívilo v roce 2020 více než 8 000 osob, třebaže bylo muzeum 

téměř 5 měsíců uzavřené. K dalším úspěšným projektům v Muzeu 

v Šumperku patřila výstava šumperského fotografa Jaroslava Pavlíčka 

s názvem Šumperk kdysi (1 786 osob). 

 

Akce v Muzeu Šumperk    

Název pořádané akce Počet návštěvníků 

Šumperský hafan 2020 300 

S dětmi za uměním 15 

Den dětí 365 

Workshop k projektu Zaniklá sídla Moravy a Slezska 20 

Prázdninový den 435 
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19. Cestovní ruch 
Severní Morava a zejména Jeseníky zaznamenávaly do roku 2019 trend ve 

zvyšování počtu návštěvníku. Kvůli uzavření ubytovacích kapacit, turistických 

cílů i kulturních akcí v důsledku epidemii koronaviru došlo v sektoru 

cestovního ruchu logicky k poklesu hostů a propadům návštěvnosti. Zatímco 

celkový počet hostů v ubytovacích zařízeních v Šumperku klesl, průměrný 

počet přenocování meziročně vzrostl z 2 na 2,4 dny.  

 

Hosté a přenocování v hromadných ubytovacích zařízeních 

Rok 
Hosté 

celkem 

Z toho Přenocování 

celkem 

Z toho 

rezidenti nerezidenti rezidenti nerezidenti 

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

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

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

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

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

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

2020 8 747 7 071 1 676 20 887 15 709 5 178 

Zdroj: ČSÚ 

 

Informační centrum Šumperk 

Provoz IC byl zahájen 1. května 2016, od září 2016 je IC držitelem certifikátu 

klasifikační třídy B dle jednotné klasifikace Asociace turistických 

informačních center ČR (A.T.I.C. ČR). V červenci 2020 proběhla pravidelná 

kontrola dodržování podmínek certifikace členkou Rady A.T.IC. ČR za 

Olomoucký kraj Bc. Jitkou Lučanovou a Informačnímu centru Šumperk bylo 

doporučeno prodloužení certifikace na další dva roky.   

 

Do fungování IC na jaře a podzim výrazně zasáhla epidemiologické situace v 

souvislosti s výskytem nového typu koronaviru s odborným označením SARS-

CoV-2, způsobujícím nemoc COVID-19. Informační centrum bylo z rozhodnutí 

krizového štábu města Šumperka uzavřeno dne 13. března 2020 od 12.00 

hodin, plošně byla informační centra uzavřena od následujícího dne 

nařízením vlády. Po dlouho trvajících nejasnostech, do které kategorie 

v rámci uvolňování opatření budou informační centra patřit, bylo Informační 



86 

 

centrum Šumperk otevřeno od 4. května. V květnu bylo otevřeno pouze ve 

všední dny od 8.00 do 17.00 hodin, od začátku června již byla otevírací doba 

rozšířena na standardních 7 dní v týdnu. Na podzim bylo informační centrum 

uzavřeno krizovým nařízením vlády od 22. října. Ještě před tím došlo k úpravě 

provozní doby od 12. října (pondělí až pátek v době 8.00 až 15.00 hodin). 

Informační centra byla na základě nařízení vlády opět otevřená od 3. do 

23. prosince v době pondělí až pátek od 8.00 do 15.00 hodin. Od 

27. prosince došlo opět k jejich uzavření. 

 

Tržby informačního centra za prodej zboží dosáhly v roce 2020 výše 

278 070,00 Kč, příjmy z dalších činností (průvodcovská činnost, kopírování 

a provize za zprostředkování prodeje) pak výše 88 395,96 Kč. Celkové tržby 

za rok 2020 činily 366 465,96 Kč (za rok 2019 to bylo 480 262,03 Kč). 

 

Srovnání návštěvnosti IC v letech 2015 až 2020 

 

· Rok Počet 

návštěvníků 

· Poznámka 

2015 6 404 · jedná se o údaje, které poskytlo Vlastivědné 

muzeum v Šumperku jako bývalý zřizovatel IC 

2016 17 949 · jedná se o návštěvnost od 1. 5. do 31. 12. 2016 (od 

otevření IC do konce roku) 

2017 31 817 ·   

2018 27 802 ·  

2019 28 454 ·  

2020 19 617 · návštěvnost ovlivnilo uzavření informačního centra 

(od 13. 3. do 4. 5., od 22. 10. do 2. 12. a od 27. 12. 

do konce roku) 

 

Pracovnice Šumperk se zapojují do akcí pořádaných městem, jsou součástí 

týmu oddělení KVV, zároveň organizují i vlastní akce a výstavy. Od listopadu 

2016 jsou k tomuto účelu využívány vedlejší prostory v IC, tzv. minigalerie, 

které se staly dějištěm velkého množství výstav a dalších kulturních akcí.  
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Akce Informačního centra Šumperk v roce 2020 

Termín Název akce Popis 

2. 12. 2019 – 

21. 2. 2020 

Poezie písmen výstava z tvorby šumperské 

výtvarnice Míly Prokůpkové, 

tématem výstavy bylo písmo, 

které je pro autorku celoživotní 

inspiraci a láskou 

5. 3. – 30. 6. 

2020 

Fotografie pro 

Vincenze 

Priessnitze 

výstava fotografií Jiřího Kalabise 

s tematikou pohledy do horské 

vody Jeseníků  

7. 7. – 31. 8. 

2020 

Mikulov naše láska výstava fotografií účastníků kurzu 

Mikulovské fotobraní 

7. 9. – 4. 10. 

2020 

Vyhnání z ráje výstava místního 

undergroundového výtvarníka 

Martina Hojgra, jehož Imaginativní 

velkoplošné obrazy vznikají 

pomocí airbrush pistole 

12. 10. 2020 – 

31. 1. 2021 

Výstava obrázků ze 

soutěže Město čte 

knihu 

16. ročník festivalu Město čte 

knihu neproběhl z 

epidemiologických důvodů, 

výstava v minigalerii byla otevřená 

v termínech, kdy mohla být IC 

v souladu s nařízeními vlády 

otevřeno. 

16. 11. – 13. 

12. 2020 

Strom splněných 

přání 

vánoční dobročinná sbírka dárků 

pro děti ze znevýhodněného 

sociálního prostředí 
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MěÚ Šumperk 

V roce 2020 nabízelo město Šumperk prostřednictvím Městského úřadu 

Šumperk, odboru školství, kultury a vnějších vztahů, čtyři turistické produkty. 

V letní turistické sezóně od 1. června do 30. září to byla Expozice 

čarodějnických procesů v Geschaderově domě, rozhledy z radniční věže 

a prohlídkové okruhy městem (Procházka ze 13. do 21. stol., Kde žily 

čarodějnice, Zrození malé Vídně a Šumperkem za vědomostmi). V období 

letních prázdnin (červenec a srpen) byl zdarma zpřístupněn klášterní kostel 

Zvěstování Panny Marie.  

Z důvodu nejistých prognóz vývoje epidemie koronaviru byly zrušeny 

Slavnosti města Šumperka a 2. ročník běžeckých závodů historickým 

centrem města ŠumpeRUN přeložen na 13. září 2020.  

 

Statistika návštěvnosti turistických produktů města Šumperka 

Název 
Počet návštěvníků 

2019 2020 

Rozhledy z radniční věže 1771 2530 

Procházkové okruhy po Šumperku 814 597 

Expozice Čarodějnické procesy 6392 6394 

Klášterní kostel Zvěstování Panny Marie 3262 2267 

CELKEM 12 239 11 788 

 

Vývoj návštěvnosti turistických produktů spravovaných městem v letech 

2006–2020 
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Jeseníky – Sdružení cestovního ruchu (J-SCR) 

 
Posláním Jeseníky – Sdružení cestovního ruchu J-SCR je podpora společného 

rozvoje cestovního ruchu v Jeseníkách za aktivního přispění veřejného 

i soukromého sektoru a prosazování společných zájmů Jeseníků jako 

turistické destinace. J-SCR jako regionální destinační management podporuje 

udržitelný hospodářský, sociální a environmentální rozvoj. J-SCR zastupuje 

své členy z celých Jeseníků, na území Olomouckého, Moravskoslezského 

a Pardubického kraje. K 31. 12. 2020 byl počet členů J-SCR 101 

a 20 přidružených členů. Hospodářský výsledek činil 2 348 tis. Kč 

 

Projekty J-SCR 

Název projektu 

Jeseníky Film Office – spolupráce na natáčení 

• Toulavá kamera,  

• CYKLOToulky, BĚŽKOToulky 

SKIBUS: 

• V roce 2020 byl realizován třetí ročník projektu SKIBUS, který 

vygeneroval ztrátu -150 894 Kč. 

Lyžařské běžecké trasy v Jeseníkách: 

• V roce 2020 byly pravidelně realizována koordinovaná údržba 

lyžařských běžeckých tratí v Jeseníkách. Plánovaný příjem z dotací 

byl ve vyšší než realita. 

Nabíjecí stanice v rámci projektu E-YES Cyklo  

• V roce 2020 byly v rámci E-YEScyklo rozmisťovány nabíjecí stanice 

na elektrokola v Jeseníkách, jedna z nich je umístěna na Hlavní 

třídě před Českou spořitelnou. 

YES CARD: 

 „Yes card“ je karta hosta, díky které může turista (ubytovaný v jenom 

z  partnerských zařízení) čerpat bonusy a výhody, které nabízejí 

poskytovatelé služeb neboli akceptační místa. Partneři projektu jsou 

označeni příslušnou samolepkou. Návštěvníci ji získají u smluvních 

ubytovacích zařízení při ubytování od 2 a více nocí. Karta je platná 365 dní 

od vystavení. V rámci karty existují dva druhy partnerů – ubytovatelé 

vydávající ZDARMA kartu a poskytovatelé, kteří kartu akceptují.  
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Sdělovací prostředky 

 

Největší okruh čtenářů měl stále Šumperský zpravodaj (zpravodajský 

čtrnáctideník města Šumperka), který byl zdarma doručován do všech 

domácností ve městě v nákladu 14 000 ks. Jedenkrát měsíčně vychází 

příloha zpravodaje Živá brána Jeseníků, která přináší souhrn kulturních akcí 

ve městě.  

 

Informace se také šířily díky tištěným novinám a internetu, 

např. internetovým stránkám města www.sumperk.cz, městskému 

facebookovému profilu, internetovým stránkám Informačního centra 

Šumperk www.infosumperk.cz a facebooku Informační centrum Šumperk.  

  

http://www.sumperk.cz/
http://www.infosumperk.cz/
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20. Životní prostředí 
 

Základní klimatické hodnoty 

(01.01.–31.12.2020) 

Měsíc 

Průměrná 

měsíční 

teplota 

v °C 

Nejvyšší 

hodnota 

průměrné 

denní 

teploty 

v °C 

Nejnižší 

hodnota 

průměrné 

denní 

teploty 

v °C 

Srážky 

v 

mm 

Počet 

dnů se 

srážkou 

Leden 1,7 5,8 -1,5 22 11 

Únor 5,1 8,9 1,5 106,7 20 

Březen 5,5 9,7 0,4 38,3 13 

Duben 8,4 12,6 1,8 2,9 3 

Květen 10,6 15,1 6,4 75,3 13 

Červen 18,2 25,1 10,2 142,8 19 

Červenec 20,6 25 15,7 91,8 16 

Srpen 21,7 25,8 18,5 185,8 11 

Září 17,2 22,1 11,5 97,8 6 

Říjen 12,5 19 9,7 83,5 23 

Listopad 8,8 14,4 4,2 31 12 

Prosinec 7,5 11,2 4,3 42,9 11 

Zdroj: Monitoring ovzduší, hřiště u Základní školy Šumperk, Vrchlického 22 

 

Rok 2020 byl dle údajů z monitorovací stanice v Šumperku v areálu 5. ZŠ na 

srážky vydatnější než rok 2019, celkový úhrn srážek za rok činil 823 mm. 

Z monitorovaných měsíců byl nejbohatší na srážky srpen. Nejteplejším 

měsícem byl s teplotním průměrem 21,7 °C srpen.  

 

Ovzduší 

Průměrná roční koncentrace PM10 činila v roce 2020 v lokalitě Šumperk 

15,7 µg∙m–3. Imisní limit tedy překročen nebyl (roční imisní limit PM10 je 

40 µg∙m–3).  

Průměrná roční koncentrace PM2,5 činila v roce 2020 v lokalitě Šumperk 

11 µg∙m–3. Imisní limit tedy překročen nebyl, nebyla překročena ani hodnota 

zpřísněného imisního limitu platného po roce 2020. 
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Za rok 2020 došlo v lokalitě Šumperk souhrnně 4x  k překročení hodnoty 

imisního limitu pro průměrnou denní koncentraci PM10. Imisní limit tedy 

překročen nebyl (imisní limit je 50 µg∙m–3, povolený maximální počet 

překročení je 35x za rok). 

 

Pitná voda 

Vyhláška 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou 

vodu, četnost a rozsah kontroly pitné vody. v síti místního veřejného 

vodovodu výskyt cizorodých látek nepřekračuje stanovené limity a je 

průběžně kontrolován laboratoří ŠPVS.  

 

Druh Jednotka Limit 
Rok 

2019 2020 

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

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

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

Amonné ionty mg/l 0,500 <0,05 <0,05 

CHSK (Mn) mg/l 3,000 0,56 0,50 

Dusičnany mg/l 50,000 18,29 18,52 

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

Tvrdost vody (vápník a hořčík) nmol/l 2-3,5 1,26 1,63 

Zdroj: KHS Ol. Kraje – úz. pracoviště Šumperk 

 
Zásobování města Šumperka pitnou vodou je řešeno veřejným vodovodem. 

Výjimku tvoří část k.ú. Horní Temenice, kde jsou obyvatelé zásobováni vodou 

z domovních studní. 

Zdrojem pitné vody pro město jsou: 

 

• „Prameniště Luže“ (k. ú. Nový Malín a k. ú. Šumperk) s 11 vrtanými 

studnami – povolený odběr je 31 l/s. Dodává podzemní vodu do 

vodojemů DTP „U vodárny“. 

• „Prameniště Vikýřovice s úpravnou vody“ (k. ú. Rapotín) s 6 vrty – 

povolený odběr je 30 l/s.   Upravená voda je čerpána do vodojemu HTP 

„Skalka“ a „Na vyhlídce“. Doplňuje kapacitu skupinového vodovodu 

Kouty – Šumperk. 
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• „Skupinový vodovod Kouty – Šumperk“ (k. ú. Kouty n. Desnou a k. ú. 

Přemyslov) s úpravnou vody v Koutech n. Desnou – povolený odběr 

z toku Hučivá Desná je 105 l/s. V současné době dodává vodu do 

vodojemů „Na vyhlídce“, „Skalka“ a „U vodárny“ cca 30 l/s. 

• „Prameniště Olšany“ (k. ú. Olšany nad Moravou) s 2 vrty – povolený 

odběr je 81 l/s. Dodává podzemní vodu do vodojemu „Hradisko“. 

V současné době je z tohoto zdroje dodávána voda i do skupinového 

vodovodu Zábřeh. 

 

Systém zásobování vodou je ve městě propojen a bude možné při krizové 

situaci některého ze zdrojů vody nahradit tento zbývajícími zdroji a pokrýt 

minimální množství vody v době krizového zásobování pro část obce, u níž 

došlo k přerušení v dodávce vody. 

 
Odpadní vody 

Kanalizační síť veřejné kanalizace na území města Šumperk je kombinací 

původní jednotné kanalizace, nacházející se ve starších částech města, 

zejména v jeho historickém středu a oddílné kanalizace (tj. splaškové), která 

byla později dostavěna v novějších částech městské zástavby, s cílem 

eliminovat srážkové vody, které při deštích a oblevách, spolu s odpadními 

vodami, hydraulicky přetěžují čistírnu odpadních vod, přičemž jistý podíl 

směsi odpadních a srážkových vod je odlehčován do místních vodotečí. 

 

V roce 2020 bylo na ČOV Šumperk vyčištěno 5 615 400 m3 odpadních vod 

(včetně vod srážkových), což představuje, oproti roku 2019, nárůst 

o 494 950 m3 odpadních vod. Počet obyvatel města Šumperk a několika 

okolních obcí (Vikýřovice, Rapotín, Petrov nad Desnou a Sobotín), napojených 

na veřejnou kanalizaci, zakončenou ČOV Šumperk, je 35 053. Čistírna 

odpadních vod Šumperk nezaznamenala v uplynulém roce žádný havarijní 

stav a limity zbytkového znečištění vypouštěných přečištěných odpadních 

vod, stanovené v příslušných povoleních k nakládání s vodami, plní 

s dostatečnou rezervou. 



94 

 

21. Krizové řízení 
Působnost a pravomoci orgánů územních samosprávných celků a práva 

a povinnosti právnických a fyzických osob při přípravě na krizové situace jsou 

dány právními předpisy. Problematika krizového řízení a činnost orgánů 

krizového řízení vychází ze zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení 

a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, 

nařízení vlády č. 462/2000 Sb., k provedení § 27 odst. 8 a § 28 odst. 5 

krizového zákona a zákona č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních 

pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů. 

 

V roce 2020 byla tradičně plánována odborná příprava krizového štábu 

formou školení pro všechny zaměstnance městského úřadu. Z tohoto záměru 

však sešlo ve chvíli, kdy byl ve čtvrtek 12. března 2020 pro celou Českou 

republiku vyhlášen nouzový stav (jeden z krizových stavů) z důvodu zhoršené 

epidemické situace v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2. Krizový 

štáb ORP Šumperk byl v činnosti (v různých obměnách dle potřeby) po celou 

dobu vyhlášeného nouzového stavu. Vzhledem k neustálému vývoji situace 

a generování nových problémů, které bylo potřeba okamžitě řešit, pracovala 

při první jarní vlně stálá pracovní skupina krizového štábu ORP Šumperk 

každý den, po dobu téměř celého roku 2020. Krizový štáb se scházel ve 

všední dny jednou až dvakrát denně, v případě potřeby řešit a rozhodovat 

neodkladné záležitosti, zasedal podle potřeby i o víkendech či mimo předem 

domluvená jednání. 

 

Přehled hlavních činností, které zajišťoval KŠ ORP Šumperk v souvislosti 

s epidemickou situací 

- trvalé zajištění činnosti stálé pracovní skupiny krizového štábu i celého 

krizového štáb ORP Šumperk (zápisy z jednání, evidence úkolů a jejich řešení 

a další administrativní, materiálně-technické a organizační činnosti 

-informování obyvatelstva všemi dostupnými komunikačními kanály (webové 

stránky města, Facebook města, úřední desky, aplikace mobilní rozhlas, 

Šumperský zpravodaj, vysílání na TV Morava nebo bezdrátové hlásiče 

varovného a informačního systému města) 

- zřízení a zajištění provozu informačních linek a informačních emailů pro 

obyvatelstvo města a starosty obcí ve správním obvodu ORP Šumperk  

- příprava na znovuotevření školských zařízení, zajištění materiálně 

technického vybavení (OOPP, dezinfekce, teploměry), spolupráce při přípravě 

režimových opatření pro provoz škol 
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- zprostředkování pomoci dobrovolníků 

- zajištění materiálu, výroby (dobrovolníci i zaměstnanci městského úřadu) 

a distribuce látkových roušek, shromažďování požadavků a poptávky po 

látkových rouškách a jejich distribuce potřebným a výdej obyvatelstvu 

zdarma,  

- zajištění nákupu OOPP pro širokou veřejnost, přeprodej jednorázových 

roušek, respirátorů a dezinfekce na ruce za nákupní ceny obyvatelstvu 

- zajištění opakované dezinfekce autobusových zastávek městské hromadné 

dopravy  

- zapůjčení lůžek Diakonii ČCE, středisko v Sobotíně pro možnost noclehu 

zaměstnanců a dalších osob (např. dobrovolníků) v případě nařízené nebo 

preventivní karantény 

- další činnost, které bylo v průběhu nouzového stavu nutné operativně řešit, 

např. řešení požadavků občanů, starostů a institucí, atd. 

 

S ohledem na epidemiologickou situaci kolem šíření koronaviru SARS CoV-2 

a téměř celoročně platná omezující opatření, kvůli kterým byla uzavřena 

školská zařízení, nebyly v roce 2020 realizovány žádné preventivně výchovné 

akce pro širokou veřejnost. 
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22. Hasičský záchranný sbor (HZS) 

Olomouckého kraje, územní odbor Šumperk 

a Jednotka sboru dobrovolných hasičů (JSDH) 

města Šumperka 

 
HZS Olomouckého kraje, územní odbor Šumperk, Nemocniční 7 

 
Územní odbor Šumperk je jednou z organizačních součástí Hasičského 

záchranného sboru Olomouckého kraje. V čele územního odboru Šumperk 

stál v roce 2020 nový územní ředitel mjr. Ing. Jan Šváb. U územního odboru 

Šumperk bylo v roce 2020 zaměstnáno 83 osob z řad příslušníků – 

„profesionálních hasičů“ a „civilních“ zaměstnanců. 

 

Územní odbor Šumperk se dělí na: 

• pracoviště prevence, ochrany obyvatelstva a krizového řízení (zajišťuje 

plnění úkolů v oblastech stavební prevence, provádí kontroly dodržování 

požární ochrany u právnických a fyzických podnikajících osob, 

spolupracují s Policií ČR při určování příčin a okolností vzniku požárů, 

podílí se na objasňování a uzavírání některých požárů ve smyslu právních 

deliktů, připravují a aktualizují různé havarijní a krizové plány, provádí 

preventivně výchovné činnosti na vybraných školách a veřejných akcích) 

• pracoviště integrovaného záchranného systému a služeb (zajišťuje 

speciální činnosti v rámci strojní služby, chemická a technická služba 

zajišťuje akceschopnost veškerého vybavení a prostředků používající se 

pro zásahovou a speciální činnost nejenom hasičů, poskytují základní 

a metodickou pomoc všem jednotkám sborů dobrovolných hasičů měst 

a obcí) 

• provozní pracoviště (zajišťuje běžné provozní záležitosti v organizaci) 

• Stanice Šumperk (služba je zajišťována nepřetržitě; jednotky jsou 

připraveny kdykoliv řešit události všech typů požárů, dopravních nehod, 

živelních pohrom, úniků nebezpečných látek a technických pomocí) 

• Stanice Zábřeh 

 

V roce 2020 územní odbor Šumperk úzce spolupracoval a metodicky vedl 

30 jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí ORP Šumperk. Z těchto 

30 jednotek požární ochrany je 15 jednotek požární ochrany s tzv. územní 
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působností tzn. s předurčeností k zásahům i mimo území svého zřizovatele – 

obce. 

 

V roce 2020 došlo na území města celkem ke 98 událostem.  

 

 
 

 
Jednotka sboru dobrovolných hasičů, Temenická 135 

Na základě zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému, 

a nařízení Olomouckého kraje je JSDH začleněna mezi základní složky 

integrovaného záchranného systému v kategorii JPO II/1 a v souladu 

s platnými právními předpisy ji zřídilo Zastupitelstvo města Šumperka jako 

organizační složku. Pracuje v režimu pracovní pohotovosti a zabezpečuje 

výjezd do 5 minut od vyhlášení poplachu.  

 

Jednotku v roce 2020 tvořili 5 hasiči, 6 hasičů-strojníků, 2 velitelé družstev 

a 1 velitel jednotky. 

 

Hasební obvod jednotky se řídí Požárním poplachovým plánem Olomouckého 

kraje a pro I. stupeň vyhlášení poplachu pokrývá nejen město Šumperk, ale 

i okolní obce Bludov, Bratrušov, Osikov, Dolní Studénky, Králec, Hraběšice, 

Kopřivná, Lužná, Nový Malín, Petrov nad Desnou, Ruda nad Moravou, 

Hostice, Hrabenov, Radmilov, Štědrákova Lhota, Vernířovice a Bartoňov. 
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Rok 2020 byl pro JSDH velmi specifický v souvislosti výskytem pandemie 

onemocnění COVID-19. Jednotka v uplynulém roce zasahovala u 101 

mimořádných událostí, z toho 33 událostí bylo spojeno právě s onemocněním 

COVID-19. Největší vytíženost byla v měsíci březnu a dubnu, kdy zasahovala 

u 30 mimořádných událostí. 

 

Nejčastěji jednotka zasahovala u technických pomocí zaměřených na 

odstranění nebezpečných stavů, kterých bylo 41 a 1 událost spojenou 

s pohotovostí na vlastní stanici. 

 

V souvislosti s pandemií onemocnění COVID-19 zajišťovala jednotka výdeje 

dezinfekce a ochranných pomůcek obcím ve správním obvodu ORP Šumperk 

a příspěvkovým organizacím na území města. Dále prováděla dezinfekce 

z hlediska prevence u domů s pečovatelskou službou a rizikových zastávek 

MHD. Podílela se i na provádění dezinfekce v prostorách budov, kde byla 

nákaza prokázána. Jednotka pomáhala i PČR v hlídkové činnosti při vstupu 

do karanténní zóny Litovelska a Uničovska. V prosinci pak jednotka 

asistovala u odběrového místa na COVID 19 v Nemocnici Šumperk a.s. 

 

Další velkou událostí, byla likvidace následků přívalových dešťů, které 

zasáhly Šumpersko a Olomoucko dne 7. a 8. 6. 2020. Jednotka zasahovala 

v obci Rapotín a Dlouhá Loučka v podobě čerpání vody ze zatopených sklepů 

a obytných místností budov. 

Za zmínku stojí i podíl na likvidaci požáru bytu v nejvyšším patře panelovém 

domu na ul. Čajkovského 14, Šumperk. U požáru došlo ke zranění 4 civilních 

osob a několika evakuovaných. U požáru zasahovaly všechny složky IZS 

(Hasiči, Policie, ZZS). 

 

Výcvik, školení a odborná příprava probíhala na základě Plánu činnosti, 

školení a odborné přípravy JSDH města Šumperka na rok 2020. U jednotky 

proběhlo za sledované období celkem 10 akcí zaměřených na výcvik, školení 

a odbornou přípravu. 

 

V rámci preventivně výchovné činnosti v roce 2020 proběhly 2 akce pro 

širokou veřejnost se zaměřením na seznámení s činností jednotky, její 

historie, současné postavení ve společnosti a na ukázky technického 

vybavení. Projekt zaměřený na výchovu dětí z oblasti požární ochrany 

a ochrany obyvatelstva akreditovaný MŠMT pro vzdělávání pro ZŠ a MŠ na 

území města Šumperka byl v důsledku vládních nařízení v souvislosti 

s pandemií zrušen. 
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Oddíl mladých hasičů má v současné době okolo 25 dětí ve věku od šesti do 

patnácti let a pravidelné schůzky se měli konat jako každý rok každou středu 

a pátek od 16:00 do 18:00 hod na Hasičské zbrojnici Temenice nebo na 

baseballovém hřišti Temenice. Na základě vládních nařízení byla činnost 

oddílu mladých hasičů utlumena. 

 

Mimo výše uvedenou stěžejní činnost prováděla jednotka během roku 

i běžnou údržbu a opravy technických prostředků, hasičské zbrojnice a jejího 

okolí.  

Statistika zásahů JSDH města 

Šumperka 
2016 2017 2018 2019 2020 

Počet zásahů celkem 49 59 60 89 101 

- Požáry 15 16 19 13 26 

- Živelné pohromy / 

epidemie 
0 0 0 0 33 

- Dopravní nehody 2 3 0 1 0 

- Technická pomoc 28 40 41 75 41 

- Pohotovost 0 0 0 0 1 

- Planý poplach 0 0 0 0 0 
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23. Policie ČR a Městská policie 
Policie ČR – obvodní oddělení Šumperk (OOP), Havlíčkova 8 

 

V roce 2020 bylo na teritoriu Obvodního oddělení Šumperk Územního odboru 

Šumperk Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje spácháno celkem 

653 trestných činů. 

 

Na teritoriu OOP Šumperk bylo: 

• evidovány 8 případů vloupání do obydlí, chat a chalup 

• evidováno 7 případů loupeží 

• evidováno 7 případů krádeží automobilů a 9 případů krádeží věcí 

z automobilů 

• evidováno 7 případů jízdních kol 

• evidováno 18 případů výroby, držení a distribuce drog 

• evidováno 49 případů řízení pod vlivem návykové látky 

• evidováno 2 případy znásilnění  

• evidováno 76 případů fyzického útoku 

 

V územní působnosti obvodního oddělení Policie ČR Šumperk nebyla v roce 

2020 spáchána žádná dokonaná vražda. 
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Městská policie, Jesenická 31 

 

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

v platném znění.   

 

Ve sledovaném období bylo strážníky Městské policie Šumperk: 

• řešeno 11 142 událostí (přestupků, trestných činů, asistencí, předvádění 

osob, doručování zásilek, součinnostních akcí apod.) 

• zadrženo 17 osob podezřelých ze spáchání trestného činu  

• zadrženo 15 osob hledaných či pohřešovaných 

• bylo zjištěno celkem 6 598 přestupků: 

o příkazem na místě uloženo 4 394 pokut v celkové výši 

1 839 500 Kč,  z toho 3 111 pokut v hotovosti v celkové 

výši 877 500 Kč bylo zaplaceno na místě a 1 283 pokut na 

místě nezaplacených v celkové výši 962 000 Kč, z nichž 

byla uhrazena částka ve výši 504 127 Kč 

o postoupením správnímu orgánu bylo řešeno 200 přestupků 

o domluvou bylo řešeno celkem 2 004 přestupků 

 

• řešeno 5 041 přestupků v dopravě  

• zadrženi 6 podnapilí řidiči 

• řešeno 459 přestupků cyklistů (jízda na kole v pěší zóně, jízda za snížené 

viditelnosti bez osvětlení, jízda po chodníku apod.) 

• řešeno 1 557 ostatních přestupků (proti veřejnému pořádku, 

občanského soužití, majetku, ochrany zdraví před škodlivými účinky 

návykových látek, ale i o další protiprávní jednání, zejména 

porušování obecně závazných vyhlášek a nařízení města, a nově pak 

o přestupky proti krizovému zákonu a proti zákonu o ochraně 

veřejného zdraví v souvislosti s pandemií COVID-19)  

• vystaveno 286 parkovacích karet  

• vydáno 132 povolení k vjezdu do pěší zóny  

• v 10 případech realizován převoz podnapilých osob do protialkoholní 

záchytné stanice 

• odchyceno 42 zatoulaných psů, z toho 34 jich bylo vráceno původním 

majitelům, 2 se ujali noví majitelé a 6 bylo předáno do útulku 
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Přehled některých činností MP v letech 2016–2020 

Činnost 2016 2017 2018 2019 2020 

Zadržení osoby hledané či 

pohřešované 
17 35 16 20 15 

Zadržení podezřelého z trestné 

činnosti 
27 13 21 17 17 

Zadržení podnapilého řidiče 16 11 4 4 6 

Dopravní přestupky 2357 2088 2034 3081 5041 

Rušení nočního klidu 38 33 30 58 98 

Poškození a zábor veřejného 

prostranství 
120 38 67 115 228 

Znečištění veřejného prostranství 56 32 24 46 143 

Asistence PČR, HZS a jiné 160 159 293 191 189 
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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 

zastupitelstvo rozpuštěno a město spravoval vládní komisař Ing. Robert 

Srkal) 

1921–1923 Johann Wiltschke 

1923–1931 Dr.Otto Lebwol 

1931–1934 Richard Künzel 

1934–1938 Dr.Alois Blaschke 

1938–1945 Hans Kaulich (do funkce byl jmenován) 

 
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 
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Starostové 

1990 (6. 12.) – 1994 (1. 12.) Ctirad Medlík 

1994 (1. 12.) – 2002 (14. 12.) Ing. Petr Krill 

2002 (14. 12.) – 2018 (1. 11.) Mgr. Zdeněk Brož 

2018 (1. 11.) – dosud Mgr. Tomáš Spurný 
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VÝROČNÍ ZPRÁVA 

o činnosti MěÚ Šumperk v oblasti poskytování informací za rok 2020 

v souladu s ustanovením § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 

 

a) počet písemně podaných žádostí o informace 38 

 

b) počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí (částečném 

odmítnutí) žádosti 
6 

c) počet podaných odvolání proti rozhodnutí 1 

d) počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání 

a stručný popis způsobu jejich vyřízení 
3 

e) počet odložených žádostí dle § 14 odst. 5 zákona č. 

106/1999 Sb.  
2 

f) opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci 

přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o 

odmítnutí žádosti o poskytnutí informace 

0 

g) přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v 

souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech 

podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní 

zaměstnance a nákladů na právní zastoupení 

0 

h) výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění 

nezbytnosti poskytnutí výhradní licence 
0 

i) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona 0 

 

Přehled podaných žádostí dle jednotlivých odborů 

 

 

Název odboru 

Počet 

písemně 

podaných 

žádostí 

Počet 

vydaných 

rozhodnutí 

o (částečném) 

odmítnutí 

žádosti 

Počet 

podaných 

odvolání 

proti 

rozhodnutí 

Počet 

stížností na 

postup při 

vyřizování 

žádosti 

o informace 

kancelář 

tajemníka 
3 1 0 0 

odbor správní 

a vnitřních věcí 
2 0 0 0 

odbor finanční 

a plánovací 
1 0 0 0 
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odbor 

majetkoprávní 
4 0 0 0 

odbor 

strategického 

rozvoje, územního 

plánování 

a investic 

1 0 0 0 

odbor školství, 

kultury a vnějších 

vztahů 

1 0 0 0 

odbor životního 

prostředí 
7 0 0 1 

odbor dopravy 4 1 0 0 

odbor výstavby 10 4 1 2 

odbor 

živnostenský 
0 0 0 0 

odbor sociálních 

věcí 
2 0 0 0 

oddělení interního 

auditu a kontroly 
0 0 0 0 

oddělení 

bezpečnostní rady 

města 

0 0 0 0 

městská policie 0 0 0 0 

žádosti vyžadující 

spolupráci napříč 

odbory  

3 0 0 0 

CELKEM 38 6 1 3 

 

Stručný popis vydaných rozhodnutí o (částečném) odmítnutí žádosti, odvolání 

proto rozhodnutí, stížností proti rozhodnutí povinného subjektu 

 

Kancelář tajemníka  

 

1. Žádost o informaci č.j. MUSP 39007/2020 (žádost č. 14/20) 

MěÚ Šumperk jakožto povinný subjekt podle ust. § 2, odst. 1 zákona 

č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „InfZ“) obdržel dne 02.04.2020 žádost o informace, ve 

které žadatel požaduje informace o počtech zaměstnanců úřadu, celkový 

počet odpracovaných hodin, souhrn superhrubých mezd, počet zaměstnanců 



107 

 

na home office, celkový počet v režimu home office, v době pandemie 

koronaviru. Žádost o informaci obsahuje mj. 15stránkový dopis týkající se 

práce úředníků v době pandemie.  

 

Povinný subjekt vydal dne 17.04.2020 Rozhodnutí o odmítnutí žádosti. 

Povinný subjekt provedl za účelem vyhodnocení, zda převažuje v daném 

případě ústavní právo na poskytnutí informace, či zda převažuje právo 

zaručující zachování lidské důstojnosti, osobní cti, dobré pověsti a ochrany 

jména, test proporcionality, pomocí kterého poměřil odůvodněnost veřejného 

zájmu na poskytnutí požadované informace s důvody, které naopak informaci 

chrání a ze zveřejnění ji vyloučí. Povinný subjekt se v testu proporcionality 

rovněž zabýval otázkou, zda cíl (důvod podání) žádosti neindikuje zneužití 

práva na informace, resp. snahu získat informace k cíli, který je šikanózní 

a tedy nedovolený, či vede k neodůvodněné újmě někoho jiného nebo 

společnosti. Povinný subjekt podanou žádost posoudil a shledal, že podání 

má povahu žádosti zjevně se vymykající smyslu a účelu práva na informace, 

jak má na mysli Infz a vyhodnotil tedy, že je důvod požadovanou informaci 

neposkytnout. Povinný subjekt ve svém hodnocení zohlednil i skutečnost, že 

žadatelé rozeslali žádost s naprosto shodnými požadavky na další obce 

s rozšířenou působností. V souladu s Usnesením Nejvyššího správního soudu 

10 As 226/2014-16 je takové podání možné brát jako zneužívající právo: 

„rozhodující pro kvalifikaci podání jako zjevně obstrukčního, a tedy 
zneužívajícího právo je početnost, sériovost a stereotypnost vedených řízení, 
spojená s opakováním obdobných nebo zcela identických argumentů“. 
 

Žadatel se v zákonném termínu vůči Rozhodnutí neodvolal. Rozhodnutí 

nabylo právní moci. 

 

Odbor dopravy  

 

1. Žádost o informaci č.j. MUSP 49619/2020 (žádost č. 17/20) 

MěÚ Šumperk jakožto povinný subjekt podle ust. § 2, odst. 1 zákona 

č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „InfZ“) obdržel dne 13.05.2020 žádost o informace, ve 

které žadatel požaduje seznam autoškol vč. kontaktů. Povinný subjekt vydal 

dne 25.05.2020 Rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti v části 

poskytnutí kontaktů na autoškoly (jméno, telefon, e-mailový kontakt) 

v souladu s Obecným nařízením vlády o ochraně osobních údajů (Nařízení EP 

a Rady EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016. V ostatních částech žádosti 

bylo vyhověno. Žadatel se v zákonném termínu vůči Rozhodnutí o částečném 

odmítnutí žádosti neodvolal. Rozhodnutí nabylo právní moci. 
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Odbor výstavby  

 

1. Žádost o informaci č.j. MUSP 35289/2020 (žádost č.13/20)  

MěÚ Šumperk jakožto povinný subjekt podle ust. § 2, odst. 1 zákona č. 

106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „InfZ“) obdržel dne 24.03.2020 žádost o informace, ve 

které žadatel požaduje seznam stavebních rozhodnutí vydaných v období od 

01.01.2020 do 24.03.2020 s uvedením identifikace žadatele, identifikace 

stavby, lokalita stavby, datum vydání rozhodnutí.  

 

Povinný subjekt vydal dne 03.04.2020 Rozhodnutí o odmítnutí žádosti. 

Povinný subjekt velmi pečlivě poměřil velice tenkou hranici mezi pouhým 

shromážděním údajů k poskytnutí požadované informace a institutem 

vytvoření nové informace k žádosti podané žadatelem a po provedení 

jednoduchého testu proporcionality usoudil, že žadatelem podaná žádost 

o poskytnutí požadovaných informací více inklinuje k vytvoření nové 

informace nad prostým shromážděním informací a to hlavně z důvodu 

uvedeného v úvodu odůvodnění tohoto rozhodnutí, tj. že žádný předpis 

neukládá povinnému subjektu vést přehledy správních rozhodnutí či opatření 

vydaných podle stavebního zákona požadovaného rozsahu ani obsahu 

požadovaného žadatelem a to ve spojitosti s tím, že vytvoření odpovědi k 

poskytnutí informace na předmětnou žádost žadatele by byla spojena se 

zvýšenou intelektuální náročností zpracování informace či odpovědi na 

žádost. Vzhledem k výše uvedenému rozhodl povinný subjekt tak, že 

požadovanou informaci odmítl poskytnout, jak je uvedeno ve výroku 

rozhodnutí za použití zákonných ustanovení tam uvedených.  

 

Žadatel se v zákonném termínu vůči Rozhodnutí o částečném odmítnutí 

žádosti neodvolal. Rozhodnutí nabylo právní moci. 

 

2. Žádost o informaci MUSP 57402/2020 (žádost č.19/20)  

MěÚ Šumperk jakožto povinný subjekt podle ust. § 2, odst. 1 zákona 

č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „InfZ“) obdržel dne 03.06.2020 žádost o informace, ve 

které žadatel požaduje kopie demoličních výměrů, které byly vydány od 

30.06.2019 odborem výstavby MěÚ Šumperk.  

 

Dne 11.06.2020 zaslal povinný subjekt žadateli oznámení o výši úhrady za 

poskytnutí informací podle § 17 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., 

o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Celkové 

náklady za poskytnutí informace činily 880 Kč.  
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Dne 11.06.2020 žadatel požadovanou výši uhradil. 

 

Dne 23.06.2020 povinný subjekt zaslal dotčeným osobám (osoby, které jsou 

uvedené v požadovaných dokumentech) Vyrozumění o podané žádosti 

o poskytnutí informace dle zák. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, ve znění pozdějších předpisů s termínem vyjádření do 

19.06.2020. 

 

Dne 23.06.2020 povinný subjekt odeslal žadateli Rozhodnutí o částečném 

odmítnutí žádosti (odmítnutí v části osobních údajů osob uvedených 

v požadovaných dokumentech, které nedaly souhlas s poskytnutím osobních 

údajů) v ostatních částech žádosti bylo vyhověno.  

 

Žadatel se v zákonném termínu vůči Rozhodnutí o částečném odmítnutí 

žádosti neodvolal. Rozhodnutí nabylo právní moci. 

 

3. Žádost o informaci MUSP 75454/2020 (žádost č.24/20)  

 

MěÚ Šumperk jakožto povinný subjekt podle ust. § 2, odst. 1 zákona 

č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „InfZ“) obdržel dne 19.07.2020 žádost o informace, ve 

které žadatel požaduje seznam stavebních rozhodnutí za období duben až 

červen 2020. 

 

Povinný subjekt vydal dne 28.07.2020 Rozhodnutí o odmítnutí žádosti. 

Povinný subjekt velmi pečlivě poměřil velice tenkou hranici mezi pouhým 

shromážděním údajů k poskytnutí požadované informace a institutem 

vytvoření nové informace k žádosti podané žadatelem a po provedení 

jednoduchého testu proporcionality usoudil, že žadatelem podaná žádost 

o poskytnutí požadovaných informací více inklinuje k vytvoření nové 

informace nad prostým shromážděním informací a to hlavně z důvodu 

uvedeného v úvodu odůvodnění tohoto rozhodnutí, tj. že žádný předpis 

neukládá povinnému subjektu vést přehledy správních rozhodnutí či opatření 

vydaných podle stavebního zákona požadovaného rozsahu ani obsahu 

požadovaného žadatelem a to ve spojitosti s tím, že vytvoření odpovědi 

k poskytnutí informace na předmětnou žádost žadatele by byla spojena se 

zvýšenou intelektuální náročností zpracování informace či odpovědi na 

žádost. Vzhledem k výše uvedenému rozhodl povinný subjekt tak, že 

požadovanou informaci odmítl poskytnout, jak je uvedeno ve výroku 

rozhodnutí za použití zákonných ustanovení tam uvedených. 
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 Žadatel se v zákonném termínu vůči Rozhodnutí o částečném odmítnutí 

žádosti neodvolal. Rozhodnutí nabylo právní moci. 

 

4. Žádost o informaci sp.zn.114956/2020 (žádost č.34/20)  

MěÚ Šumperk jakožto povinný subjekt podle ust. § 2, odst. 1 zákona 

č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „InfZ“) obdržel dne 06.11.2020 žádost o informace, ve 

které žadatel požaduje informace týkající se stavby č.p. 116 v k.ú. Šumperk.  

 

Dne 18.11.2020 zaslal povinný subjekt žadateli odpověď – vyhověl v plném 

rozsahu.  

 

Dne 25.11.2020 podal žadatel stížnost na postup při vyřizování informace – 

žadatel ve stížnosti uvádí, že povinný subjekt neodpověděl přesně na otázky 

obsažené v žádosti.  

 

Dne 01.12.2020 povinný subjekt předal spisový materiál nadřízenému 

orgánu, Krajskému úřadu Olomouckého kraje.  

 

Dne 10.12.2020 vydal nadřízený orgán Rozhodnutí, v němž vrací věc 

povinnému subjektu k novému projednání. Rozhodnutí nabylo právní moci 

dne 15.12.2020. 

 

Dne 22.12.2020 povinný subjekt zaslal žadateli na základě rozhodnutí 

nadřízeného orgánu odpověď na jeho žádost ze dne 18.11.2020 – vyhověl 

v plném rozsahu.  

 

5. Žádost o informaci sp.zn.110096/2020 (žádost č.33/20)  

MěÚ Šumperk jakožto povinný subjekt podle ust. § 2, odst. 1 zákona 

č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „InfZ“) obdržel dne 22.10.2020 žádost o informace, ve 

které žadatel požaduje informace týkající se počtů stavebních řízení od roku 

2000 do 31.8.2020. 

 

Dne 04.11.2020 vydal povinný subjekt Rozhodnutí o odmítnutí žádosti. 

Povinný subjekt velmi pečlivě poměřil velice tenkou hranici mezi pouhým 

shromážděním údajů k poskytnutí požadované informace a institutem 

vytvoření nové informace k žádosti podané žadatelem a po provedení 

jednoduchého testu proporcionality usoudil, že žadatelem podaná žádost 

o poskytnutí požadovaných informací více inklinuje k vytvoření nové 
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informace nad prostým shromážděním informací a to hlavně z důvodu 

uvedeného v úvodu odůvodnění tohoto rozhodnutí, tj. že žádný předpis 

neukládá povinnému subjektu vést přehledy správních rozhodnutí či opatření 

vydaných podle stavebního zákona požadovaného rozsahu ani obsahu 

požadovaného žadatelem a to ve spojitosti s tím, že vytvoření odpovědi 

k poskytnutí informace na předmětnou žádost žadatele by byla spojena se 

zvýšenou intelektuální náročností zpracování informace či odpovědi na 

žádost. Vzhledem k výše uvedenému rozhodl povinný subjekt tak, že 

požadovanou informaci odmítl poskytnout, jak je uvedeno ve výroku 

rozhodnutí za použití zákonných ustanovení tam uvedených. 

 

Dne 19.11.2020 žadatel podal proti tomuto Rozhodnutí odvolání. 

  

Dne 30.11.2020 povinný subjekt předal spisový materiál nadřízenému 

orgánu, Krajskému úřadu Olomouckého kraje.  

 

Dne 11.12.2020 vydal nadřízený orgán Rozhodnutí, v němž vrací věc 

povinnému subjektu k novému projednání. 

 

Dne 22.12.2020 povinný subjekt zaslal žadateli oznámení o výši úhrady za 

poskytnutí informací podle § 17 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., 

o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Celkové 

náklady za poskytnutí informace činily 39 894,-Kč.  

 

Dne 21.12.2020 žadatel zaslal povinnému subjektu Doplnění žádosti č. 1 

o poskytnutí informace a zúžil rozsah časového úseku požadovaných 

stavebních řízení.  

 

Dne 30.12.2020 povinný subjekt zaslal žadateli oznámení o výši úhrady za 

poskytnutí informací podle § 17 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., 

o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Celkové 

náklady za poskytnutí informace činily 19 558,-Kč. 

 

Žadatel do 31.12.2020 neuhradil požadovanou výši – žádost sp. zn. 

110096/2020 nebyla k 31.12.2020 uzavřena.  
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Odbor životního prostředí  

 

1. Žádost o informaci MUSP 96956/2020 (žádost č.30/20)  

MěÚ Šumperk jakožto povinný subjekt podle ust. § 2, odst. 1 zákona 

č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „InfZ“) obdržel dne 19.09.2020 žádost o informace, ve 

které žadatel požaduje informace, jaká právnická osoba je provozovatelem 

skládky v Rapotíně, žadatel dále požaduje kopii smlouvy a informaci, zda 

provozovatel skládky vykazuje nebo vykazoval část odpadů přijatých na 

rapotínskou skládku jako tzv. konstrukční prvky.  

 

Dne 23.09.2020 zaslal povinný subjekt žadateli odpověď – vyhověl v plném 

rozsahu.  

 

Dne 23.09.2020 podal žadatel stížnost na postup při vyřizování informace – 

žadatel ve stížnosti uvádí, že pochybuje o tom, že povinný subjekt nemá 

s provozovatelem skládky v Rapotíně žádnou smlouvu. Žadatel se dotazuje, 

na základě čeho Šumperk vyváží odpad na tuto skládku.  

 

Dne 25.09.2020 v autoremeduře povinný subjekt zaslal žadateli odpověď 

v níž uvádí, že město Šumperk nemá uzavřenou žádnou smlouvu 

o provozování rapotínské skládky a ani není jejím provozovatelem.  

 

 

 

Srovnání počtu evidovaných žádostí za období 2010–2020 

 

Rok Počet evidovaných žádosti 

2010 9 

2011 11 

2012 24 

2013 30 

2014 23 

2015 40 

2016 30 

2017 39 

2018 29 

2019 63 

2020 38 
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Ostatní žádosti o informace 

 

Kromě písemných žádostí o poskytnutí informací vyřizují jednotlivé odbory 

MěÚ denně ústní žádosti o informace související s jejich činností. Pokud jsou 

podané ústní nebo telefonické žádosti o poskytnutí informace vyřízeny 

bezprostředně s žadatelem ústní formou, nejsou evidovány a není 

uplatňován žádný poplatek. Počet těchto žádostí není v souladu 

s ustanovením § 13 odst. 3 InfZ součástí výroční zprávy o poskytování 

informací. 

 

Poskytnuté licence 

Za rok 2020 na základě písemně podaných žádostí nebyla udělena žádná 

licence. 

 

Poplatky za poskytnuté informace 

Podle §17 InfZ mohou povinné subjekty v souvislosti s poskytováním 

informací požadovat finanční úhradu, a to do výše, která nesmí přesáhnout 

náklady spojenými s vyřízením žádosti. Výše úhrady za poskytování informací 

za písemně podané žádosti činí za rok 2020: 880 Kč. 
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