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1.  Úvod1.  Úvod

Vážení přátelé,

předkládáme Vám Ročenku města Šumperka 2007, která je již sedmnáctou publikací 
tohoto druhu, kterou město vydává pravidelně od roku 1991.

  
Také v této Ročence najdete vedle demografi ckých údajů i celkovou charakteristiku 

hospodářského a sociálního rozvoje města a nechybí ani zmapování technické a občanské 
infrastruktury. Samostatné kapitoly jsou věnovány hospodaření s fi nančními prostředky  
města včetně rozpočtu na rok 2008. Součástí Ročenky je i příloha, ve které najdete vedle 
seznamu církví, sdružení a nadací též výroční zprávu o činnosti městského úřadu v oblasti 
poskytování informací.

Rok 2007 byl pro město Šumperk úspěšný ve sféře ekonomiky a bohatý na společen-
skou, kulturní a sportovní činnost. Na nejdůležitější události Vás chceme v této publikaci 
upozornit.

Jménem Zastupitelstva města i jménem svým děkuji Vám všem, kteří jste se
o rozvoj a prosperitu města v uplynulém období zasloužili.

    

Mgr. Zdeněk Brož 
                                                                                                         starosta města



2. 2. Vybrané údajeVybrané údaje

Obecná charakteristika   General Characteristic
První písemná zpráva / rok  1 281  The fi rst written note / year
Zeměpisné souřadnice         50°s.z.š.   17°v.z.d.  Geographic coordinates
Nadmořská výška - střed / m 330 Altitude / m
Počet katastrálních území  3  Number of the cadastral territories
Struktura ploch ve vlastnictví města/ha 2 422  Structure areas in possession of the city
Z toho:   Of that:
 orná půda  80  agriculture land
 zahrady, sady 33  gardens, orchards
 travní porosty 45  grass land
 lesní pozemky  1 619   forest land
 vodní plochy  8   water areas
 zastavěné plochy 22   built up areas
 ostatní plochy  615   other
Klimatické hodnoty:   Climatic means:
Průměrná teplota vzduchu / °C  8,8  Mean air temperature / °C
Roční úhrn srážek / mm  617 Total precipitation / mm
Roční délka slunečního svitu / hod.  1 734,3 Sunshine duration / h
Počet obyvatel k 31. 12. 2007  27 868  Population 12 / 31 / 2007
Průměrný věk obyvatel  41 Average age of the population
Počet obyvatel ve věku:   Population by age group:
 0 - 14 3 621    0 - 14 years
 15 - 59  17 756  15 - 59 years
 60 +  6 491  60 + years and more
Počet ekonomicky aktivních subjektů: 5 675 Economically active persons subjects:

Z toho:   of that:
 veřejná obchodní společnost 28  Public limited companies
 společnost s ručením omezeným 443  Limited companies
 akciové společnosti 36  Joint - stock companies
 družstva 27  Cooperatives
 fyz. osoby zapsané v obch. rejstříku 36  Companies registered
 fyz. osoby nezapsané v obch. rejstříku 4 080  Companies non - registered
 komanditní společnosti 1  Limited partnership
 obecně prospěšné společnosti 8  Widely benefi cial association
 společenství vlastníků jednotek 201  Corporation of group holders
 ostatní 815      Other forms
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Celkový počet domů 2 536 Total number of houses

Celkový počet bytů 11 788 Total number of fl ats

Podíl obyvatelstva bydlících   Shave of inhabitants living in houses
v domech napojených na: (v %)  connected to: (%)
 vodovod  99,9  water - supply
 kanalizaci  99,9  severage
 plyn  98,1   gas
 ústřední a etážové topení  93,3  central heating

Městská doprava:  Town transport:
 počet linek  7  Number of lines
 počet zastávek 50  Number of stops
 délka provozní sítě / km 60  Lenght of operational network / km
Pošty  4 Post offi ces

Školy:   Schools:
 mateřské 3  kindergartens
 základní 5  primary schools
 střední  6  secondery schools
 střední odborné    secondary vocational 
 a odborná učiliště 2  and specialized educational
 speciální 3  special schools
 vysoké školy / třídy 4  classrooms of universities

Divadla 1 Theaters

Muzea a galerie 5 Museums and galleries

Kina  1 Cinemas

Knihovny 2 Libraries
Nemocnice  1 Hospitals 
Lékárny 8 Pharmacies
Kostely 6 Churches

Samostatné ordinace praktických  Independent offi ces of general
lékařů:   practitioners:
 pro dospělé 22  for adults
 pro děti a dorost 7  for children
 ordinace specialistů 56  independence of specialists
 zubních lékařů 26  dentists

Domov důchodců  1 Nursing home 

Penzion pro důchodce 1 Boarding house for pensioners
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3. Kalendář domácích událostí - rok 20073. Kalendář domácích událostí - rok 2007

Leden - dne 25.1. schválilo zastupitelstvo města rozpočet  na rok 2007, a to na straně 
příjmů ve výši 540,197 mil. mil. Kč, na straně výdajů sumu 524,528 mil. Kč. 
Rozdíl je určen na úhradu splátek jistin úvěrů města

 - šumperský rodák, univ. profesor Viktor Dostal obdaroval fi nančními částkami 
neziskové organizace - ZŠ na ul. 8. května, Kruh přátel šumperského dětského 
sboru a Farní středisko mládeže

 - 1.1. se uskutečnil již 31. ročník výstupu na Háj, kterého se i přes nepříznivé 
počasí zúčastnilo cca 300 občanů

 - Tříkrálová sbírka vynesla v Šumperku částku 116 986,50 Kč
 - adventní koncerty shromáždily na svém účtu více než 35 tis. Kč, určené o.p.s. 

Pomněnka,  Asociaci rodičů a přátel zdravotně postižených dětí, klubu Čtyř-
lístek a farnosti Baie de Henne na Haiti

 - plavecký bazén Aquatoll má nového zřizovatele - dceřinou společnost PMŠ 
„Šumperské sportovní areály, s.r.o. „ a nese název Aquacentrum

Únor - v prostorách Vlastivědného muzea byla slavnostně otevřena nově vybudovaná 
Galerie Šumperska se stálou expozicí regionálních výtvarníků

 - společnost VHZ a město Šumperk zahájily rozsáhlou rekonstrukci kanalizace 
v ul. Šumavská a J. z Poděbrad

 - byl zahájen 34. ročník Preludia - festivalu mladých umělců
 - 23.2. si představitelé města a studenti VOŠ a SPŠ připomněli 38. výročí 

sebeupálení studenta Jana Zajíce na protest proti obsazení republiky armá-
dami Varšavské smlouvy

Březen - ZM vyčlenilo částku 3,7 mil. Kč na granty a dotace k podpoře akcí a činností 
neziskových organizací v oblasti sportu, kultury, volného času a v oblasti 
sociálně-zdravotní. Celkem obdrželo 150 žádostí

 - městská policie získala nový mobilní laserový měřič rychlosti, který bude 
  používán zejména v rizikových ulicích, kde dochází k dopravním nehodám
  či kolizím
 - Ceny města Šumperka za rok 2006 byly uděleny dne 31.3. v Divadle Špk,
  a získali je:

Jiří Sedláček - ved. Old Time Jazzbandu v oblasti kultury
Jarmila Švecová - pracovnice Vily Doris v oblasti vzdělávání
Akce Hobby 2006 - realizátoři studenti SOŠ na Zemědělské ul., v oblasti 
životního prostředí
Jiří Veber - evangelický farář - cena za přínos městu
PARS nova, a.s. v oblasti podnikání
Šárka Faberová - studentka Tanečního centra Praha - cena mladých
Gabriela Kubešová - mistryně světa ve fi tnes v oblasti sportu
Markéta Jirglová v oblasti sociálních služeb
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  v oblasti architektury se Domem roku v kategorii novostavba stal víceúčelový 
  objekt na Tyršově stadionu, v kategorii rekonstrukce pak bývalé kino Svět.
  Zvláštní ocenění Zastupitelstva města získala Schola Viva, o.p.s. za dlouho-
  dobou práci v oblasti vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami
 - o.p.s. Schola Viva otevřela Centrum sociálních služeb a speciálně pedago-
  gické centrum, které poskytuje poradenskou činnost dětem, rodičům i učite-
  lům z celého regionu
 - 20.3. byl zahájen 7. ročník koncertních akcí Klasika Viva
 - šumperský výtvarník Aleš Kauer vydal poetický almanach Krásný vrch, obsa-
  hující práce šumperských básníků

Duben - Zastupitelstvo města schválilo závěrečný účet města za rok 2006 s částkami 
507,958 mil. Kč na straně příjmů a 589,947 mil. Kč na straně výdajů

 - zahájena I. etapa generální opravy Temenické ulice v celkové výši 6,5 mil. Kč
 - ZM odsouhlasilo vybudování nového parku ve svahu nad Slovanskou ulicí
 - hokejový tým Šumperka se po šesti letech vrátil do I. ligy
 - uskutečnil se další ročník JAZZ Pramet Tools
 - Vila Doris uspořádala pro děti i dospělé „Den země“ na téma: Ztlum, Vypni, 
  Recykluj, Choď
 - pěvecký sbor Motýli si ve švýcarském Montreux na mezinárodní soutěži 
  vyzpíval stříbro

Květen - šumperská radnice si vzala 60 mil. Kč úvěr od České spořitelny na realizaci 
investičních akcí

 - u památníku na Bratrušovské střelnici si šumperská veřejnost připomenula 
  památku zavražděných vlastenců na sklonku II. světové války
 - 28.5. bylo slavnostně uvedeno do provozu nové fotbalové hřiště s umělým 
  povrchem a osvětlením na Tyršově stadionu a tentýž den byly opět otevřeny 
  zrekonstruované Mariiny schody při Hanácké ulici
 - Schola od sv. Jana Křtitele uspořádala další ročník Mezinárodního festivalu
  duchovní vokální tvorby 
 - ve dnech 25. - 27.5. se konal IX. ročník Bambiriády pro děti a mládež
 - v závěru měsíce se na šumperském letišti uskutečnilo otevřené Plachtařské
  mistrovství ČR

Červen - 1. a 2.6. se konal již 10. ročník Slavností města, které tradičně připomínají 
Šumperský sněm z roku 1490                                   

 - 14.6. zavítal na Šumpersko prezident republiky Václav Klaus s chotí a setkal 
  se s představiteli místních samospráv
 - občanské sdružení Region Šumpersko ve spolupráci se šumperskými obča-
  ny uskutečnilo nový světový rekord v nejdelším a nejtěžším řetězci mincí. 
  Mince v celkové hodnotě 62 268 Kč utvořily řetěz dlouhý 268,5 m a vážící 
  54,44 kg
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Červenec - město nabízí k prodeji objekt bývalé vojenské správy, který chce přebudovat 
  ve čtyřhvězdičkový hotel                         
 - šumperská občanka Marie Dostalíková oslavila 100. narozeniny 
 - na MS v orientačním běhu získal zlato Vojtěch Král ze Šumperku

Srpen - ve dnech 15. - 20.8. se konal již 17. ročník Mezinárodního folklorního festiva-
  lu za účasti téměř 600 účinkujících 
 - 17.8. byl dán do provozu nový výtah v budově radnice v celkové hodnotě
  14,1 mil. Kč
 - archeologové Vlastivědného muzea objevili konstrukci středověkého vodního
  příkopu v místě, kde se buduje nový polyfunkční dům při ul. Langrova a Lu-
  žickosrbská
 - student SZŠ Karel Balcárek zachránil rychlou pomocí život svému kamarádovi

Září - dne 8.9. proběhl opět Den otevřených dveří památek - v Šumperku to bylo
  7 objektů
 - ceny Miloše Movnara za nejlepší herecké výkony v sezoně 2006/07 obdrželi 
  Petr Král a Olga Kaštická, členové Divadla Šumperk
 - šumperští vzpěrači Jitka Štolfová a Miloslav Glíž přivezli zlatou a stříbrnou 
  medaili z MS Masters 
 - atletka Jarmila Klimešová získala stříbrnou medaili na atletickém MS veterá-
  nů v hodu oštěpem

Říjen - ak. malíř Lubomír Bartoš oslavil 70. narozeniny výstavou svých děl v Galerii 
  Šumperska
 - americký velvyslanec Richard Graber navštívil šumperskou nemocnici a divadlo
 - Šumperanka Štěpánka Ošťádalová oslavila 100. narozeniny

Listopad  - 3. ročník literárního a fi lmového festivalu „Město čte knihu“ proběhl ve dnech 
  8. - 14.11. Četla se kniha Jiřího Suchého: Život není jenom legrace
 - od 15. do 18.11. se konal již 12. ročník mezinárodního bluesového festivalu 
  Blues Alive, za jehož organizaci získali pořadatelé (Dům kultury) Cenu Olo-
  mouckého kraje
 - 24. - 27.11. oslavila Schola Viva, o.p.s. své 15. narozeniny 

Prosinec - šumperská radnice získala „Ocenění za zapojení organizace“ za zvyšování 
  kvality poskytovaných služeb občanům
 - byla ukončena regenerace panelového sídliště na ul. Prievidzská
 - pro šumperské futsalisty bylo vybudováno nové hřiště s umělým povrchem
  v celkové hodnotě 2,25 mil. Kč
 - fi nišuje II. etapa opravy Pavlínina dvora - nádvoří a západní křídlo
 - Klub vojenských důchodců v Špk vydal publikaci „Památníky obětem 1. a 2. 
  světové války na Šumpersku, Zábřežsku a Mohelnicku“
 - šestice studentů OA zvítězila v Berlíně se svým projektem „Postižené děti
  a jejich integrace do normálního života“ v konkurenci 10 týmů ze 4 států
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4. Složení rady a zastupitelstva města4. Složení rady a zastupitelstva města
(stav k 31. 12. 2007)

Členové rady města             Volební strany
 1.  Mgr. Zdeněk Brož   bez p.p. (Nezávislí)
 2.  Ing. Marek Zapletal   ODS
 3.  Ing. Petr Suchomel   bez p.p. (za KDU-ČSL)
 4.  Stanislava Adoltová   ODS
 5.  Ing. Mgr. Jan Havlíček  bez p.p. (Nezávislí)
 6.  Ing. Jaromír Mikulenka  ODS
 7.  MUDr. Vít Rozehnal   bez p.p. (za KDU-ČSL)
 8. Ing. Alena Šmotková   bez p.p. (Za prosperitu Šumperka)
 9.  Zdeněk Zerzáň   ODS

Členové zastupitelstva města
 10. Ing. Petr Bittner
11. Ing. Jiří Gonda
12. Stanislav Grygar
13. Petr Král
14. Ing. Petr Kuba
15. Ing. Roman Macek
16. Ing. František Merta
17. Miroslav Mitrofan
18. Ing. Zdeněk Muroň
19. Milan Pavlas
20. PaedDr. Milan Polášek
21. RNDr. Jan Přichystal
22. Mgr. Renata Slavotínková
23. PhDr. Oldřich Svozil
24. MUDr. Vladimír Štěpán
25. Květoslav Vykydal
26. Ing. Ivo Vykydal
27. RNDr. Marcela Vyletělová, Ph.D.



5. Vedení města5. Vedení města

Starosta města - Mgr. Zdeněk Brož
Starosta města dle zák. č. 128/2000 Sb. - zákona o obcích, ve znění pozdějších předpisů, 

zastupuje město navenek. Starostu a místostarosty volí do funkcí zastupitelstvo města
z řad svých členů. Za výkon funkce odpovídá zastupitelstvu města.

Starosta svolává a zpravidla řídí zasedání zastupitelstva a rady města. Starosta má 
právo užívat při významných příležitostech a občanských obřadech závěsný odznak se 
státním znakem a označením Česká republika.

I. místostarosta - Ing. Marek Zapletal
I. místostarosta rozhodnutím zastupitelstva města zastupuje starostu v době jeho nepří-

tomnosti, jedná a rozhoduje ve všech věcech, které jsou svěřeny starostovi. Starosta spolu 
s místostarostou podepisují právní předpisy obce, usnesení zastupitelstva a rady města.

V roce 2007 metodicky řídil odbory: správní a vnitřních věcí; výstavby; životního prostředí, 
školství, kultury a vnějších vztahů, sociálních věcí a živností a podnikání.

II. místostarosta - Ing. Petr Suchomel
V roce 2007 metodicky řídil odbory: majetkoprávní; fi nanční a plánovací; strategického 

rozvoje, územního plánování a investic a dopravy.

Tajemník městského úřadu - PaedDr. Petr Holub
Podle pokynů starosty plní úkoly vyplývající z usnesení rady a zastupitelstva. Zajišťuje 

úkoly v přenesené působnosti obce, plní úkoly zaměstnavatele podle zvláštních předpisů, 
řídí a kontroluje činnost zaměstnanců městského úřadu, kontroluje organizační složky 
města.

V roce 2007 Městský úřad Šumperk vykonával funkci obce s rozšířenou působností 
v obcích:

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, Písařov, Rapotín, 
Rejchartice,, Ruda n. Moravou, Sobotín, Staré Město, Sudkov, Šléglov, Šumperk, Velké 
Losiny, Vernířovice, Vikantice, Vikýřovice.

Městský úřad Šumperk vykonával funkci pověřené obce a funkci stavebního úřadu 
v obcích:

Bludov, Bohdíkov, Bohutín, Bratrušov, Bušín, Dlouhomilov, Dolní Studénky, Hraběšice, 
Hrabišín, Chromeč, Jakubovice, Janoušov, Libina, Loučná nad Desnou, Nový Malín, Olša-
ny, Oskava, Písařov, Rapotín, Rejchartice, Ruda n. Moravou, Sobotín, Sudkov, Šumperk, 
Velké Losiny, Vernířovice, Vikýřovice.
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Matriční obvody Městského úřadu Šumperk:
Bludov, Branná, Hanušovice, Libina, Oskava, Ruda, Staré Město, Šumperk, Velké Losiny

6. Odbory Městského úřadu Šumperk6. Odbory Městského úřadu Šumperk
(stav k 31. 12. 2007)

Odbor dopravy Ing. Radek Novotný, vedoucí
Odbor fi nanční a plánovací Ing. Milena Peluhová, vedoucí
Odbor majetkoprávní Ing. Hana Répalová, vedoucí
Odbor sociální Bc. Radmila Kouřilová, vedoucí
Odbor správní a vnitřních věcí Ing. Vlasta Vitásková, vedoucí
Odbor strategického rozvoje,
územního plánování a investic Ing. Irena Bittnerová, vedoucí
Odbor školství, kultury a vnějších vztahů PaedDr. Hana Kolaříková, vedoucí 
Odbor výstavby Ing. Luděk Felkl, vedoucí
Odbor životního prostředí Ing., Stanislav Ficnar, CSc., vedoucí
Odbor živnostenský Ing. Marek Pospíšil, vedoucí
Kancelář tajemníka Ing. Marie Dvořáčková, vedoucí

7. Komise rady a výbory zastupitelstva7. Komise rady a výbory zastupitelstva
(stav k 31. 12. 2007)

1. Komise pro přidělování grantů a dotací
Předseda: PaedDr. Milan Polášek
Tajemník: Iveta Vymazalová

 Členové: Ing. Barbara Zapletalová, Mgr. Petr Jakoubek, MUDr. Vít Rozehnal,
 PaedDr. Hynek Pálka, MUDr. Alena Mitterová, Mojmír Janků, Mgr. Jaroslav 
 Ondráček, Kamila Hlochová, Květoslav Vykydal, Mgr. Zdeňka Daňková

2. Komise životního prostředí
Předseda: RNDr. Jan Přichystal
Tajemník: Pavla Rejnušová



 Členové: Ing. Petr Brož, Ing. Jan Doruška, MUDr. Václav Gerstner, Ing. Šárka
 Hamplová, Kamila Hlochová, Ing. Maria Paloncýová, Ing. Petr Prokeš, Jiří 
 Urban, RNDr. Marcela Vyletělová, Ph.D., Miroslava Zagozdová

3. Komise majetkoprávní a bytového hospodářství
 Předseda: Ing. David Procházka

Tajemník:  Kateřina Skýpalová
Členové: Ing. Petr Bittner, Miroslav Jílek, Eva Klusáková, Ing. Roman Macek,
 Ing. Zdeněk Muroň, Ing. Eduard Pohl, Mgr. Petr Sovadina, Mgr. Tomáš 
 Spurný, PhDr. Oldřich Svozil, Ing. Luděk Šperlich

4. Komise architektury a výstavby
Předseda: PhDr. Marie Gronychová
Tajemník: Ing. Ivana Kašparová
Členové: Ing. Petr Bittner, PhDr. Milena Filipová, Ing. Josef Hampl, JUDr. Miluše 
 Sedláčková, Ing. arch. Ivo Skoumal, Ing. arch. Jitka Štáblová, Martin Tomík, 
 Ing. arch. Jiří Valert, Ing. Vladimír Vizina, Ing. Barbara Zapletalová

5. Komise dopravy a BESIP
Předseda: Ing. Přemysl Michálek, CSc.
Tajemník: Ing. Jaroslava Vicencová
Členové: Ing. Roman Bednář, Stanislav Evják, Ing. Marta Halámková, por. Bc. Pavel 
 Havlena, Antonín Holubec, Jan Karger, Rudolf Krňávek, Mgr. Jaroslav 
 Ondráček, Zdeněk Suchomel, Ing. Martin Žaitlik

6. Komise pro prevenci kriminality a bezpečnost ve městě
Předseda: Ing. Martin Žaitlik
Tajemník: Ing. Jiří Skrbek
Členové: Stanislava Adoltová, Karel Ferenc, Ing. Jiří Gonda, Stanislav Grygar, Jana 
 Krčmová, Miroslav Mitrofan, Mgr. Jaroslav Ondráček, František Porteš

7. Komise cestovního ruchu
Předseda: Zdeněk Zerzáň
Tajemník: Ing. Andrea Jahnová
Členové: Libor Blaháček, Patrik Klaban, Marie Kouřilová, Ing. Zdeněk Muroň, PaedDr. 
 Hynek Pálka, Tereza Schreiberová, Jiřina Skřivánková, Mgr. Renata
 Slavotínková, Zdeněk Suchomel, Mgr. Lenka Tkadlecová

8. Komise kultury, vnějších vztahů a letopisecká
Předseda: Ing. Mgr. Jan Havlíček
Tajemník: Alena Sidorová 
Členové: Mgr. Zdeňka Daňková, PhDr. Marie Gronychová, Zdeňka Holubářová,
 Petr Konupčík, Martin Polách, Ondřej Polák, Mgr. Vladimír Rybička,
 PhDr. Oldřich Svozil, Kamila Šeligová, Olga Zimmermannová

12 Komise rady a výbory zastupitelstva
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9. Komise obchodu
Předseda: Miroslav Mitrofan
Tajemník: Libuše Harbichová
Členové: Robert Braun, Ivo Horčička, Jaroslav Hrubý, Roman Kovář, Alena Petrová, 
 Ing. Josef Sedláček, Naděžda Vodná, Jaroslav Vymazal

10. Komise školská
Předseda: Mgr. Vladimír Bican
Tajemník: Zdeňka Brijarová
Členové: Zdeňka Hlavsová, Mgr. Jaroslav Ondráček, Jitka Sitařová, Mgr. Dagmar 
 Skoumalová, Mgr. Renata Slavotínková, Mgr. Nataša Smýkalová,
 Mgr. Radovan Pavelka, Ing. Barbara Zapletalová

11. Komise sociální
Předseda: PaedDr. Marcela Iliadisová
Tajemník: Vojtěška Chmelařová
Členové: PaedDr. Zdeněk Formánek, Mojmír Janků, Jana Krčmová, Mgr. Miroslav 
 Podhajský, Taťána Pospíšilová, MUDr. Dobroslav Strnad, Dušan
 Ščambura, Mgr. Vlastimil Štrpka

12. Komise pro získávání dotací
Předseda: Ing. Petr Suchomel
Tajemník: Ing. Eva Mičkechová
Členové: Ing. Jan Cidlík, Marie Kouřilová, Ing. František Merta, Ing. Petr Novotný, 
 Tereza Schreiberová, Ing. Zdeněk Stojaník, Ing. Vladimír Velčovský,
 RNDr. Marcela Vyletělová, Ph.D.

13. Komise energetická
Předseda: Ing. Roman Macek
Tajemník: Ing. Renata Křížová
Členové: Pavel Horák, Ing. Tomáš Kupka, Ing. Zdeněk Muroň, Ing. Jiří Skrott

Výbory zastupitelstva

1. Finanční výbor
Předseda: Ing. František Merta
Tajemník: Hana Adamová
Členové: Ing. David Procházka, Ing. Jaromír Mikulenka, Ing. Václav Reitinger,
 Ing. Jiří Václavek, Ing. Petr Kuba, Ing. Edvín Bullawa, Ing. Pavel Špatný, 
 Ing. Antonín Harapát
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2. Kontrolní výbor
Předseda: Milan Pavlas
Tajemník: Eva Malá
Členové: Stanislava Adoltová, Jaroslava Pospíšilová, Ing. František Šmejkal,
 Miroslav Mitrofan, Miroslav Ruprich, Ing. Jan Cidlík

8. Nadregionální zájmová uskupení8. 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
Moravská nadregionální cyklotrasa 1996
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:

Dohoda o partnerství Šumperk - Bad Hersfeld (SRN) 1994
Dohoda o partnerství Šumperk - Maarssen (Holandsko) 1994
Smlouva o partnerské spolupráci Šumperk - Nysa (Polsko) 1996
Smlouva o spolupráci s městem Mikulov 1998
Smlouva o spolupráci s městem Polock (Bělorusko) 2000
Smlouva o spolupráci s městem Prievidza (Slovensko) 2001
Smlouva o spolupráci s městem Ebreichsdorf (Rakousko) 2002

9. Hospodaření města za rok 20079. Hospodaření města za rok 2007

Výsledky hospodaření města Šumperka k 31.12.2007 skončilo příjmy nad výdaji takto:

Příjmy ve výši 627,1 mil. Kč a výdaje ve výši 615,9 mil. Kč.
Největší podíl příjmů rozpočtu města tvoří daňové příjmy, a to 289,4 mil. Kč. 
Nedaňové příjmy dosáhly výše 30,0 mil. Kč. Významnou složku příjmové části rozpočtu 
tvoří neinvestiční dotace - 249,7 mil. Kč.
Celkové provozní příjmy byly 575,6 mil. Kč a investiční příjmy 57,9 mil. Kč.



15Hospodaření města za rok 2007

Výdaje rozpočtu města činí 615,9 mil. Kč, z toho nejvyšší suma připadla na odbor 
sociálních věcí - 191,5 mil. Kč, dále na odbor fi nanční a plánovací - 93,9 mil. Kč,odbor 
strategického rozvoje, ÚP a investic proinvestoval částku 87,5 mil. Kč.  Investiční příspěvky 
činily částku 13,7 mil. Kč. Kancelář tajemníka hospodařila s částkou 88,6 mil. Kč, odbor 
správní a vnitřních věcí pak se sumou 28,6 mil. Kč. Částku 51,4 mil. Kč vyčerpal odbor 
školství, kultury a vnějších vztahů. Čerpání prostředků v jednotlivých odborech MěÚ bylo 
vyrovnané a v souladu se schváleným rozpočtem města.

PŘÍJMY    v mil. Kč
Ukazatel Rozpočet Skutečnost Plnění %

Daňové příjmy 279,0 289,4 104
Nedaňové příjmy 15,6 30,0 192
Kapitálové příjmy 0,1 0,1 100
Ostatní neinvestiční dotace 249,7 249,7 100
Přebytek hosp. minulých let 26,6 0,0 -
Investiční příjmy celkem 106,0 57,9 55

Příjmy celkem 677,0 627,1 92,6

Plnění rozpočtu města za rok 2007

VÝDAJE    v mil. Kč
Ukazatel Rozpočet Skutečnost Plnění %

Kancelář tajemníka 89,4 88,6  99
Odd. bezpečnostní rady   1,2   1,2              100
Odbor správní a vnitřních věcí 31,3 28,6  91
Odbor životního prostředí 22,8 20,5  90
Odbor dopravy 6,4 6,2 99
Odbor sociálních věcí 193,2 191,5 99
Odbor školství, kultury
a vnějších vztahů 51,7 51,4 99
Odbor fi nanční a plánovací               95,0               93,9 99
Odbor majetkoprávní 11,7 20,9 179
Odbor strateg. rozvoje,
ÚP a investic           105,1               87,5 83
Městská policie 12,8 11,9  93
Odbor výstavby 0,3 0 0  
Investiční příspěvky 13,7 13,7 100

Výdaje celkem 634,6 615,9 97



16 Hospodaření města za rok 2007

Výnosy mil. Kč

Prodej majetku města 21,664
Pronájem majetku města 1,929
Splátkování bytů               0,686
Příjem z pronájmu majetku města od PMŠ /lesy/             11,771
Příjem z pronájmu od DK, s.r.o.               0,550
ŠMR - příjem z nájmů a tržeb 40,529
Smluvní příjem Policie SOS 0,206
Příjem z pronájmu kina Oko 0,217

C e l k e m 77,552

Hospodářská činnost v r. 2007

Náklady mil. Kč

Prodej a pronájem majetku města 0,944
PMŠ - odměna za správu majetku 1,246
ŠMR - odměna za správu majetku 6,139
ŠMR - náklady na správu majetku města             21,207
ŠMR - náklady na správu pohledávek 0,372
Daň z příjmu právnických osob za obce             14,057
Převod do rozpočtu             18,500

C e l k e m             62,465

Největší část výnosů hospodářské činnosti tvořily příjmy od ŠMR z nájmů a tržeb - 
40,529 mil. Kč a dále prodej majetku města - 21,664 mil. Kč. Tato částka je ve srovnání 
s rokem 2006 vyšší téměř o 18 mil. Kč. Významnou částku příjmové části hospodářské 
činnosti města tvoří příjmy z pronájmu majetku města prostřednictvím PMŠ, zejména lesů 
- 11,771 mil. Kč. Celková výše výnosů oproti roku 2006 je vyšší o 36,765 mil. Kč.

Největší částí nákladů byly náklady ŠMR na správu majetku města - 21,207 mil. Kč
a převod sumy 18,500 mil. Kč do rozpočtu města. Také náklady na hospodářskou činnost 
města byly v porovnání s rokem 2006 vyšší o více než 5 mil. Kč.
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Přehled majetku města
(stav k 31. 12. 2007)

AKTIVA mil. Kč

Stálá aktiva
* dlouhodobý nehmotný majetek      17,2
* dlouhodobý hmotný majetek              2 244,2
* dlouhodobý fi nanční majetek    622,0

Oběžná aktiva
* pohledávky      45,4
* fi nanční majetek      28,3
* prostředky rozpočtového hospodaření      42,4

Úhrn aktiv              2 999,5

PASIVA mil. Kč

Vlastní zdroje
* majetkové fondy              2 873,8
* fi nanční fondy        3,6
* HV z hospodářské činnosti    - 105,5

Cizí zdroje
* dlouhodobé závazky      42,4
* krátkodobé závazky      31,9
* bankovní úvěry    152,3
* přechodné pasivní účty        1,0

Úhrn pasiv              2 999,5

Úhrn aktiv dosáhl v r. 2007 částky 2 999,5 mil. Kč. Na této sumě se nejvíce podílí 
dlouhodobý hmotný  majetek částkou 2 244,2 mil. Kč. Oproti předchozímu roku došlo
k navýšení o 104,4 mil. Kč.

V pasivech tvoří největší položku majetkové fondy - 2 873,8 mil. Kč. U cizích zdrojů došlo 
k nárůstu bankovních úvěrů o cca 7 mil. Kč a u dlouhodobých závazků o cca 11 mil. Kč.

Celková struktura majetkové bilance je fi nančně vyvážená.
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10. Rozpočet města Šumperka na rok 200810. Rozpočet města Šumperka na rok 2008

PŘÍJMY mil. Kč

Daňové příjmy 279,991
Nedaňové příjmy   29,585
Neinvestiční transfery 230,237
Přebytek z minulých let   58,970
Investiční příjmy   54,396

Příjmy celkem 653,179

VÝDAJE mil. Kč

Provozní výdaje 490,926
Investiční výdaje 139,577

Výdaje celkem 630,503

Rozdíl příjmy - výdaje   22,676

Rozpočet města Šumperka byl schválen zastupitelstvem města dne 31. 1. 2008 jako 
mírně přebytkový v částce 22,667 mil. Kč. 

Na straně příjmů tvoří opět největší částku daňové příjmy - 279,991 mil. Kč, což je
o téměř 11,4 mil. Kč víc než v r. 2007. Také neinvestiční transfery by měly být vyšší cca
o 31 mil. Kč než v roce předcházejícím.

    
Provozní výdaje v r. 2008 by měly vzrůst o cca 40 mil. Kč a investiční výdaje vzrostou 

oproti roku 2007 o téměř 67 mil. Kč.
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11. Demografický vývoj 11. Demografický vývoj 

Město Šumperk mělo k 31. 12. 2007 celkem 27 868 obyvatel s trvalým pobytem, z toho 
13 366  mužů a 14 502  žen. Mimoto ve městě žije 234 cizinců s trvalým pobytem. Podle 
velikosti města (města nad 10 tis. obyvatel) je Šumperk na 40. místě v ČR (ze 132 měst). 

Oproti předchozímu roku se počet živě narozených dětí zvýšil na 315 (meziroční index 
116 %) a je nejvyšší za posledních pět let. Počet zemřelých - 328 je rovněž nejvyš-
ší za srovnatelné období. Úbytek přirozenou měnou byl minimální a představuje pouze
13 osob. Vliv má i neplodnost (jak u mužů tak i u žen), která v současné době postihuje 
8 - 10% manželských párů.

Zásadní vliv na úbytek obyvatel města má však migrace - stěhování. Do města se v prů-
běhu roku přistěhovaly 542 osoby (index 99,3 %), ale současně se 675 (index 80,0 %) 
vystěhovalo. Záporné saldo je 133 osoby. 

Dlouhodobě se projevuje pokles počtu uzavřených sňatků, což je i celorepublikový jev. 
Ve městě bylo uzavřeno jen 141 sňatků, z toho 13 církevních. Až 30% mladých lidí sňat-
kového věku dává přednost volnému soužití. Postupně dochází ke zvyšování věkového 
rozdílu snoubenců. Sňatky uzavírají snoubenci nejčastěji ve věku 25 - 32 roků, 40 % tvoří 
opakované sňatky. Převážná část mužů si bere partnerku ze stejného města. Natalita by 
měla podle prognózy ČSU růst ještě do roku 2009. Přesto v současnosti připadá na jednu 
ženu pouze 1,3 dítěte, což nezabezpečuje ani prostou reprodukci (potřeba 2,1 dítěte).  

Ve sledovaném roce se v našem městě rodily děti nejčastěji jako prvé v pořadí (45 %). 
Zvyšuje se stále počet dětí narozených mimo manželství. V roce 2007 to bylo již 33 % 
všech narozených dětí. I přes zdravotní péči a sociální zabezpečení připadlo v našem 
okrese na 100 narozených dětí 32 potratů. Převládá umělé přerušení těhotenství - více 
než dvě třetiny z celkového počtu. Dlouhodobě zůstává příznivý vývoj u novorozenecké 
úmrtnosti, která dosahuje pouze 2,3 promile a u kojenecké úmrtnosti 3,7 promile

Pravděpodobnost dožití, též střední délka života se v ČR prodloužila na 73 roky u mužů 
a 80 roků u žen.

Věková skladba obyvatel města
(stav k 31. 12. 2007)

 Věková kategorie Počet osob Podíl v %

 0 - 14 3 621 13,0
 15 - 59 17 756 63,7
 60 + 6 491 23,3
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Z demografi ckého hlediska dochází v posledních pěti letech ke stále větším změnám 
ve věkové skladbě obyvatel města. Dětská věková skupina se sice meziročně nezměnila, 
ale  poklesl počet osob v produktivním věku o 1,1 % a naopak vzrostla kategorie důchod-
ců o 1,1 %.     

Při současném demografi ckém trendu lze očekávat, že i v dalších dvou letech bude ve 
městě klesat počet obyvatel o 100 - 150 osob ročně, a to z důvodu mortality a migrace 
- stěhování.

Věková struktura obyvatel města Šumperka
stav k 31. 12. 2007
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Demografi cký vývoj ve městě Šumperk
(rok 2003 - 2007)

Ukazatel 2003 2004 2005 2006 2007 Index
      2007/06

Živě narození 230 266 253 271 315 116,2
Zemřelí 322 310 281 301 328 109           

Úbytek přir. měnou 92 44 28 30 13 43,3

Živě narození
na 1 000 obyvatel 8,0 9,3 9,0 9,7 11,3 117,1
Zemřelí na 1 000
obyvatel 11,2 10,9 10,0 10,7 11,8 110,3 

Sňatky 146 138 151 121 141 116,5
Rozvody 51 110 99 72 74 103,0           

Sňatky na 1 000
obyvatel 5,1 4,8 5,4 4,4 5,1 115,9
Rozvody na 1 000
obyvatel 1,8 3,9 3,7 2,6 2,7 103,8

Úbytek stěhováním 239 180 326 112 133 118,8                   

Celkový úbytek 331 224 354 142 146 102,8                   

Stav obyvatel                                                                                      
k 31.12. 28 734 28 510 28 156 28 014 27 868 99,5

Nejčastější příčiny úmrtí r. 2007
(okres Šumperk)

 Třída klasifi kace Druh onemocnění Počet zemřelých Podíl v % 

 IX Nemoci oběhové soustavy 169 51,4
 II Novotvary 82 25,1
 XI Nemoci trávící soustavy 19 5,9 
 XX Vnější příčiny úmrtí 19 5,9 
 X Nemoci dýchací soustavy 16 5,0
 VI Nemoci nervové soustavy 6 1,8

Zdroj: UZIS, ČSU  (předb. údaje)

Ve srovnání s předcházejícím rokem se zvýšil počet úmrtí v důsledku nemocí oběhové 
soustavy, naopak pokles zaznamenaly nemoci nervové soustavy a novotvary.
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12. Hospodářský a sociální rozvoj12. Hospodářský a sociální rozvoj

V roce 2007 došlo na území našeho města k dalšímu rozvoji ekonomiky ve všech 
sférách činnosti, zejména však v průmyslu a stavebnictví. Odvětvová struktura se již
v podstatě nemění, největší podíl má strojírenství, kovoprůmysl a stavební výroba. Již 
tři podniky mají roční produkci vyšší než jednu miliardu korun. Pozitivně se projevuje 
vliv zahraničního kapitálu a investic, zároveň i nízká infl ace a sociální smír. Česká měna 
výrazně povýšila. Dolar (k 1.1.2008) lze koupit za 17,13 Kč, euro za 25,50 Kč.

Produktivita práce místních podniků je vyšší než růst průměrných mezd. Na rozvoj 
hospodářství negativně působí vysoké daňové zatížení, byrokracie, korupce a obtížná 
vymahatelnost práva. Ve všech výrobních odvětvích se projevuje nedostatek pracovních 
sil, téměř všech profesí. Podniky znovu nabízí novým pracovníkům náborové příspěvky, 
odměny za získání nového zaměstnance, bonusy za efektivní využívání pracovní doby, 
stabilizační příplatky a další platové zvýhodnění a bonusy. Na trhu stále působí šedá 
(neevidovaná) ekonomika, která dle průzkumu MPSV participuje na HDP až 20%. 

Počet hospodářských subjektů zapsaných v Registru ekonomických subjektů ČSU 
k 31. 12. 2007 ve městě Šumperk se v podstatě oproti předcházejícímu roku nezměnil. 
Dosáhl počtu 6 936 (IČO), z toho ekonomicky aktivních bylo 5 675 (tj. 81,8%). Proti roku 
2006 se snížil počet podnikajících fyzických osob nezapsaných v obchodním rejstříku
a naopak se zvýšil počet společností s ručením omezeným.

Podle druhu vlastnictví převládá vlastnictví soukromé - 5 184 (tj. 91,4% celkového 
počtu). Druhou větší skupinu tvoří vlastnictví organizací, spolků a sdružení - 314 (tj. 5,5%). 
Nejvíce podnikatelských subjektů vyvíjí činnost v obchodě a opravářské činnosti (31%)
a  zpracovatelském průmyslu (20,4%).

Struktura ploch ve vlastnictví města Šumperka

Lesní plocha
1 619 ha - 66,8%

orná půda
80 ha - 3,3%

trvalý travní
porost
45 ha - 1,8%

vodní plocha
8 ha - 0,3%

zahrady a sady
33 ha - 1,4%

zastavěná plocha a nádvoří
22 ha - 0,9%

ostatní plochy
615 ha - 25,4%
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Registr ekonomických subjektů ve městě Šumperk
(stav 31. 12. 2007)

Právní forma podnikajících subjektů Počet 

Fyzická osoba podnikající, nezapsaná v obchod. rejstříku 4 080
Fyzická osoba podnikající, zapsaná v obchod. rejstříku 36
Společnost s ručením omezeným 443
Veřejná obchodní společnost 28
Akciová společnost 36
Společnost komanditní 1
Obecně prospěšná společnost 8
Společenství vlastníků jednotek 201 
Družstvo 27
Příspěvková organizace 25
Zahraniční subjekt 51
Sdružení (svaz, spolek, společnost) 197
Ostatní 542

Celkem 5 675

Zdroj: ČSU KS Olomouckého kraje

Odvětví převažující činnosti Počet

Zemědělství, myslivost, lesní hospodářství  98
Zpracovatelský průmysl 648
Výroba, rozvod elektřiny, plynu a vody 7  
Stavebnictví 516
Obchod a opravy 1 754  
Ubytování a stravování 252
Doprava a spoje 218
Finanční činnost  a pojišťovnictví 195                               
Činnost v oblasti nemovitostí a pronájmu, podnikatelské činnosti 1 160
Veřejná správa, obrana 10  
Vzdělávání                                                                                      92
Zdravotní a sociální péče, veterinární činnost                                                    145
Ostatní veřejné,  sociální a osobní služby                                                          580

Celkem 5 675

Zdroj: ČSU



Hospodářský a sociální rozvoj24

Druh vlastnictví Počet

Soukromé 5 184 
Družstevní 27
Státní 2
Komunální 27
Vlastnictví organizací, sdružení a spolků 314
Zahraniční 83
Mezinárodní (domácí a zahraniční) 36
Smíšené (soukromé a vlast. sdružení) 2

Celkem 5 675

Zdroj: ČSU

V r. 2007 vydal Městský úřad Šumperk - Obecní živnostenský úřad celkem 1 109 živ-
nostenských listů, 37 rozhodnutí o udělení koncese a provedl 1 027 změn v živnosten-
ských oprávněních. Současně zrušil 594 živnostenských oprávnění na vlastní žádost,  21 
z moci úřední. Vyhověl 1 307 žádostem o přerušení podnikání a 251 žádosti o pokračo-
vání v podnikání. Na správních poplatcích vybral za registrační úkony 1,3 mil. Kč,na bloko-
vých pokutách částku 64,5 tisíc Kč a ve správním řízení 100 tisíc Kč.

Výroba, pracovníci, průměrné mzdy
(50 rozhodujících výrobních podniků a závodů na území města)

mil. Kč
počty prac.

Výroba zboží

Počty pracovníků
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Ekonomické subjekty na území města v r. 2007
Soubor 50 největších podnikatelských subjektů všech výrobních odvětví 

Strojírenství a kovoprůmysl
EPCOS, s.r.o., Šumperk - výroba feritových jader
Pramet Tools, s.r.o., Šumperk - výroba nástrojů ze slinutého karbidu 
Urdiamant, s.r.o., Šumperk - výroba diamantových nástrojů
Ceram Tec Czech Republic, s.r.o., Šumperk - výroba technické keramiky
SHM, s.r.o., Šumperk - povlakování nástrojů
Can Tech, s.r.o., Šumperk - napájecí systémy pro telekomunikace
Pars nova, a.s., Šumperk - modernizace a opravy kolejových vozidel
METRA, a.s., Šumperk - výroba měřící a regulační techniky
PIVOT, a.s., Šumperk - výroba povlakovacích zařízení
Jesan Kovo, s.r.o., Šumperk - kovovýroba
UVAX, s.r.o., Šumperk - kovovýroba
ABA, s.r.o., Šumperk - kovovýroba
BPS Bicycle industriál, s.r.o., Šumperk - montáž jízdních kol
OBZOR, výr. družstvo, závod Šumperk - kovovýroba a montáže
GENERI, s.r.o., Šumperk - výroba a opravy elektro strojů a přístrojů

Rozhodující podíl na objemu výroby v našem městě má kovoprůmysl a strojírenství, zejmé-
na podniky EPCOS, s.r.o. a Pramet Tools, s.r.o. Dalším významným ekonomickým subjek-
tem, zejména z hlediska zaměstnanosti, je Pars nova, a.s.

Tržby za prodej výrobků a služeb v tomto odvětví dosáhly v roce 2007 částky 5,46 mld. Kč, 
vývoz 3,20 mld. Kč, tj. 59 % celkové tržní produkce. Ve výrobkové skladbě exportu pře-
vládají feritová jádra, výrobky práškové metalurgie a technické keramiky.

V podnicích kovoprůmyslu bylo zaměstnáno 3 538  pracovníků, což je o 150 více než 
v roce předchozím. Nárůst je patrný zejména u podniků Pramet Tools a Epcos. Obě fi rmy 
zaměstnávají nejvíce pracovníků (celkem 1 626 osob).

Pro rok 2008 management podniků uvedeného odvětví předpokládá nárůst tržeb za výrob-
ky a služby o 8 %  při mírně zvýšeném počtu zaměstnanců.

Stavební činnost
Fortex AGS, a.s., Šumperk - stavebnictví, výroba čistíren odpadních vod
SAN - JV, s.r.o., Šumperk - stavební činnost
Stawo Moravia, s.r.o., Šumperk - stavební činnost
SART, a.s., Šumperk - železniční stavby, stavby mostů
Strabag ČR, obl. středisko Šumperk - dopravní stavitelství
Správa silnic Ol. kraje, přísp. org. Šumperk - správa a údržba silnic

Stavební činnost je třetí největší odvětví ve městě Šumperk, co do tržní produkce i zaměst-
nanosti. Celkový objem stavební činnosti dosáhl 1,5 mld. Kč. Výši produkce ovlivňují zejména 
podniky Fortex, SAN-JV a Strabag.
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Celkový počet pracovníků se mírně snížil  na 678. Největší počet má fi rma Fortex - 360 
pracovníků.

Pro rok 2008 předpokládají výše uvedené fi rmy zvýšení rozsahu stavebních prací
o 100 mil. Kč.

Doprava
České dráhy, s.p., žel. stanice Šumperk - železniční doprava
České dráhy, s.p., depo Olomouc, provoz Šumperk - zabezpečení provozu kolejových vozidel
ČSAD Radiálka Ostrava, a.s., provozní oblast Šumperk - vnitrostátní zasilatelství
Connex Morava Ostrava, a.s., provozní oblast Šumperk - hromadná autobusová doprava
KAR-Mobil Ostrava, s.r.o., provozní oblast Šumperk - autoopravy

V důsledku centralizace správy autobusové i železniční dopravy došlo ve sledovaném 
roce k poměrně značnému snížení počtu pracovníků, a to více než 250 osob ve všech 
dopravních závodech mimo Connex Morava, provozní oblast Šumperk.

Výše uvedené subjekty nevykazují hospodářské ukazatele v územním členění.
Pro rok 2008 se předpokládá další mírné snížení počtu pracovníků ve všech sférách 

dopravy při růstu výkonů min. o 5 %.

Energetika a vodní hospodářství
Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s., Šumperk - provozování vodovo-
dů, kanalizací a ČOV
ČEZ energetika, a.s., pracoviště Šumperk - správa a rozvoj distribuční soustavy
Severomoravské plynárny ,a.s.,oblast Šumperk - přeprava a prodej zemního plynu
Sateza, a.s., Šumperk - výroba, rozvod tepla a teplé užitkové vody

Mimo Satezu a ŠPVS nejsou vedeny na úrovni města bližší ekonomické ukazatele.
Z nepřímých údajů lze odvodit vyšší spotřebu elektřiny a plynu zhruba o 3 - 7 %, zejména 
u velkoodběratelů.

Počty pracovníků (295) zůstaly zachovány. V celkovém počtu jsou zahrnuti i pracovníci 
s pracovištěm mimo město Šumperk.

Pro rok 2008 se předpokládá zvýšení rozsahu služeb min. o 5 % při zachování stáva-
jícího počtu pracovníků.

Textilní průmysl
Sumtex CZ, s.r.o., Šumperk - tkalcovna a konfekce
Hedva, a.s., závod Šumperk - výroba šicích nití a pletacích přízí
PRO-LEN, s.r.o., Šumperk - výroba konfekce
VÚLV, s.r.o., Šumperk - textilní výroba
TILAK, a.s., Šumperk - výroba konfekce

Textilní výroba prochází dalším  mírným útlumem. Tržby za prodej vlastních výrobků 
v tomto odvětví dosáhly 368 mil. Kč. Téměř dvě třetiny produkce vyrábí fi rma Sumtex. 
Počet pracovníků se snížil o 50. 

V roce 2008 by podle předpokladu podniků měla vzrůst tržní produkce o 8 - 10% při 
stávajícím počtu pracovníků.
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Výroba stavebních hmot
Cembrit, a.s., Šumperk - výroba vláknocementových výrobků
Dols, a.s., Šumperk - výrobky pro stavebnictví
AZ Ekotherm, s.r.o., Šumperk - výrobky pro stavebnictví
Sunwin, s.r.o., Šumperk - výroba plastových oken a dveří
ANODUS CZ, s.r.o., Šumperk - výroba plastových oken a dveří

Ve sledovaném roce patřilo toto odvětví mezi rychle se rozvíjející. Objem produkce dosá-
hl téměř jedné a půl miliardy (1,47 mld). Zvýšil se podíl exportu na 848 mil. Kč. Počet pra-
covníků mírně vzrostl - na 558 osob celkem. 

V roce 2008 podniky předpokládají další nárůst tržní produkce až o 15 %. Počet pra-
covníků by se měl zvýšit na 600.

Poštovní a telekomunikační služby
Česká pošta, s.p., obvod Šumperk - poštovní služby
Telefónica O2, a.s., MPO Šumperk - telekomunikační služby
Maregs, s.r.o., Šumperk - systémy informačních technologií
     

Rovněž tato skupina ekonomické ukazatele nezveřejňuje v místním členění. Z jiných 
zdrojů vyplývá nárůst výkonů diferencovaně od 5 do 10 %. 

V roce 2008 by měly výkony vzrůst o 5 - 10 % při stejném počtu pracovníků jako v roce 
2007.

Potravinářství
PENAM, s.r.o., Brno, provoz Šumperk - pekárenská výroba
NUGET - R. Mazák, Šumperk - logistika, skladování

Penam - pekárna Skřivánčí dvůr Šumperk zabezpečuje město a okolí pekařskými výrob-
ky. Nuget se zabývá skladováním a logistikou potravinářských výrobků. Objem produkce 
dosáhl  1,1 mld Kč. Ve fi rmách je zaměstnáno 280 pracovníků.

Pro rok 2008 podniky uvažují o nárůstu tržní produkce na 1,3 mld Kč a udržení počtu 
pracovních míst.

Zemědělství
Agritec, s.r.o., Šumperk - zemědělský výzkum, šlechtění rostlin

Na území města je pouze jediný podnik, který se zabývá zemědělskou činností. Hlavní 
zaměření spočívá ve výzkumu a šlechtění polních plodin, výroby osiv, sadby a prodej pří-
pravků na ochranu rostlin. Tržní produkce se v posledních letech udržuje na 60 mil. Kč při 
zaměstnanosti 70 pracovníků. V r. 2008 se nepředpokládají změny ve výrobě ani zaměst-
nanosti.

Na k.ú. Temenice zabezpečuje zemědělskou činnost v rostlinné výrobě na ploše 368 
ha a.s. Bludovská a další dva soukromí zemědělci obhospodařující 444 ha zemědělské 
půdy.
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Trh práce

Úřad práce (ÚP) v Šumperku evidoval k 31.12.2007 celkem 1 093 osob hledajících práci, 
z toho 1 001 dosažitelných uchazečů o zaměstnání. Mužů bylo 518, žen 575.

Nezaměstnanost podle délky trvání:
do 6 měsíců 490 osob 44,8 %
od 7 do 12 měsíců 142 osob 13,0 %
od 13 do 24 měsíců 137 osob 12,5 %
25 + měsíců 324 osob 29,7 %

Skladba uchazečů o zaměstnání podle vzdělání:
bez vzdělání 4 osoby 0,5 %
základní vzdělání 315 osob 28,8 %
vyučeni v oboru 406 osob 37,1 %
středoškoláci s maturitou 291 osob 26,6  %
vyšší odborné 31 osob 2,8 %
bakalářské 10 osob 0,9 %
vysokoškoláci 36 osob 3,3 %

 Zdroj: ÚP Šumperk

Ke konci sledovaného roku nabízel ÚP v Šumperku 293 volných pracovních míst, pře-
vážně ve strojírenství a službách.

Dřevo, plasty, sklo a papír
Novatronic, s.r.o., Šumperk - výroba kancelářského a školního nábytku
Plast Produkt, s.r.o., Šumperk - výroba plastů
FGH Plus, s.r.o., Šumperk - zpracování tabulového skla
Ecopak, s.r.o., Šumperk - zpracování obchodovatelných druhotných surovin

Tržní produkce se ve sledovaném roce zvýšila o 32 % na 264 mil. Kč. Počet pracovníků 
vzrostl na 185 (index 107,6 %).

V r. 2008 by  podle předpokladů uvedených podniků mělo dojít ke zvýšení tržeb na 300 
mil. Kč (index 113,7 %) a nárůstu počtu pracovníků zejména u podniků Novatronic a Plast 
Produkt.

Polygrafi cká výroba
Grafotyp, s.r.o., Šumperk - polygrafi cká výroba
Agentura Trifox, s.r.o., Šumperk - tiskárna, grafi cké studio
Kartotisk, s.r.o., Šumperk - tiskárna
    

Celkové tržby dosáhly 65 mil. Kč při zaměstnanosti 57 pracovníků.
V roce 2008 se předpokládá nárůst o 37% na 73 mil. Kč při stejném počtu pracovníků.
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Na základě povolení ÚP pracovalo převážně ve stavebnictví 41 cizích státních přísluš-
níků, hlavně Ukrajinců a Moldavanů, a to na místech, která se nepodařilo obsadit českými 
pracovníky.

K 31.12.2007 dosáhla registrovaná míra nezaměstnanosti přímo ve městě Šumperk 
6,68 % (z dosažitelných uchazečů). V r. 2006 to bylo 7,69 % (index 87 %). Za celou oblast 
regionu Šumperk činila nezaměstnanost 8,15 %.

Průměrná výše hmotného zabezpečení dosáhla 4 617,- Kč (meziroční index 107,4 %).
Podstatně se nelepší situace v zaměstnávání osob se zdravotním postižením, kterých 

ÚP evidoval 1 093. Z toho osoby zdravotně znevýhodněné 196,  invalidní 29. 
V rámci aktivní politiky zaměstnanosti vynaložil ÚP na celém území šumperského okre-

su 41,1 mil. Kč, z toho přímo v Šumperku 3,5 mil. Kč. Finanční prostředky byly vynaloženy 
především na tvorbu společensky účelných pracovních míst (31 %) a na zřízení chráně-
ných dílen a pracovišť (18 %).

Ve sledovaném roce vyřadil ÚP z evidence 111 uchazečů o práci, protože nenastoupili 
na vhodná volná pracovní místa.

Současná nabídka pracovních sil zejména po stránce kvalifi kační neodpovídá potřebám 
místní ekonomiky. Dlouhodobě tak zůstává neuspokojena poptávka po strojírenských obo-
rech (frézař, soustružník, svářeč), ve stavebnictví (tesař, zedník, elektro a vodo instalatér) 
a ve službách (kuchař, číšník, prodavač, obchodní zástupce).

Podíl osob v produktivním věku, kteří nechtějí pracovat a spokojí se se sociálními dáv-
kami, případně i bez nich (bezdomovci) odhaduje MPSV na 2 - 3 %.

Ze současného vývoje regionální ekonomiky se předpokládá, že míra nezaměstnanosti 
v roce 2008 přímo ve městě Šumperk se bude pohybovat v průměru kolem 6,5 %, na území 
šumperského regionu pak mezi 7 - 8 %.
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Příjmy a výdaje obyvatelstva

Český statistický úřad Olomouckého kraje uvádí, že v roce 2007 byla u zaměstnanců 
okresu Šumperk hrubá měsíční nominální mzda 15 690.- Kč. Počet obvykle odpracovaných 
hodin týdně se mírně zvýšil u hlavních zaměstnání zaměstnanců na 41 hodin, členů družstev 
na 51 hodin a u podnikatelů na 55 hodin. Meziroční zvýšení mezd v našem okrese se pohy-
bovalo mezi 5 až 8 %, při infl aci 2,8 %.

Přímo ve městě Šumperk kvalifi kovaným odhadem předpokládáme průměrnou nominál-
ní mzdu 18 000,- Kč. Mzdový nárůst v podnikatelské sféře byl vyšší než v oblasti nepod-
nikatelské. Dále se zvyšuje mzdová diferenciace mezi jednotlivými výrobními odvětvími
i pracovními profesemi.

Den daňové svobody připadl stejně jako v roce předchozím na 14. červen. Jde o den 
v roce, kdy občan přestává vydělávat na daně, které odvádí státu a začíná vydělávat na 
sebe.

Kromě příjmů (dle průzkumu MPSV) zhruba 5% celkových mzdových nákladů tvoří 
zaměstnanecké výhody, tzv. benefi ty. Nejčastěji šlo o příspěvky na stravné, dovolenou nad 
běžný rámec a příspěvky na důchodové připojištění. 

V průměru 5 % z čistých mezd obyvatelé odkládají, a to zejména na termínované vkla-
dy, stavební spoření  a podílové fondy.

Oproti předchozímu roku se v rodinných rozpočtech zvýšil podíl nákladů na bydlení, ener-
gie, dopravu a léky. V závěru roku vzrostly ceny potravin. Naopak se snížily ceny oděvů, 
textilu a obuvi. Více tzv. týdenních nákupů se realizuje v diskontních prodejnách. Super-
markety nabízejí až 20 tisíc druhů různého zboží.

Převládá konzumní způsob života, zejména u domácností mladé a střední generace. 
Ve sledovaném roce bylo až 90 % nákupů předmětů dlouhodobé spotřeby nakoupeno 
na úvěr. Na druhé straně již 15 % domácností není schopno úvěry splácet. Průměrná 
zadluženost obyvatele ČR dosáhla 70 000,- Kč, z toho bankovní úvěry 55 %, nebankovní 
45 %. Finanční problémy mají především nízkopříjmové domácnosti, které mají nejvyšší 
zadlužení. V domácnostech mladé generace  převládají hypoteční úvěry. Průměrná výše 
jedné hypotéky překročila 1 milion korun s dobou splácení 15 - 30 let. Nastupuje nový 
fenomén současné doby: exekuce. Ve sledovaném roce bylo ve městě Šumperk vedeno 
266 exekucí, nejčastěji v rozpětí 5 - 10 tisíc korun. Naproti tomu 10 % domácností uvádí, 
že nemá problémy s nákupem i drahého zboží.

Liberální institut v průzkumu zjistil, že v ČR žije 8 % populace na pokraji chudoby (z toho 
4 % důchodců). Charitativní organizace odhadují, že přímo ve městě Šumperk žije 30 - 80 
bezdomovců.
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Struktura peněžních příjmů domácností

Ukazatel Průměr. Zaměstnanci Sam. výdělečně Zemědělci Důchodci
 domácn.  činní

Průměrný počet
členů domácnosti 2,3 2,6 3,0 2,6 1,5

Peněžní příjmy
celkem na osobu 
v Kč/rok 116 549 125 107 109 691 70 131 102 853

z toho v %:
Pracovní příjmy  66,6 81,2 86,3 31,4 2,2
Sociální příjmy 27,0 11,1 10,1 53,8 95,0
Ostatní příjmy 6,4 7,7 3,6 14,8 2,8

Zdroj: ČSU - r. 2006

Ukazatel Průměr. Zaměstnanci Sam. výdělečně Zemědělci Důchodci
 domácn.  činní

Peněž. výdaje
celkem na osobu
v Kč/rok 107 585 112 691 105 883 70 457 99 664

Spotřební vydání
v Kč/rok 97 342 100 187 99 518 68 667 70 476

z toho v %:
Potraviny, nealko 20,2 18,5 18,5 24,3 26,5

Bydlení, energie 20,7 18,8 18,4 27,5 28,6

Ostatní vydání
v Kč/rok 10 243 12 504 6 365  1 790 9 188

Zdroj: ČSU - r. 2006

Struktura peněžních výdajů domácností
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Spotřeba vybraných základních druhů průmyslového zboží na 1 obyvatele ČR

Druh zboží Měrná jednotka Počet

Prádlo šité kusy 4
Prádlo pletené kusy 9
Svrchní ošacení kusy 6   
Svrchní oděvy kusy 5
Punčochy a ponožky páry 16
Obuv celkem páry 6
Plyn (vč. propan - butan) m3 277
Elektřina kWh 1 440

Vybavenost domácností předměty dlouhodobého užívání
(počet předmětů na 100 domácností - ks)

Předmět Počet kusů

Chladnička, mraznička 165
Automatická pračka 105
Televizní přijímač 129
Rozhlasový přijímač 226
Satelitní souprava 12
Videorekordér 53
CD přehrávač 33
DVD přehrávač 16
Mikrovlnná trouba 89
Myčka na nádobí 15
Telefon - stabilní 32
Telefon - mobilní 131
Osobní počítač 70
Osobní automobil 36

Zdroj: ČSU - r. 2006

Zdroj: MIS - r. 2007
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Spotřeba potravin a nápojů
(na obyvatele ČR a rok)

Druh Měrná jednotka Množství

Mouka pšeničná kg 89,8
Mouka žitná kg 7,9
Rýže kg 5,2
Chléb kg 49,5
Pečivo pšeničné kg 45,3
Pečivo trvanlivé kg 8,3
Těstoviny kg 6,5
Maso vepřové kg 40,7
Maso hovězí kg 10,4
Drůbež kg 26,0
Ryby kg 5,6
Mléko konzumní litry 59,0
Sýry celkem kg 13,4
Vejce ks 245,0
Máslo kg 4,4
Sádlo kg 4,7
Jedlé rostl. tuky a oleje kg 16,5
Ovoce mírného pásma kg 56,0
Ovoce jižní kg 32,0
Zelenina v hodnotě čerstvé kg 81,5
Luštěniny kg 2,1
Brambory kg 72,5
Cukr kg 39,0
Čokoláda kg 1,8
Nečokoládové cukrovinky kg 2,5
Cukrářské výrobky kg 7,3
Včelí med kg 0,6
Káva zrnková kg 2,3
Čaj kg 0,2
Minerální vody a nealko nápoje litry 289,0
Lihoviny (40%) litry 8,0
Víno litry 17,0
Pivo celkem litry 159,0
Cigarety ks 2338,0

Zdroj: ČSU - r. 2006
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Průměrné spotřebitelské ceny vybraných druhů zboží a služeb

Název Měrná  Česká Olomoucký Česká Olomoucký
 jednot- republika kraj republika kraj
 tka r. 2006 r. 2006 r. 2007 r. 2007

Chléb konzumní kmínový 1 kg 17,00 17,79 23,20 22,98
Pečivo pšeničné bílé 1 kg 43,06 38,05 54,61 53,80
Pšeničná mouka hladká 1 kg 7,54 7,98 10,93 11,11
Těstoviny vaječné 1 kg 25,78 23,73 29,48 26,20
Rýže loupaná dlouhozrnná 1 kg 23,01 24,04 24,82 26,45
Vepřová pečeně s kostí 1 kg 105,82 101,46 103,66 100,47
Vepřová kýta bez kostí 1 kg 111,83 102,75 106,27 103,00
Vepřový bůček 1 kg 63,49 64,75 61,91 59,67
Hovězí maso přední bez kosti 1 kg 133,88 139,00 128,86 135,33
Hovězí maso přední s kostí 1 kg 78,16 84,25 78,89 80,00
Hovězí svíčková pravá 1 kg 495,76 439,75 545,48 458,00
Šunkový salám 1 kg 15,26 121,00 113,99 111,41
Poličan 1 kg 169,74 170,00 169,69 170,57
Kuřata kuchaná celá 1 kg 44,30 43,78 61,47 61,29
Filé mražené 1 kg 103,62 96,93 111,72 102,59
Uzená makrela 1 kg 106,52 104,45 103,23 95,27
Vejce slepičí čerstvá 10 ks 23,71 24,52 31,14 32,40
Mléko polotučné trvanlivé 1 l 13,67 12,95 18,25 19,23
Sušené polotučné mléko (Sunar) 400 g 91,88 87,45 107,93 112,45
Eidamská cihla 1 kg 109,77 112,37 152,95 150,66  
Lučina 1 kg 159,46 158,60 169,77 170,47
Tvaroh měkký konzumní 1 kg 49,82 48,40 61,64 54,53
Jogurt bílý netučný 150 g 5,83 6,19 6,02 5,78
Máslo čerstvé 1 kg 103,57 109,43 146,50 148,77
Olej slunečnicový 1 l 32,99 29,80 42,97 32,23
Jablka konzumní 1 kg 23,27 24,17 29,14 29,78
Pomeranče 1 kg 25,94 25,27 25,59 24,43
Banány žluté 1 kg 28,61 29,56 29,22 30,36
Konzumní brambory 1 kg 15,60 16,18 9,73 10,08
Papriky 1 kg 50,60 47,19  66,64  61,11
Rajská jablka červená 1 kg 32,88 32,21 43,31 41,65
Mrkev pravá 1 kg 12,49 11,53 12,90 12,13
Cibule suchá 1 kg 13,36 13,07 12,51 11,46
Cukr krystalový 1 kg 22,07 22,16 22,59 21,44
Káva zrnková pražená 100 g 7,61 7,14 8,00 8,50
Přírodní minerální voda uhličitá 1 l 7,36 7,2 7,50 8,10
Karlovarská Becherovka 1 l 281,88 269,00 289,32 269,00
Pivo výčepní, světlé, lahvové 0,5 l 8,32 7,74 8,74  8,18
Hnědé uhlí 100 kg 218,40 234,50 282,98 281,50

v Kč
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Název Měrná  Česká Olomoucký Česká Olomoucký
 jednot- republika kraj republika kraj
 tka r. 2006 r. 2006 r. 2007 r. 2007

Acylpyrin 10 ks 12,59 12,60 12,57 12,60
Paralen 500 10 ks 7,16 7,20 8,81 9,00
Celaskon 250 30 ks 40,87 41,10 41,02 41,10
Lékařská prohl. na žádost pacienta 1 výkon 316,21 250,00 330,38 240,00
Parkovné za osobní automobil 1 hod. 16,39 9,44 17,83 13,13 
Poplatek za technickou kontrolu poplatek 499,23 445,00 507,13 460,00
Gerbera velkokvětá 1 ks 35,60 34,00 37,21 36,67
Zahradní růže (růže velkokvětá) 1 ks 56,54 71,44 53,49 61,29
Vstupenka do kina průměr 78,91 83,00 81,55 87,00
Poplatek za školní družinu měsíčně 95,42 100,00 100,09 82,86
Hovězí guláš 100 g 47,31 43,25 48,79 49,33
Řízek vepřový smažený 100 g 53,52 51,79 55,26 55,72
Coca Cola (Pepsi Cola) v restauraci 0,2 l 16,75 20,43 17,30 19,96
Pivo světlé sudové, výčepní 0,5 l 17,80 18,00 19,40 19,17
Oběd ve školní jídelně (5. - 9. ročník) 1 menu 18,78 18,50 19,28 19,50
Obědy a svačiny v mateřské škole 1 den 24,20 23,38 24,84 25,00

Přehled o počtu obchodních jednotek a organizací
poskytujících služby na území města Šumperka

(stav k 31. 12. 2007)

Prodejny Počet

Supermarkety   7
Potraviny  45
Drogistické zboží  13
Oděvy, textil  52
Nábytek, koberce  37
Sportovní potřeby  19
Auto - moto příslušenství  26
Kancelářská a výpočetní technika  24
Stavební materiál  67

Provozovny služeb Počet

Opravy obuvi                        5
Opravy textilu    7
Čalounické práce    4
Elektroservis  14
Instalace voda - plyn  16
Elektroinstalace  12
Opravny aut, pneuservis  15
Stolařské práce  13
Zámečnické práce  18

Čistírny oděvů    5
Úklidové práce    4
Stavební práce  39
Malířské a natěračské práce  12
Reklama, propagace  27
Holičství, kadeřnictví  34
Kosmetika, masáže  27
Fotoslužby   5
Tiskařské práce   9
Doprava  15
Cestovní kanceláře  14
Realitní kanceláře  14
Herny  29
Zastavárny   2

Stravování a ubytování Počet

Hotely   4
Penziony   6
Restaurace, kavárny, vinárny, bary  27
Bufety a jídelny  11
Čajovny   2

Zdroj: ČSU

Zdroj: MěÚ
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Závěry kontrol České obchodní inspekce v regionu Šumperk

Česká obchodní inspekce (ČOI) pracoviště Olomouc provedla v roce 2007 na území 
regionu Šumperk celkem 500 kontrol. Z uvedeného počtu bylo 179 kontrolovaných pro-
vozoven se závadami (35,8 %). Bylo kontrolováno 38 provozoven veřejného stravování, 
33 obchodních řetězců, 4 stánkové prodejny, 3 dovozci, 17 výrobců a 405 ostatních pro-
vozoven.

Nejčastěji zjištěné nedostatky:
- nedodržení informační povinnosti u výrobků
- neuvedení spotřebitelské ceny
- nevydání dokladu o zakoupení
- nedodržení zásad poctivosti prodeje

Za zjištěné nedostatky bylo uloženo 116 blokových pokut v celkové hodnotě 78,5 tisíc Kč. 
V 96 provozovnách byl vydán zákaz prodeje výrobků v celkové hodnotě 907 164,- Kč.

Cestovní ruch v Šumperku

Šumperk je díky své poloze navštěvován především turisty, kteří směřují do Jeseníků 
za turistikou a lyžováním. Ve městě se zastavují i návštěvníci lázní ve Velkých Losinách 
nebo ti, kteří putují za poznáním či kulturou. Od roku 2001 je zpřístupněna ve městě rad-
niční věž, na které je umístěn dalekohled. V rámci šumperské letní turistické sezony  jsou 
návštěvníkům nabízeny atraktivity „Rozhled z radniční věže“ a „Procházka ze 13. do 21. 
století“.

Aktivní a pasivní cestovní ruch

Na území města Šumperka zabezpečovalo služby cestovního ruchu 6 cestovních kan-
celáří a 8 cestovních agentur. V roce 2007 zanikla místní CK Eurotravel.

Ve sledovaném roce se zvýšil zájem obyvatel města o rekreační pobyty zhruba o 10 %. 
Mezi nejnavštěvovanější destinace v létě patřilo Chorvatsko, Bulharsko, Slovensko, Itá-
lie, Řecko, Tunis a Egypt.

V důsledku zhoršených sněhových podmínek v ČR se zvýšily výjezdy do lyžařských stře-
disek v Rakousku, Itálii a Francii.

Přehled kontrolní činnosti

Rok Počet z toho se %  počet pokuty správní postoupeno
 kontrol závadou podíl blok. pokut v Kč řízení j. org.

2006 394 145 36,8 92 60 tis. 51 3
2007 500 179 35,8 116 78,5 tis. 62 7

Zdroj: ČOI
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Sport
      

Zájem občanů o sport se v uplynulém roce zvýšil, a to jak dospělých, tak mládeže, o čemž 
svědčí mírný nárůst členů jednotlivých sportovních klubů. Ve sledovaném roce provozovalo 
sportovní činnost celkem 29 tělovýchovných jednot se 45 oddíly, které navštěvovalo 2 747 
dospělých a 1 569 mládeže.

Přehled organizací OS ČSTV Šumperk

Název a druh sportovní činnosti Počet členů
 
 Celkem Muži Ženy Dospělí Mládež Počet 
    celkem celkem oddílů

TJ HS Jeseníky 92 48 32 80 12 1
TJ  Šumperk 950 220 218 438 512 11
Škol. st. SOŠ Temenice 31 7 7 14 17 1
Hokejový klub Mladí draci 532 277 1 250 254 1
SKI KLUB Šumperk 290 160 75 235 55 1
Klub vytrvalost. sportů 52 14 16 30 22      1
SEVERKA Šumperk 108 30 21 51 57      1
Nohejbal klub Šumperk 36 25 0 25 11      1
Futsal Club Šumperk 1 274 1 230 0 1 230 44 1
KARATE klub Šumperk 19 7 1 8 11      1
Sportovní klub DAMA SPORT  10 6 2 8 2      1
SK Salith  Šumperk                     117 70 23 93 24      2
TJ MAKROPULOS Šumperk 14  9 5 14 0      1
Kuželkářský klub Šumperk 71 35 22 57 14      1
TTC Pramet Šumperk 43 32 0 32 11      1
Gymnastický klub Šumperk 76 12 17 29 47      1
Cyklistický spolek VÍNO KARABINA 26 19 7 26 0      1
Sporton Šumperk 56 37 13 50 6 6

Doba pobytu v zahraničí se pohybovala od 7 do 14 dnů. Při zájezdech autobusovou 
dopravou se cena pohybovala za osobu od 5 do 9 tisíc Kč, u pobytů s polopenzí od 10 
do 12 tisíc Kč. Zvýšil se zájem o leteckou dopravu zejména do Egypta, Tunisu, Řecka
a Bulharska. Cena se pohybovala od 8 do 15 až 20 tisíc Kč.

Rodiny s dětmi si dělí dovolenou na jarní prázdniny, nejdelší část na letní období a zby-
tek na zimní dovolenou. Poměr letní a zimní dovolené se dlouhodobě udržuje v poměru 
80 : 20 %. Letní dovolená je zpravidla spojená s pobytem u moře (až 90 %). Poznávací 
zájezdy tvoří jen necelých 10 %. Převládá individuální turistika. Přes cestovní kanceláře 
vyjíždí cca 30 %. Podnikovou rekreaci využívá jen 1 % obyvatel.

Dle studie Asociace CK obyvatelé produktivního věku zdejšího regionu strávili ve sle-
dovaném roce svoji dovolenou převážně v ČR (37 %), v cizině (40 %), na chatě, chalupě 
(15 %) a bez dovolené (8 %).



38 Hospodářský a sociální rozvoj

TJ Šumperk
Má ve 12 oddílech celkem 970 členů, z toho 220 mužů, 218 žen a 530 dětí a mládeže 
do 18 let.

Název a druh sportovní činnosti Počet členů
 
 Celkem Muži Ženy Dospělí Mládež 
    celkem celkem
Atletika 250 29 29 58 192
Basketbal 208 59 15 74 134
Cyklistika 17 16 0 14 1
Házená 60 29 2 31 29
Kanoistika 23 14 3 17 6
Moderní gymnastika 38 0 6 6 32
Plavecké sporty 85 3 1 4 81
Sportovní gymnastika 39 2 7 9 30
Volejbal 103 36 43 79 24
Vzpírání 10 8 2 10 0
Sport pro všechny - ČASPV 137 25 111 136 1

Celkem 970 221 219 440 530

Název a druh sportovní činnosti Počet členů
 
 Celkem Muži Ženy Dospělí Mládež Počet 
    celkem celkem oddílů

Sportovní klub PEOPLE Šumperk 102 49 24 73 29      1
FbC Asper Šumperk 119 44 13  57  62      1
Cannibals baseball Šumperk 101 29 11 40 61  1
Šumperský horolezecký klub Horal 58 44 14 58 0 1
Club amatérských cyklistů  27 16 6  22 5  1
HK HOKEJ ŠUMPERK 2003 56 56 0 56 0         1 
Sportovní klub ranch Viktorie 17 8 3 11 6 1
FK Šumperk 462 185 0 185 277 1
ALteam 37 18 8 26 11 1
Lacrosse Club Šumperk, o.s. 38 31 0 31 7 1 
BMX TEAM Šumperk, o.s. 45 29 4 33 12 1

Celkem   4 859 2 747 543 3 290 1 569 45
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Česká obec Sokolská, TJ Sokol Šumperk
Tělocvičná jednota Sokol Šumperk provozovala v roce 2007 celkem 15 sportovních oddí-

lů . Převážnou část základny tvoří děti a mládež. Svoji činnost provozují převážně v prona-
jatých prostorách a na vlastních sportovištích (tenisové dvorce a tenisová hala).

Klub českých turistů
Klub českých turistů v Šumperku byl v r. 2007 zastoupen dvěma odbory. Odbor KČT 

Značkaři se 48 členy obnovil značení  684,5 km pěších turistických tras v okresech Šum-
perk a Jeseník. Nově bylo vyznačeno 5,5 km cyklotras mezi Ramzovou a Horní Lipovou 
a přeložena cyklotrasa mezi Svatou Trojicí a Písařovem.

 Bylo vyvěšeno 387 nových kusů tabulek a směrovek a provedena údržba 43 směrovní-
ků a turistických vývěsních map. Dále bylo vyvěšeno 810 sponzorských tabulek LČR.

Odbor KČT Šumperk se 166 členy organizoval pro ně zájezdy a pravidelné vycházky, 
po celý rok zajišťoval přístup na rozhlednu Háj a uspořádal akce pro veřejnost: Novoroční 
výstup na Háj, Šumperská zimní 50, Velikonoční putování za Toulavým Náprstkem, Lou-
čení s létem v Huzové a Memoriál J. Janků Po šumperském psaníčku.

Asociace víceúčelových základních organizací technických sportů a činností ČR 
(AVZO-TSČ-ČR)

AVZO - územní organizace působí v okresech Šumperk a Jeseník a sdružuje celkem 
32 základních organizací. Řídí a organizuje zájmovou činnost v oborech sportovní střel-
ba, služební kynologie a motorismus.

Místní organizace v Šumperku sdružuje 742 členy, z toho ve střelbě 359, kynologii 46
a motorismu 337 osob. Vzrůstá zejména zájem mládeže, která tvoří již 45 % členské základny.
Členové mají k dispozici vybavenou sportovní střelnici v Temenici a Pod bludovským 

kopcem. Kynologické cvičiště se nachází ve Vikýřovicích. V roce 2007 uspořádala šum-
perská organizace Mistrovství ČR ve střelbě ze vzduchových zbraní pro mládež i dospě-
lé, s celkovou účastí 256 soutěžících. Začínají se slibně rozvíjet biatlonové soutěže všech 
věkových kategorií.

Junák - svaz skautů a skautek ČR
Junák - středisko Šumperk má v současnosti  celkem 5 oddílů, z toho 2 oddíly jsou v Libi-

ně. V minulém roce bylo registrováno 149 světlušek, vlčat, skautů, skautek, roverů, rangers 
a činovníků. Z toho je 124 dětí do 18 let. V šumperských oddílech je zapsáno 89 členů, 
z toho 71 do 18 let.

Oddíly žijí pestrým životem. Družinky se scházejí týdně, oddíly jednou za dva měsíce, 
rovněž tak vícedenní výpravy. Letní 14 denní tábor se koná v průběhu letních prázdnin
a zúčastnilo se ho 87 dětí a 13 vedoucích. Delegace se zúčastnila oslav 100. výročí Skauta 
- Junáka v Praze.

Pionýr
Pionýrská organizace je zájmové sdružení chlapců a dívek ve věku od 6 do 18 let. 

Vychovává děti k samostatnosti, pěstuje v nich ekologické cítění a citlivý přístup k hod-
notám naší společnosti. 
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Pionýrské centrum v Šumperku má 85 členů, kteří provozují různé zájmové aktivity. Vel-
mi oblíbené jsou prázdninové tábory na území našeho státu, ale i v zahraničí. Pravidelně 
se konají víkendové akce nejrůznějšího zaměření dle požadavků dětí. V roce 2007 se 10 
členná delegace zúčastnila mezinárodního setkání mládežnických organizací ve Finsku.

Česká tábornická unie
Je neziskové zájmové sdružení s celostátní působností. Jesenická oblast, která má 

sídlo v Šumperku, sdružuje celkem 305 zájemců všech věkových kategorií v oddílech Šum-
perk a Bludov.

Unie si klade za cíl naučit své členy žít v přírodě  a přírodu chránit. Má svoji základnu 
v Rejcharticích, kde pořádá víkendové pobyty i letní tábory. V roce 2007 se táborových 
pobytů zúčastnilo 130 dětí a mládeže. Mimo pěší turistiku se těší stále větší oblibě jízda 
na koních, putování na kolech a sjíždění řek na lodích. 

Volný čas

Český zahrádkářský svaz (ČZS)
Základní organizace ČZS má ve městě Šumperk 1 139 členů. Členská základna se sta-

bilizovala.
Zahrádkáři jsou soustředěni ve 22 zahrádkářských osadách o ploše 34 ha. Průměrná 

velikost zahrádek se pohybuje od 200 do 400 m2. Všechny zahrádkářské osady mají právní 
subjektivitu. Městské pozemky jsou zahrádkářům zatím pronajímány za 1,- Kč/m2. Dále 
postupuje odkup zahradních ploch od Pozemkového fondu ČR. Stále výrazněji se mění užit-
kové zaměření zahradních parcel na rekreační plochy  pro jejich uživatele a blízké.

V Šumperku má sídlo i územní sdružení ČZS pro okresy Šumperk a Jeseník, které posky-
tuje servisní, odborné a právní služby všem zahrádkářským osadám.

V roce 2007 oslavil ČZS 50. výročí založení. ČZS-ČR je členem Evropské ligy zahrád-
kářů.

Český rybářský svaz (ČRS)
Základní organizace ČRS v Šumperku měla v roce 2007 celkem 1 618 členů, z toho

1 233 mužů, 22 žen, 228 dětí do 15 let a 135 mládeže do 18 let.
V roce 2007 vydal městský úřad 192 rybářských lístků: pro dospělé 134 a 58 pro děti, 

převážně s platností na 3 roky (70 %). V rybářské stráži působí 22 členů. V roce 2007 bylo 
řešeno 11 porušení rybářského řádu.

Místní rybáři užívají 77 ha vod pstruhových a 55 ha vod nepstruhových. Bylo vysaze-
no 170 tisíc kusů plůdku ve vodách pstruhových a 120 tisíc kusů v nepstruhových. Roční 
úlovek ryb přesáhl 120 q ryb. Nejčastěji lovenými rybami byl kapr, pstruh, candát a cejn. 
Největší úlovek roku - kapr 85 cm o váze 10,20 kg a candát 93 cm, těžký 10,10 kg.
     
Český myslivecký svaz (ČMS)

Město Šumperk je vlastníkem dvou honiteb (Městské skály a Šumperský les) o cel-
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kové výměře 3 045 ha. Město je též částečným vlastníkem pozemků v dalších honitbách
o výměře 9 300 ha. 

Pro tyto honitby byly stanoveny stavy zvěře, a to minimální: 191 ks srnčí, 23 ks jelení, 
21 ks černé a 338 ks zaječí. Jarní sčítané stavy dosáhly čísla: 634 ks srnčí, 69 ks jelení, 
117 ks černé, 10 ks mufl oní a 316 ks zaječí. Normované stavy: 601 ks srnčí, 23 ks jelení, 
23 ks černé a zaječí 434 ks. Sčítaný stav v roce 2008 byl následující: 668 ks srnčí, 94 ks 
jelení, 125 ks černé, 10 ks mufl onů a 407 ks zaječí. 

Odlov zvěře za sledovaný rok dosáhl počtu 167 ks srnčí, 32 ks jelení, 143 ks černé a 68 ks 
zajíců. V současné době se výrazně zvyšují stavy černé zvěře, mírné zvýšení je i u stavu 
zaječí a srnčí zvěře.

Z celkového počtu osmi honiteb je šest pronajato mysliveckým sdružením a dvě práv-
nickým osobám. Právo myslivosti vykonává celkem 164 členů.

 
Český včelařský svaz (ČVS)

Základní organizace Českého svazu včelařů  na území našeho města evidovala v r. 2007 
celkem 55 včelařů s 555 včelstvy. Této aktivitě se věnují především občané důchodového 
věku (70 %), pouze třetina jich je ve věku produktivním (z toho 5 % žen).

Průměrný stav včelstev na jednoho včelaře se pohybuje kolem 10, což odpovídá celo-
republikovému průměru. Snůška medu byla ve sledovaném roce pouze průměrná, což 
znamená 25 kg na jedno včelstvo. V roce 2007 byl šumperský region vyhlášen územím 
ohroženým včelím morem.

Základní organizace v Šumperku sdružuje i včelaře 11 okolních obcí s počtem 1 880 
včelstev.

Český kynologický svaz (ČKS)
Ve městě Šumperk v r. 2007 chovalo psy celkem 1 682 osoby, které také za psy odvá-

děly městu poplatky, a to za psa chovaného u rodinného domku 500,- Kč za rok, v ostat-
ních domech pak 1 000,- Kč. Poživatelé invalidního nebo starobního důchodu platí částku 
200,- Kč. 

Na území města jsou 4 kynologické organizace, které sdružují 215 členů, kteří se věnu-
jí výcviku psů. Jedna organizace provozuje canis-terapii, zaměřenou zejména na handi-
capované děti. Ve městě zabezpečují veterinární péči čtyři veterinární ošetřovny, jedna 
s klinikou. Na území města bylo ve sledovaném roce 22 chovných stanic psů a koček.  
Doklad o původu má 10 - 15 % chovaných zvířat. Mezi nejrozšířenější druhy psů patří: 
německý ovčák, retriver, pudl a yorkshirský teriér. Vzrůstá zájem obyvatel o chov exotů 
(papoušků, hadů a opic).

Jiné zájmové aktivity
Občané města mohou svůj volný čas trávit ještě ve 244 dalších registrovaných zájmo-

vých sdruženích, spolcích a klubech, kde se mohou věnovat dalšímu vzdělávání, kulturní, 
společenské a sportovní činnosti (viz příloha Ročenky).
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Životní prostředí

Počasí v roce 2007 se vyznačovalo velkými klimatickými změnami. Měsíc leden byl nej-
teplejší za posledních 220 let (tj. od doby kdy je v ČR soustavně sledováno počasí, tzn.
od roku 1787).

Minimální roční teplota - pouze -14,3°C byla v Šumperku naměřena dne 26.1.2007. 
Teplotní rozdíly však během dne dosáhly i 20°C. Velké teplotní výkyvy způsobily epidemii 
respiračních onemocnění a chřipky po dobu 3 týdnů. Celoroční průměrná teplota namě-
řená ve městě Šumperk byla o celý jeden stupeň vyšší než v roce 2006.

Teplotní maximum zaznamenala zdejší hydrometeorologická stanice dne 17. červen-
ce, a to 35,2°C, což bylo o dva stupně vyšší než v roce předcházejícím. Týden tropic-
kých veder přinesl i nejdelší denní dobu slunečního svitu, a to plných 14,2 hodin. Roční 
délka slunečního svitu dosáhla 1734,3 hodiny, oproti 1460,8 hodiny v roce 2006 (index 
118,7%). Teplota půdy (v pěti cm hloubky) byla dne 20.7. rekordních 24,2°C. Období jara 
sledovaného roku bylo místně vyhodnoceno jako nejteplejší za dobu měření hydromete-
orologickou stanicí v Šumperku (tj. od roku 1865).

Srážek napadlo jen 617 mm oproti 30letému normálu 693 mm (index 89%), a to velmi 
nerovnoměrně během roku. Např. v měsíci dubnu nepršelo 30 dnů. Největší srážky byly 
zaznamenány 18. ledna, a to 19,9 mm.

Počet dnů s mrazem (175) nevybočuje z dlouhodobého průměru, ale i tak mrazy byly 
velmi mírné, převážně od  -2°C do -8°C. 18. ledna 2007 se přes část území ČR přehnal 
orkán Kyrill, který zanechal značné škody. V šumperské oblasti však zeslábl na vichřici 
s bouří při rychlosti větru 80 km v hodině. Změna klimatických poměrů v loňském roce 
výrazněji zasáhla i šumperský region, i když škody na porostech a investicích byly pod-
statně nižší než v jiných částech ČR.

Základní klimatické hodnoty
(rok 2007)

Měsíc Prům. denní Teplotní normál Min. teplota Maxim. teplota
 teplota v °C v °C v °C v °C 
Leden 3,2 -3,6 -14,3               14,3
Únor 2,7 -2,0 -3,6 8,6
Březen 5,0 2,1 -3,2 16,0
Duben 9,7 7,5 - 5,5 25,5
Květen 11,4 12,5 -1,2 28,7
Červen 17,7 15,6 4,4 28,8
Červenec 18,9 16,7 6,5 35,2
Srpen 17,7 16,2 6,5 35,2
Září 11,0 12,8 0,4 23,2
Říjen 7,2 7,9 -3,0 20,5
Listopad 1,6 3,0 -12,9 12,0
Prosinec  -1,2  -1,5 - 9,6 7,5
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Měsíc Prům. denní Teplotní normál Min. teplota Maxim. teplota
 teplota v °C v °C v °C v °C
 
Rok 2007 8,8 7,3 -14,3 35,2

Rok 2006 7,8 7,3 -30,0 33,2

Zdroj: Hydrometeorologická stanice Agritec Šumperk. (Normál je uváděn ze 30letého průměru)

Měsíc Srážky v mm Srážkový  Počet dnů Délka slunečního
  normál v mm s mrazem svitu v hod.
 
Leden 89,4 55,4 16 34,1
Únor 49,7 39,0 17 52,7
Březen 40,0 44,1 21 140,5  
Duben 4,7 36,3 24 276,9
Květen 47,4 68,7 9 235,0
Červen 56,7 82,6 0 242,1
Červenec 85,3 77,5 0 227,5
Srpen 53,4 74,4 0             222,6
Září 54,2 51,8 9             140,1
Říjen 28,2 45,7 13             100,1
Listopad 67,9 58,8 23 38,0
Prosinec 40,3 67,9 25 24,7

Rok 2007 617,2 692,7 157 1 734,3

Rok 2006 667,9 692,7 141 1 460,8

Pitná voda
Vyhláška 252/2004 Sb., stanovuje hygienické požadavky na pitnou vodu, četnost a rozsah 

kontroly. V síti místního veřejného vodovodu výskyt cizorodých látek nepřekračuje stanovené 
limity a je průběžně kontrolován laboratoří ŠPVS. Zjištěné průměrné roční hodnoty:

Druh Jednotka Limit Rok
   2003 2004 2005 2006 2007

Enterokoky KTJ/100 ml 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Escherichia coli KTJ/100 ml 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Koliformní bak. KTJ/100 ml 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Amonné ionty mg/l 0,500 0,025 0,050 0,050 0,050 0,050
CHSK (Mn) mg/l 3,000 0,530 0,500 0,500 0,530 0,450
Dusičnany mg/l 50,000 20,435 19,960 19,960 19,650 19,000
Dusitany mg/l 0,500 0,010 0,004 0,005 0,005 0,005

Tvrdost vody  
(vápník a hořčík) nmol/l 2 - 3,5  1,48  1,48 1,32 1,32 1,30

Zdroj: KHS Ol. kraje - úz. pracoviště Šumperk
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Ovzduší
Monitoring ovzduší je v Šumperku prováděn na budově MěÚ, Jesenická ulice. K dispo-

zici jsou zde aktuální údaje o koncentraci SO2 (oxidu siřičitého), NO2 (oxidu dusičitého), 
PM10 (prachových částic) a O3 (ozonu). Mimoto jsou průběžně hodnoceny údaje o teplotě, 
srážkách, rychlosti a směru větru.

Město Šumperk se nachází v oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší na základě dat z roku 
2004. Je zpracovaný Program ke zlepšení kvality ovzduší města Šumperka a Plán odpa-
dového hospodářství města Šumperka.

Na znečištění ovzduší se ve městě podílí 501 malých, 135 středních a 12 velkých zdro-
jů. Oproti předchozímu roku se situace podstatně nezměnila.

Rizikovost pracovního prostředí 
Počet pracovníků vykonávajících práce v rizikovém prostředí se oproti předchozímu roku 

podstatně nezměnil.
Zvýšený počet byl zaznamenán pouze na stávajících rizikových pracovištích, kde v prů-

běhu sledovaného roku došlo ke zvýšení stavu pracovníků. Snížení počtu rizik bylo zazna-
menáno v kategorii 3.

Největší počet pracovníků pracuje stále v riziku nadměrného hluku, zejména na pra-
covištích fi rmy Cembrit CZ,a.s., CeramTec, s.r.o., Pars nova, a.s., Sumtex, s.r.o. Druhé 
místo zaujímají rizika biologických činitelů, které se objevují hlavně v Nemocnici Šumperk. 
Na třetím místě je riziko prachu, celkem ve 234 podnicích. Část pracovníků pracuje v riziku 
více faktorů.

Počty pracovníků vykonávajících rizikové práce
(fi rmy na území města Šumperka)

Kategorie práce - faktor 2 R 3 4 Celkem

Hluk 34 626 - 660
Prach 8 99 27 134
Chemické škodliviny 56 5 - 61
Vibrace  6 56 - 62
Fyzická zátěž - 13 - 13
Zátěž teplem - 14 - 14
Biologický činitel 128 16 - 144
Zraková zátěž 76 20 - 96
Laserové záření - 16 - 16

Celkem 308 865 27 1 200
         

Zdroj: KHS Ol. kraje - územní pracoviště Šumperk
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Odpady
Celková produkce komunálního odpadu ve městě Šumperk v r. 2007 byla 8 326,0 tuny, 

z toho na tradiční svoz připadá 4 764,8 t, na svoz objemného odpadu 1 049,9 t a na oddě-
leně sbírané složky 1 963,1 t. Tradiční svoz pokrývá území celého města a dvakrát do 
roka (jaro a podzim) jsou po městě rozmístěny kontejnery na svoz objemového odpadu.

Veřejná zeleň
Parky a městská zeleň tvoří významnou část města. Celkem 125 ha, z toho intenzivně 

ošetřovaných je 96 ha. Jedná se o smíšené porosty, které skladbou odpovídají místním 
klimatickým podmínkám.

Významnou zelení v intravilánu města jsou parky: Sady 1. máje, Jiráskovy sady, Sme-
tanovy a Dvořákovy sady, park B. Martinů a lesopark při ulici Dobrovského a Hybešova.

Na území města je rozmístěno 203 laviček a 115 ks mobilní zeleně. Pro děti a mládež 
bylo v provozu 31 hřišť a sportovišť. Počet je to dostatečný, postupně se zkvalitňuje jejich 
vybavení.

Městská zeleň vytváří i účinnou protihlukovou bariéru. Nejvýše přípustné hladiny zvuku 
nejsou ve městě dlouhodobě překračovány. Výjimku, zejména v dopravních špičkách, tvoří 
pozemní komunikace E1/11 a některé exponované úseky silnic II. třídy v průtahu městem. 
Jedná se o ohrožení zhruba 1 400 osob. Železniční ani letecká doprava hlukem, případně 
cizorodými látkami, prostředí města nezatěžuje.

Vytříděné množství papíru, plastů, nápojových kartonů a skla
(za rok v přepočtu na 1 obyvatele města - v kg)
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Česká pošta, s.p.
Zajišťuje poštovní služby ve vnitrostátním i mezinárodním styku a služby pro smluvní 

partnery - výplaty důchodů, SIPO, sázkové služby, prodej tisku a doplňkového zboží. Na 
území města jsou 4 pošty s celkově 99 pracovníky.

Pošta Šumperk denně vybírá 61 poštovních schránek, z toho na území města 30.

Jednotlivé druhy poštovních služeb se meziročně zvýšily o 5 až 40%. Zejména počet 
podaných balíkových zásilek a zásilek doporučených.  V důsledku nárůstu bezhotovostních 
plateb bylo poštovními poukázkami realizováno pouze 5% plateb.

Telefónica O2, Czech Republic, a.s. (T O2)
T O2 zajišťuje telekomunikační služby na území ČR. Činnost  nadále spočívá ve zři-

zování a provozu jednotné telekomunikační sítě a s tím spojených služeb. V roce 2007 
zajišťovalo pro šumperskou oblast údržbu provozu 19 pracovníků.

Na území města je zapojeno 9 990 pevných telefonních stanic, z toho 58 % bytových.
V provozu je 80 telefonních automatů, z toho 52 kartových. Počet a jejich rozmístění vyho-
vuje současné potřebě obyvatel města. V roce 2007 T O2 provozovala televizní vysílání po 
telefonní lince pomocí technologie IPTV. O tuto službu je v současnosti největší zájem.

Počet mobilních telefonů u obyvatel a fi rem na území města se odhaduje na 30 tisíc. 
20 % obyvatel, převážně důchodců,mobilní telefon nevlastní. Největší podíl má T O2
a T-Mobile. Průměrná měsíční platba za provoz ve sledovaném roce dosáhla 500,- Kč. 
Cena mobilních přístrojů dále klesá a nový mobil se prodává v průměru za 3 až 5tis. Kč.

Produkty: Počet v ks Index 2007/2006
Podané listovní zásilky 1 687 441 120,5
Podané doporučené zásilky 526 386 127,8
Podané balíkové zásilky 92 240 112,6
Podané poukázky 415 624 105,8
Dodané listovní zásilky 4 926 125 105,8
Dodané doporučené zásilky 569 356 120,1
Dodané balíkové zásilky 156 240 139,7
Vyplacené poukázky 141 120 104,8

Přehled výkonů:

Zdroj: Česká pošta Šumperk



47Technická infrastruktura

Silniční doprava
Intenzita silniční dopravy při průjezdu městem se každý rok zvyšuje. Šumperkem pro-

chází úsek dálkové silnice E 1/11 směrem z Olomouce na Ostravu v délce 4 km. Dle měření 
KSS ke 30.6.2007 projelo v Šumperku ul. Jesenickou za 24 hodin pracovního dne 16 tisíc 
osobních i nákladních motorových vozidel, ul. Lidickou 5 tisíc, Temenickou 3 - 8 tisíc a ul. 
Zábřežskou 3 tisíce vozidel. 

Na území města je dále 6 km silnic II. třídy a 15 km III. třídy.
V roce 2007 bylo na území města 110 km místních komunikací, 150 km chodníků a 2 840 

ks světelných zdrojů. Počet světelně řízených křižovatek se zvýšil na 5 a 3 kruhové objezdy.
Nárůst občanské vybavenosti zejména v lokalitě Temenice vede k budování dalších par-

kovacích míst pro automobily, kterých bylo koncem roku na území města 550 (placených). 
Platba za hodinu parkování byla určena na 5,- Kč, v centru města 10,- Kč/hod. V objek-
tu Connex Morava je hlídané parkoviště pro 50 autobusů a záchytné parkoviště pro 100 
nákladních vozidel.

Autobusovým nádražím prochází 12 linek dálkové dopravy, 37 příměstské dopravy a 476 
dalších spojů. Hustota dopravy pokrývá jak potřeby místní, tak zejména regionální. Osvědčil 
se integrovaný dopravní systém, který řeší součinnost vlakové a autobusové sítě a místní 
dopravy. Autobusy denně do Šumperka přijíždí a zase odjíždí téměř 6 tisíc cestujících, pře-
vážně do škol a zaměstnání. Průměrná přepravní vzdálenost se nezměnila a činí 15 km.

Železniční doprava
České dráhy, a.s., železniční stanice Šumperk, zabezpečují železniční dopravu při pře-

pravě osob a věcí. Městem Šumperk procházejí tratě: Olomouc - Mikulovice, Zábřeh na 
Moravě - Šumperk a trať Železnice Desná ve směru Šumperk - Kouty nad Desnou, Sobo-
tín, na které drážní dopravu provozuje soukromý dopravce Connex Morava, a.s.

V roce 2007 denně přijíždělo do železniční stanice Šumperk 144 osobních vlaků a 7 
vlaků nákladních. Roční nakládka a vykládka dosáhla 4 002 vagony (index 157,3 %). Při 
nakládce převažuje dřevo, železný šrot a stavebniny, při vykládce paliva a  stavební mate-
riál. Na území města jsou v provozu 4 podnikové železniční vlečky.

Osobní doprava ČD denně přepravuje zhruba 4 tisíce cestujících, převážně do škol 
a zaměstnání. Ve dny pracovního klidu je silná rekreační přeprava. Provoz stanice zajišťu-
je 47 zaměstnanců ČD.

V měsíci červen 2008 budou v železniční stanici zahájeny rozsáhlé výluky spojené s elek-
trifi kací tratě Šumperk - Zábřeh na Moravě.

Depo kolejových vozidel, provozní jednotka Šumperk zajišťuje vozbu osobních a náklad-
ních vlaků na Šumpersku, Jesenicku a části regionu Olomouc.

Správa dopravní cesty Olomouc, provoz Šumperk zabezpečuje provoz a údržbu budov, kolejí, 
zabezpečovacího zařízení, sdělovací techniky a energetiky v oblasti Šumperska a Jesenicka.

Letecká doprava
Provozovatelem místního letiště je Aeroklub, o.s., Šumperk. Zabezpečuje provoz spor-

tovních motorových i bezmotorových, podnikových a služebních  letadel. Ultralehká leta-
dla provozuje Aviatik klub. Letiště má 800 m dlouhou přistávací dráhu, na které mohou 
přistávat letadla do váhy 4,5 tuny. Aeroklub sdružuje 120 členů, Aviatik klub 24.
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Vzdušný prostor je též využíván pro parašutistický výcvik. V letních měsících hojně využí-
vají příznivé podmínky pro plachtění amatéři z Dánska, Holandska a Švýcarska, kteří zde 
provozují sportovní létání s vlastními letadly. 

V měsíci červnu 2007 se v Šumperku uskutečnilo 14. plachtařské mistrovství ČR za účasti 
56 pilotů. V průběhu 14ti denního soutěžního maratonu bylo dosaženo nejvyšší rychlosti 
131 km/hod. a nejdelší překonaná vzdálenost byla 484 km. Závody zhlédlo přes 2 tisíce 
diváků z celé ČR i ciziny.

Městská hromadná doprava (MHD)
Místní autobusovou dopravu, která plošně pokrývá celé město, zajišťuje na základě licen-

ce Connex Morava, a.s., obchodní oblast Šumperk.
V roce 2007 bylo v provozu 7 linek MHD. Doprava cestujících začíná ve 4.30 hod. a končí 

ve 23.00 hod. Nejvytíženější je linka Sumtex - nádraží - Temenice. Počet přepravovaných 
osob se podle počasí pohybuje od 5 do 7 tisíc denně. Základní délka tratí MHD se nezmě-
nila a činí 60 km. Počet 50 zastávek je přiměřený. V průměru 10 autobusů denně ujede 
600 km. 85 % tratí je pokryto hlásičem zastávek a signalizací nevidomým.

Cena jízdenky zůstala beze změny, činí 7 Kč. Neplatí děti do 6 let a osoby invalidní. 
Ve sledovaném roce byl dán do provozu další nízkopodlažní autobus, určený především 
imobilním občanům. V zimě rovněž zajišťují dopravu skibusy (Šumperk - Ovčárna), v létě 
cyklobusy (Šumperk - Jeseník). 

Individuální přepravu osob zabezpečuje taxislužba. Na území města Šumperka má živ-
nostenské oprávnění - koncesovanou licenci 39 fyzických osob, které mají ve městě byd-
liště, případně místo podnikání.

Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. (VHZ)
Je vlastníkem vodohospodářské infrastruktury měst a obcí (vodovodů a kanalizací pro 

veřejnou potřebu, čistíren odpadních vod a úpraven vod). Odpovídá za jejich udržování, 
obnovu a rozvoj.

Základní kapitál společnosti dosáhl ke konci roku 2007 782 636 tis. Kč, z toho podíl města 
Šumperka činil 288 032 tis. Kč.

Ve sledovaném roce VHZ v rámci projektu Fondu soudružnosti „Zlepšení kvality vod 
horního povodí řeky Moravy - I. fáze“ realizovala rekonstrukci stokové sítě v ulicích J. z 
Poděbrad, Kosmonautů, Gagarinova. Dále pak 6. etapu rekonstrukce čistírny odpadních 
vod a výstavbu dešťových zdrží před touto čistírnou. V průběhu roku 2007 byl projekt dále 
rozšířen o rekonstrukci úpravny vody v Koutech nad Desnou, která je jedním ze zdrojů 
pitné vody pro město Šumperk a měl by být dokončen na jaře 2008. Část projektu určená 
pro Šumperk ve výši 228 500 tis. Kč je podporován dotací z EU ve výši 75 %, státním roz-
počtem z kapitoly MŽP ve výši 6,83 % a 30 mil. Kč se podílí město. 

Počet zaměstnanců VHZ na konci roku 2007 - 4 osoby.

Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s. (ŠPVS)
Zabezpečuje vlastní provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu. Na vodovod

a kanalizaci pro veřejnou potřebu jsou napojeny téměř všechny domácnosti na území města.
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Město Šumperk je zásobováno pitnou vodou ze čtyř zdrojů: úpravna vody Kouty, úprav-
na vody Rapotín, prameniště Luže a prameniště Olšany. Toto rozdělení zdrojů umožňuje 
zásobovat město velmi kvalitní vodou podle aktuálních provozních potřeb tak, aby obča-
né nebyli omezeni ani v provozně velmi náročných situacích. I když je kvalita vody velmi 
vysoká, samozřejmě se u jednotlivých zdrojů liší,, a to především v tvrdosti, přesněji v obsa-
hu vápníku a hořčíku. Obsah těchto prvků závisí na vodním zdroji, zejména zda se jedná o 
povrchový zdroj (ÚV Kouty) nebo o zdroje podzemních vod (Rapotín, Luže, Olšany). V roce 
2007 bylo zásobování pitnou vodou realizováno téměř výhradně z podzemních zdrojů.

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 pit-
nou a teplou vodu a četnost a rozsah její kontroly. Pitná voda je průběžně kontrolována 
akreditovanými laboratořemi ŠPVS. Za rok 2007 bylo pro město Šumperk zpracováno 175 
vzorků pitné vody.

Celková dodávka pitné vody pro Šumperk byla v roce 2007 1,87 mil. m3. Cena vody 
(vodné) činila 24,56 Kč/m3 (vč. DPH). Spotřebitelům bylo vyfakturováno vodné 1,58 mil.m3, 
z toho domácnostem 1,02 mil. m3, průmyslovým a ostatním subjektům 0,56 mil. m3. 
Odpadní voda (stočné) byla fakturována za 23,80 Kč/m3 (vč. DPH) a bylo celkově vyfak-
turováno 2,07 mil. m3, z toho domácnostem 1,01 mil. m3, průmyslovým a ostatním sub-
jektům 1,06 mil. m3.

Celková délka vodovodních řadů na území města dosáhla 111,24 km, z toho přívodních 
řadů 12,26 km a rozvodných řadů 98,98 km. Délka kanalizační sítě bez dešťové kanali-
zace je 95,26 km. Veškeré splaškové vody a část dešťových vod jsou svedeny do čistírny 
odpadních vod Šumperk a po vyčištění jsou vypouštěny do řeky Desné. Za rok 2007 bylo 
vyčištěno na ČOV Šumperk 4,52 mil. m3 odpadních vod.

Počet pracovníků ŠPVS se výrazně nezměnil a ke konci sledovaného roku byl 187 osob.

ČEZ, a.s.
ČEZ - energetika má v Šumperku pracoviště společností: ČEZ Zákaznické služby, s.r.o., 

ČEZ Měření, s.r.o., ČEZ Prodej, s.r.o. a ČEZ Distribuční služby, s.r.o. Hlavním předmětem 
podnikání skupiny ČEZ jsou činnosti související s nákupem, prodejem a distribucí elek-
trické energie.
ČEZ je hlavním dodavatelem el.energie pro naše město. Ze sítě nízkého napětí záso-

buje elektřinou přes 15 tisíc domácností. Na síť vysokého napětí je připojeno 95 zákazní-
ků, převážně průmyslových podniků.

Hlavním napájecím místem pro město Šumperk je rozvodna 110/22 kV. Pro rozvod elek-
třiny k odběratelům se dále využívá 60 distribučních trafostanic 22/0,4 kV, 33 km vedení 
nízkého napětí, 31 km vedení vysokého napětí a 55 km kabelových rozvodů nízkého napě-
tí. Spotřebitelské ceny el. energie se v roce 2007 zvýšily v průměru o 10 %. Spotřeba el. 
energie na 1 obyvatele ČR dosáhla 1450 kWh. 

Dodávky el. energie v ČR zabezpečuje ČEZ z uhelných elektráren (57 %), jaderných 
elektráren (37 %), z obnovitelných zdrojů (3 %), vodních elektráren (1 %) a neidentifi ko-
váno (2 %).
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Severomoravská plynárenská, a.s., člen RWE Group
Sm. plynárenská, a.s. (SMP) zabezpečuje přepravu a prodej zemního plynu v regio-

nu šumperského okresu. Má samostatné úseky: obchodní, distribuční a správu majetku. 
Zaměstnává v průměru 40 pracovníků, vč. mimo šumperských pracovišť.

Délka plynovodní sítě na území města dosáhla 141 km a je jí dodáván plyn do 11 705 
domácností, 855 maloodběratelům a 88 velkoodběratelům. Průběžně probíhá moderni-
zace plynovodních rozvodů a s tím související servis. Průměrná roční spotřeba plynu na 
jednoho obyvatele činí 300 m3. V důsledku mírné zimy byla spotřeba v domácnostech nižší. 
Cena se v průběhu roku několikrát měnila, celkový nárůst je odhadován na 5 %. 

  
Podniky města Šumperka, a.s.

Akciová společnost Podniky města Šumperka zahájila činnost v r. 1996. Základní jmění 
společnosti činí 237 mil. Kč. 

Hlavním předmětem činnosti společnosti, kterou založilo a 100% vlastní Město Šum-
perk, je zajišťování hospodářské činnosti v těchto oblastech:

- výroba a distribuce tepla a teplé užitkové vody
- lesní hospodářství
- placené parkování ve městě

Společnost dále zajišťuje pro město správu majetku v rozsahu: 
- místní komunikace
- veřejné osvětlení
- veřejná zeleň
- hřbitovy
- vodní toky
- správa tělovýchovných zařízení a bratrušovského koupaliště
- správa vnějšího informačního systému
- příměstský rekreační les

Společnost dále hospodaří s vlastním majetkem, a to převážně v oblasti pronájmů neby-
tových prostor (zimní stadion, plavecký areál Benátky, hotel Sport a další). 

Ke 31.12. 2007 společnost zaměstnávala celkem 4 pracovníky.
Od 1. 1. 2007. zahájila činnost dceřinná společnost PMŠ, a.s., společnost Šumperské 

sportovní areály, s.r.o., která provozuje krytý bazén Na Benátkách v Šumperku a od 1. 6. t.r. 
také bratrušovské koupaliště.

Ve sledovaném roce zahájila společnost I. etapu výměny měřičů tepla, její celkové 
dokončení se předpokládá v roce 2009. V objektu krytého bazénu Na Benátkách byly 
provedeny opravy a technická zhodnocení, která mají vést ke zlepšení kvality prostředí
a zlepšení poskytovaných služeb.

V průběhu roku 2007 proběhly veřejné soutěže na nové poskytovatele služeb v oblas-
tech zajišťování údržby veřejné zeleně, údržby veřejného osvětlení a údržby veřejných 
komunikací.

Na objektu zimního stadionu proběhla II. etapa opravy střechy, provedeny nátěry a řada 
dalších vnitřních úprav.
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 Hřbitovy
Na území města jsou 3 hřbitovy - v Šumperku, Temenici a hřbitov židovský, který již 

není v provozu. Jejich celková plocha je 5,3 ha.
Hřbitovní správa Šumperk v loňském roce obhospodařovala 3 770 hrobových míst,

1 380 urnových hrobů a 250 schránek v kolumbáriu. Kapacita místních hřbitovů je napl-
něna z 80 %.

V roce 2007 bylo téměř 90 % zesnulých zpopelněno. Bez obřadu bylo pohřbeno již více 
než 20 % zesnulých. V místním krematoriu bylo ve sledovaném roce zpopelněno 2 526 
osob. Za jedno hrobové místo se platí 53 Kč (vč. údržby hřbitova).

Lesy města Šumperka, s. r. o.
Lesy města Šumperka, s. r. o. vykonávají funkci odborného lesního hospodáře pro město 

Šumperk, které zde nemá žádný podíl. Výměra lesů - lesních porostů ve vlastnictví města 
dosahuje 1 936 ha na rozloze 5 500 ha ve 12 katastrálních územích. Celková hodnota 
tohoto majetku dosahuje více než 810 mil. Kč.

Lesní porosty na ploše 1 400 ha jsou jehličnaté, na 250 ha listnaté a na 286 ha smíšené. 
Imisně poškozena je zhruba pětina porostů, a to ve skupině I. (mírně) 250 ha, ve skupině 
II. (středně) 185 ha a ve skupině III. (silně) 20 ha. Z celkové rozlohy 1 936 ha je 1 079
v CHKOJ.

Lesnické práce zabezpečovala soukromá lesní fi rma Lesní statek Třemešek, v. o. s. na 
základě uzavřené smlouvy. Funkci odborného lesního hospodáře zajišťovaly Lesy města 
Šumperka, s. r. o.

V roce 2007 bylo vytěženo 20 009 m3 dřevní hmoty, z toho 10 402 m3 nahodilé hmoty. 
Výchovné zásahy byly provedeny na ploše 199 ha, z toho 40 ha prořezávky a 159 ha pro-
bírky. Zalesnění bylo provedeno na ploše 33 ha. Vzhledem k vytěžení části přestárlých 
porostů kleslo průměrné stáří porostů na 60 roků. Lesy nejsou přetěžovány. Zásoba dříví 
na pni ve všech věkových třídách se dá odhadnout na 560 tisíc m3.

Honitby s názvem „Šumperský les“ a „Městské skály“ byly pronajaty.

ŠMR, a.s.
Společnost ŠMR, a.s. se zabývá pronájmem vlastních nemovitostí, a to jak bytů,

tak nebytových prostor a dále pak správou nemovitostí pro obce, společenství vlastníků, 
bytová družstva a další soukromé vlastníky bez právní subjektivity. Jako jediný správce
v regionu splňuje podmínky normy ISO 9001:2001. Ke 31.12.2007 spravovala ŠMR téměř  
2 300 bytových jednotek a nebytové prostory o celkové výměře 52,3 tis. m2.

Společnost zaměstnávala v roce 2007 v průměru 18 zaměstnanců.
ŠMR provádí pro město Šumperk komplexní správu bytového fondu, nebytových pro-

stor využívaných ke komerčním účelům, některých historických objektů, školních, před-
školních, sociálních a zdravotnických zařízení Z celkového počtu 800 spravovaných 
obecních bytů je 99 % standardní kvality a pouze 1 % bytů se sníženou kvalitou. Součástí 
komplexní správy zajišťované pro město Šumperk je i výběr nájemného a realizace běž-
ných i rozsáhlejších oprav nebo celkových rekonstrukcí.

V r. 2007 vybrala ŠMR, a.s. nájemné v celkové výši cca 21 mil. Kč + 12 mil. z Nemocnice 
Šumperk. Z této částky bylo použito více než 9 mil. na běžné opravy a údržbu a 6 mil.
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na investice a technické zhodnocení majetku města.
Pro soukromé vlastníky a bytová družstva zajišťuje ŠMR správu společných částí domu, 

ale též další služby, zejména poradenství při založení společenství vlastníků bytových jed-
notek či bytového družstva, vedení účetnictví, sestavení daňových přiznání apod.

 Pohledávky z titulu neuhrazeného nájemného a záloh na dodávky služeb a energií 
dosáhly k 31.12. 2007 částky 5,7 mil. Kč, pohledávky z titulu neuhrazených nákladů soudní-
ho jednání spojených s vymáháním dluhů činí 1,6 mil. Kč a pohledávky z titulu uplatněných 
a neuhrazených poplatků z prodlení činí téměř 6,2 mil. Kč.

 
Stavební bytové družstvo Šumperk

SBD Šumperk zajišťuje potřeby svých členů spočívající především v zajišťování údrž-
by, oprav, modernizací a rekonstrukcí bytových objektů a zajišťování služeb spojených 
s užíváním bytů a nebytových prostor. Ke 31.12.2007 bylo v jeho správě celkem 5 559 
bytových jednotek (z toho 3 383 ve vlastnictví družstva) a 98 garáží. Přímo ve měste 
Šumperk 4 550 bytů.

V družstevních domech, kde poklesl počet nepřevedených spoluvlastnických podílů pod 
25 %, vznikly právnické osoby. Správa pro tyto domy je zajišťována na základě mandátních 
smluv, kterých bylo ke konci sledovaného roku uzavřeno 47.

Roční předpis nájemného a úhrad za plnění činil 146 mil. Kč. Výše nedoplatků na nájem-
ném a úhradách dosáhla ke konci roku 2007 částky 1,6 mil. Kč.

V průběhu loňského roku došlo k rekonstrukcím domů s využitím úvěru u 16 družstev-
ních domů, a to v hodnotě 44 mil. Kč. Z toho v 11 případech bylo využito dotace z pro-
gramu PANEL. Celkový objem oprav na družstevních domech představoval částku cca 
70 mil. Kč. Jednalo se o zateplování domů, rekonstrukce výtahů, opravy střech, výměny 
oken a balkonů.

Provoz a správu zabezpečuje 24 pracovníků technických a dělnických profesí.

SATEZA, a.s., Šumperk
Zajišťuje služby převážně pro domácnosti, tj. dodávku tepla a teplé vody do bytových 

domů. Z centrálních zdrojů dodává teplo a teplou vodu do 5 992 bytových jednotek, devíti 
školám a devíti organizacím v nebytových prostorách. Tato dodávka je zabezpečena ze 
14 velkých plynových kotelen rozmístěných na sídlištích v Šumperku a teplovody v délce 
13 km. Dále zajišťuje provoz 17 malých plynových kotelen pro 2 mateřské školy, úřadovny 
města, domy s pečovatelskou službou, bytové domy, muzeum a Dům kultury, hotel Sport, 
Metru, s.r.o., Šumperk a 2 plynových kotelen ve Velkých Losinách.

Mimo výrobu tepla Sateza, a.s. vyrábí také elektrickou energii na 7 velkých zdrojích tepla 
pro vlastní spotřebu.

Služby, které Sateza, a.s. poskytuje, zabezpečovalo celkem 23 pracovníků.
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Školství

Na území města zajišťovaly předškolní výchovu 3 mateřské školy se šesti odloučenými 
pracovišti, jejichž zřizovatelem je město Šumperk a 2 mateřské školy, které jsou součástí 
speciálních škol, z nichž jedna je soukromá a jedna zřizovaná Olomouckým krajem.

Povinná školní docházka byla zabezpečena v pěti základních školách, jejichž zřizova-
telem je Město Šumperk, dále ve speciálních školách a speciální základní škole, kterou 
zřizuje Olomoucký kraj a ve dvou soukromých školách.

Pro stravování dětí a žáků jsou k dispozici školní jídelny nebo výdejny stravy, které jsou 
součástí MŠ a ZŠ.

Do základních škol, zejména do jazykových a sportovních tříd, dojíždělo v r. 2007 cel-
kem 741 žáků z jiných obcí a do mateřských škol 108 dětí. Výuku zabezpečuje 191 peda-
gogických pracovníků, z toho 81,2 % žen.

Mateřské školy - školní rok 2007/2008

K datu 1. září 2007 byly v Šumperku 3 mateřské školy s 6 odloučenými pracovišti.                                                      
Do mateřských škol nastoupilo 791 dětí. Počty dětí k 1. září nejsou konečné, neboť v mateř-

ských školách  dochází k pohybu dětí během celého školního roku.

Kapacita a naplněnost mateřských škol v Šumperku

Mateřská škola
Ředitelka

Kapacita
MŠ

K 1.9.2007 
nastoupilo do MŠ 

- počet dětí  
Počet tříd Průměr dětí          

na třídu

MŠ Pohádka, Nerudova 4B
Zdena Hlavsová 80 80 3 27

odloučené pracoviště
Jeremenkova 52 125 120 5 24

Celkem 205 200 8 25

MŠ Sluníčko, Evaldova 25      
Jitka Kotrašová 125 112 4 28

odloučené pracoviště
Gen. Krátkého 28 60 56 2 28

odloučené pracoviště
Šumavská 15 90 84 3 28

odloučené pracoviště
Vrchlického 19 90 84 3 28t

Celkem 365 336 12 28
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Základní školy - školní rok 2007/2008 

V Šumperku je pět plně organizovaných základních škol, jejichž zřizovatelem je Město 
Šumperk. Jejich počet  i rozmístění na území města je optimální.

Školské zařízení - školní rok 2007/2008

Název zařízení                          
Ředitel

Počet zájmových útvarů
pravidelné činnosti

k 31.10.2007

Počet členů těchto
zájmových útvarů                                           

k 31.10.2007

Dům dětí a mládeže U radnice 
Šumperk, nám. Míru 20 
PaedDr. Zdeněk Formánek

96 1132

Mateřská škola
Ředitelka

Kapacita
MŠ

K 1.9.2007 
nastoupilo do MŠ 

- počet dětí  
Počet tříd Průměr dětí          

na třídu

MŠ Veselá školka, Prievidzská 1 
Hana Bendová 150 143 6 24

odloučené pracoviště
Temenická 61 60 56 2 28

odloučené pracoviště
Zahradní 17A 60 56 2 28

Celkem 270 255 10 26

MŠ Celkem 840 791 30 26

Kapacita a naplněnost mateřských škol v Šumperku

Kapacita a naplněnost základních škol v Šumperku

Základní škola
Ředitel/ka

Kapacita základní 
školy Počet tříd ZŠ K 1.9.2007 

nastoupilo žáků
Průměr žáků 

na třídu

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

750
I. stupeň
II. stupeň

26
13
13

547
253
294

21
19
23

ZŠ Šumperk, 8. května 63                
Mgr. Radovan Pavelka 

830
I. stupeň
II. stupeň

26
14
12

603
313
290

23
22
24
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Základní škola
Ředitel/ka

Kapacita základní 
školy Počet tříd ZŠ K 1.9.2007 

nastoupilo žáků
Průměr žáků 

na třídu

ZŠ Šumperk, Sluneční 38         
Jarmila Hynková 

780
přípravná třída

I. stupeň
II. stupeň

18
1
8
9

400
13

181
206

23
13
23
23

ZŠ Šumperk, Vrchlického 22                
Mgr. Nataša Smýkalová 

550
I. stupeň
II. stupeň

17
9
8

383
193
190

23
21
24

ZŠ Šumperk, Šumavská 21                
Mgr. Lubomír Krejčí 

900
I. stupeň
II. stupeň

25
14
11

625
352
273

25
25
25

Celkem ZŠ
3810

I. stupeň
II. stupeň

112
57
58

2558
1280
1369

23
22
24

Speciální školy

Speciální škola           

Ředitel/ka

 Zřizovatel                           

 Vzdělávací program

Kapacita 
školy

Počet 
tříd 

K 1.9.2007 
nastoupilo

žáků

Průměr 
žáků 

na třídu 

Základní škola pro žáky
se specifi ckými poruchami 
učení a mateřská škola 
logopedická,
Schola - Viva o.p.s.

Mgr. Vladimír Bican
Vikýřovice, Okružní 533 170 14 156 11

Mgr. Miroslav Haltmar Vzdělávací program 
Základní škola 
 

I. stupeň
II. stupeň
MŠ - 20

6
7
1

55
83
18

9
12
18

Střední škola, Základní škola 
a Mateřská škola Šumperk, 
Hanácká 3

Olomoucký kraj 241 19 172 9

 Mgr. Jana Večeřová Vzdělávací program 
Základní škola

MŠ - 50
I. stupeň
II. stupeň
SŠ - 24

7
11
8
0

50
107
65
0

7
10
8
0
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Speciální škola           

Ředitel/ka

 Zřizovatel                           

 Vzdělávací program

Kapacita 
školy

Počet 
tříd 

K 1.9.2007 
nastoupilo

žáků

Průměr 
žáků 

na třídu 

Základní škola a střední škola 
Pomněnka o.p.s.

Ing. Ivo Vykydal  
Šumperk, Šumavská 4

50
I. stupeň
II. stupeň

8
2
1

49
11
9

6
6
9Vzdělávací program                 

Zvláštní škola

 Ing. Mgr. Nataša Vykydalová  

 Vzdělávací program     
Pomocná škola

I. stupeň
II. stupeň

2
2

11
12

6
6

 

 

Praktická škola 
jednoletá  Střední 

škola 1 6 6

Speciální školy vhodně doplňují vzdělávací systém ve městě. Díky existenci těchto škol 
lze konstatovat, že vzdělávací nabídka téměř optimálně pokrývá celou škálu individuál-
ních vzdělávacích potřeb dětí.

Střední školy

Škola Zřizovatel Počet Ředitel
  studentů

Gymnázium Olomoucký  705  Mgr. Vladimír Vlček
Šumperk, Masarykovo nám. 8 kraj

Obchodní akademie Olomoucký 298  denní Ing. Tom Ristovský
Šumperk, Hlavní třída 31 kraj 88   dálkové

Vyšší odborná a střední Olomoucký  770  SPŠ Ing. Petr Vepřek
průmyslová škola kraj 209  denní VOŠ
Šumperk, Gen. Krátkého 1   

Střední odborná škola
železniční, stavební Olomoucký  690   Mgr. Luboš Mátych
a památkové péče kraj
a Střední odborné učiliště
Šumperk, Bulharská 8

Střední odborná škola Olomoucký         375   denní          Mgr. Renata Slavotínková
Šumperk, Zemědělská 3 kraj               127   dálkové
  
Střední zdravotnická škola Olomoucký  266  Mgr. Jarmila Hájková
Šumperk, Kladská 2 kraj

Střední odborná škola a SOU Olomoucký  705  Ing. Dušan Prachař
Šumperk, Gen. Krátkého 30 kraj
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Vysoká škola báňská - technická univerzita Ostrava
Bakalářská studia v Šumperku

Fakulta strojní

Centrum bakalářských studií v Šumperku sídlí v objektu SOŠ Šumperk, Zemědělská 
2115/3 Šumperk. 

V akademickém roce 2005/2006 otevřelo v rámci tříletého akreditovaného bakalářské-
ho studijního programu STROJÍRENSTVÍ prezenční a kombinované studium ve studij-
ních oborech: 

- Strojírenská technologie
- Technika tvorby a ochrany životního prostředí
- Technologie dopravy, zaměření pozemní doprava

Akademický 
rok

Prezenční 
forma studia

Kombinovaná
forma studia Celkem Absolventi

Navazující
magisterské

studium
v Ostravě

2002/2003 27 28 55

2003/2004 52 64 116

2004/2005 74 108 182 23 19

2005/2006 87 100 187 28 24

2006/2007 109 105 214 38 33

2007/2008 112 102 214

Fakulta ekonomická
     
Od akademického roku 2006/2007 otevřela své detašované pracoviště v Šumperku

i Ekonomická fakulta VŠB - TU Ostrava.  
Studium probíhá v akreditovaném bakalářském studijním programu Hospodářská poli-

tika a správa, studijní obor Veřejná ekonomika a správa, v kombinované formě.
Pracoviště ekonomické fakulty je umístěno v objektu Obchodní akademie a Jazykové 

školy Šumperk, Hlavní třída 31.

Akademický rok Kombinovaná forma studia               

2006/2007 85

2007/2008 130
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Školská zařízení

Název zařízení Zřizovatel Ředitel/ka  

Dům dětí a mládeže a zařízení pro další
vzdělávání pedagogických pracovníků
Vila Doris
Šumperk, 17. listopadu 2

Olomoucký kraj Mgr. Jaroslav Ondráček

Pedagogicko - psychologická poradna
Olomouckého kraje, pracoviště Šumperk
Šumperk, Husitská 12

Olomoucký kraj PhDr. Drahomíra Jansová
ved. odlouč. pracoviště

SCHOLA SERVIS centrum vzdělávání
a středisko služeb školám, Prostějov.
SCHOLA SERVIS, pobočka Šumperk
Šumperk, Hanácká 2

Olomoucký kraj
PhDr. Ladislav Pochyla
Mgr. Lenka Tkadlecová

vedoucí pobočky Šumperk

Základní umělecká škola
Šumperk, Žerotínova 11
Odloučené pracoviště - Langrova 34

Olomoucký kraj Vladimír Doleček

Akademie J. A. Komenského

Akademie J. A. Komenského Šumperk se v roce 2007 významně podílela na zabezpe-
čování a realizaci dalšího vzdělávání občanů, zejména mladé generace. Jazykové vzdě-
lávání, které patří mezi priority Akademie, bylo zabezpečováno formou jednoletého poma-
turitního studia angličtiny a němčiny. Jazykové kurzy A, N, F, Š, I, R byly pořádány pro 
veřejnost, fi rmy a instituce. Toto vzdělávání navštěvovalo 473 posluchačů. Jeho součástí 
je i příprava studentů na jazykové zkoušky. Z jazyka anglického bylo 42 úspěšných stu-
dentů, z jazyka německého 23, kteří získali mezinárodní certifi káty. V roce 2007 se sta-
la AJAK akreditovaným zkušebním centrem nejvýznamnější britské vzdělávací instituce 
City Guilds pro jazykové zkoušky.

Rekvalifi kační kurzy navštěvovali občané a absolventi středních škol a učilišť, kteří 
měli zájem o lepší pracovní uplatnění. Jednotlivými kurzy, které byly pořádány v oblas-
tech výpočetní techniky - práce na PC, ekonomiky, účetnictví, pedagogiky, psychologie, 
managementu, personalistiky a v řadě dalších, si posluchači zvýšili vzdělání a kvalifi kaci. 
Mnozí získali praktické dovednosti přímo ve fi rmách a institucích. Rekvalifi kační kurzy 
navštěvovalo 458 frekventantů.
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Zdravotnictví

Šumperská nemocnice, a.s. stejně jako v předchozích letech zkvalitňovala péči o své 
pacienty. V roce 2007 investovala především do modernizace a rekonstrukce svých odděle-
ní. Největšími investičními akcemi byla rozsáhlá rekonstrukce centrální sterilizace a oprava 
výtahů v budově E. Do těchto akcí investovala Šumperská nemocnice přes 20 mil. Kč.

Ve sledovaném roce provedlo 118 lékařů a 308 zdravotních sester celkem 6935 ope-
račních výkonů.

O provoz nemocnice se dále stará 442 členů ostatního personálu. 

Zdravotní organizace a zařízení na území města Šumperka
(počet - stav k 31.12. 2007)

Nemocnice, s.r.o. 1
Praktický lékař pro dospělé 22
Praktický lékař pro děti a dorost 7
Praktický zubní lékař 26
Praktický ženský lékař 8
Interní ambulance 6
Klinická logopedie 4
Radiodiagnostika 1
Neurologie 3
Psychiatrie 5
Dermatovenerologie 2
Chirurgie 3
Urologie 2
Ortopedie 4
ORL - ušní, nosní, krční 3
Foniatrie 1
Oční 3
TRN - plicní ambulance 1
Klinická psychologie 3
Rehabilitace a fyzikální terapie 7
Domácí péče - Home Care 2
Oční optika 4
Prodejny zdravotnických potřeb 5
Lékárny 8
Zdravotní a zubní laboratoře 6
Zdravotní záchranná služba Olomouckého kraje 1
Dialýza Šumperk, s.r.o. 1
Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje,
územní pracoviště Šumperk 1
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V regionu Šumperk působí 9 zdravotních pojišťoven. Největší počet obyvatel je pojiš-
těn u VZP. Dostupnost zdravotní péče a účinné léky příznivě ovlivňují délku života. Oproti 
předchozímu roku se snížilo procento pracovní neschopnosti z důvodu nemoci a tím i počet 
zameškaných pracovních směn. Přesto nemocnost stále převyšuje průměr ČR.

Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz
(relativní údaje - okres Šumperk rok 2007)

Průměrné procento pracovní neschopnosti

 Nemoc Pracovní úraz Nepracovní úraz Celkem

 7,4 0,3 0,5 8,2

Počet kalendářních dnů pracovní neschopnosti na 1 případ

 Nemoc Pracovní úraz Nepracovní úraz Celkem

 39 53 47 40
Zdroj : ČSU, OSSZ, UZI - předb. údaje

Dětské centrum Pavučinka Šumperk, p.o. Olomouckého kraje
Jde o zvláštní  dětské zdravotnické zařízení, jehož součástí je bývalý kojenecký ústav 

(ul. Dr. E. Beneše) a dětský domov (ul. Dolnomlýnská).
Celková kapacita  je 71 lůžek, z toho v KÚ 40 lůžek pro děti a 6 pro matky a v DD pak 

25 lůžek pro děti.
DCP poskytuje komplexní zdravotní, sociální, zdravotně-sociální a okamžitou péči pro 

děti předškolního věku a v případech těžšího onemocnění i dětem starším. V r. 2007 bylo 
do jeho péče přijato celkem 192 dětí (o 51 více než v roce přecházejícím). Ze zařízení 
bylo během sledovaného roku propuštěno 182 dětí.

Celkový počet zaměstnanců je 46, z toho zdravotnických pracovníků 30.

Sociální péče
V roce 2007 došlo na úseku sociálních věcí k výrazným legislativním změnám. Začal 

platit nový zákon č. 110/2006 Sb. O životním a existenčním minimu a další zákon o pomo-
ci v hmotné nouzi. Tyto zákony zcela nahradili zákony platné do konce roku 2006, na 
základě kterých se vyplácely dávky sociální péče.

Ve sledovaném roce bylo vyplaceno na dávkách pomoci v hmotné nouzi celkem
22 253 200,- Kč, a to pro občany města Šumperk a okolních obcí,  spadajících na úseku 
dávek v hmotné nouzi do přenesené působnosti. 

Mezi dávky v hmotné nouzi patří příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení a mimořád-
ná okamžitá pomoc. Nová právní úprava přinesla snížení počtu klientů a s tím současně
i výrazně nižší výdaje. V roce 2006 bylo na dávkách sociální péče vyplaceno 101 854 737,- Kč, 
což bylo o 79 601 533,- více než v roce 2007.
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K nejvýznamnější změně však došlo na úseku starých a zdravotně postižených obča-
nů. Zákon č. 108/2006 Sb. O sociálních službách zavedl novou dávku, a to příspěvek na 
péči. Do této dávky byly na přelomu roku zahrnuty všechny tzv. bezmocnosti, které byly 
vypláceny spolu s důchody Českou správou sociálního zabezpečení. Výše příspěvku tří 
stupňů bezmocnosti byla zanedbatelná oproti nově stanoveným částkám do čtyř stupňů 
závislosti (1. stupeň - 2 000,- Kč, 2. stupeň - 4 000,- Kč, 3. stupeň - 8 000,- Kč a 4. stupeň 
- 11 000,- Kč). Od ledna minulého roku se tak jednorázově zvýšil počet klientů odboru 
sociálních věcí o více jak 2000 a nově bylo v průběhu sledovaného roku podáno 1645 
žádostí o příspěvek na péči nebo žádost o změnu stupně závislosti. Vedle příspěvku na 
péči jsou nadále vypláceny příspěvky související se zdravotním stavem žadatelů - pří-
spěvek na provoz motorového vozidla, příspěvek na jeho koupi, na úpravu bytu a další.
O tyto příspěvky v uplynulém roce požádalo 3590 občanů. Na tomto úseku došlo k výrazné-
mu zvýšení vyplácených částek oproti roku 2006, ve kterém bylo vyplaceno 56 415 801,- Kč, 
zatímco v roce 2007 to bylo již 165 096 064,- Kč.

Na oddělení sociálně-právní ochrany dětí a prevence bylo v roce 2007 provedeno 2247 
návštěv v rodinách, což je o 679 více než v roce 2006; v 964 případech hájili sociální pra-
covníci zájmy nezletilých u okresního nebo krajského soudu. Za účelem kontroly provedli 
návštěvu 231 dětí v zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy a sepsali 443 návr-
hů souvisejících s výchovou a výživou nezletilých dětí.

V rámci preventivní činnosti nadále pokračuje projekt „Komplexní primární preventivní 
program“, který byl realizován na všech úplných ZŠ v obvodu obce Šumperk s rozšířenou 
působností. V době letních prázdnin byl uspořádán letní rekreačně výchovný tábor a v prů-
běhu roku také ještě 4 víkendové pobyty pro děti s výchovnými problémy.

Na úseku náhradní rodinné péče bylo ve sledovaném roce podáno 5 žádostí o osvojení 
a 2 žádosti o pěstounskou péči a do osvojení byly v průběhu tohoto roku předány 4 děti
a do pěstounské péče 10 dětí. Do ústavní výchovy bylo umístěno 12 dětí a 1 dítě bylo 
dáno do ochranné výchovy.

Kurátoři pro mládež evidovali v roce 2007 celkem 112 dětí s jinak trestnou činností
a 173 mladistvých s trestnou činností.

Důchodové zabezpečení
Starobní důchody v našem okrese dosáhly v roce 2007 v průměru 8 686,- Kč, tzn.,

že ve srovnání s předcházejícím rokem se zvýšily o 579,- Kč (index 107,1 %). Důchody 
mužů převyšují průměrné důchody žen o 1 632,- Kč. Starobní předčasné důchody se 
zvýšily měsíčně na 7 606,- Kč, tj. o 436,- Kč (index 106,1 %). Invalidní důchody dosáhly 
v průměru  8 406,- Kč při meziročním nárůstu 556,- Kč. Obdobně u částečně invalidních 
důchodů je patrný nárůst na 5 115,- Kč, tj. o 325,- Kč.

Průměrná věková skladba starobních důchodců se přibližuje 70 letům, u žen 68 rokům. 
U invalidních důchodců zůstala stejná věková hranice jako v roce 2006, tj. 54 let. Zvýšil 
se věkový průměr u starobních důchodců předčasných a částečně invalidních, shodně
o jeden rok. 
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Průměrná výše důchodů - okres Šumperk
(rok 2007)

Druh důchodu  Průměrná výše důchodu        Průměrný věk důchodců 
 Muži Ženy Celkem Muži Ženy Celkem

Starobní 9 606 7 974 8 686 71 68 69
Starobní předčasný 8 547 6 892 7 606 62 58 60
Invalidní 8 897 7 782 8 406 55 54 54
Částečný invalidní 5 369 4 816 5 115 50 47 49

Zdroj: OSSZ

I.    Krajské organizace poskytující sociální služby

1. Domov důchodců Šumperk, p.o., U sanatoria 25
Zřizovatelem Domova důchodců Šumperk je Olomoucký kraj (Krajský úřad Olomouc-

kého kraje - odbor sociálních věcí). Předmětem činnosti v roce 2007 bylo zajišťování kom-
plexních služeb sociální péče starým a zdravotně postiženým občanům, ošetřování osob 
dlouhodobě upoutaných na lůžko, ošetřování dementních osob a poskytování stravova-
cích služeb oprávněným osobám v rámci jiných příspěvkových organizací Olomouckého 
kraje, působících v sociální oblasti.

V souladu s novým zákonem o sociálních službách č. 108/2006 Sb., platným od 1. 1. 
2007 byly DD Šumperk Krajským úřadem Olomouc zaregistrovány dvě sociální služby, 
a to:

Domovy pro seniory s kapacitou 218 klientů a s cílovou skupinou senioři a osoby se 
zdravotním postižením ve věkové struktuře mladší senioři (65 - 80 let) a starší senioři (nad 
80 let).

Domovy se zvláštním režimem s kapacitou 32 klientů a s cílovou skupinou senioři a 
osoby s jiným zdravotním postižením ve věkové struktuře dospělí (27 - 64 let), mladší seni-
oři (65 - 80 let) a starší senioři (nad 80 let).

Domov má celkovou kapacitu 250 míst (68 jednolůžkových, 88 dvoulůžkových a 2 tří-
lůžkové pokoje). V roce 2007 byl obsazen v průměru na 91,78 % (obložnost). Domov 
zaměstnává 114 pracovníků. Nedostatečná kapacita je na ošetřovatelském oddělení (49 
lůžek) a na oddělení pro klienty trpící demencí (32 míst). V současné době má podanou 
žádost do Domova důchodců  1 070 občanů. 

Za pobyt zde se v r. 2007 platilo měsíčně (ubytování, strava a služby) za jednolůžkový 
pokoj 6 390,- Kč, za dvoulůžkový 6 000,- Kč a třílůžkový 5 730,- Kč.

2. Sociální služby, p.o. Šumperk
K 1.7.2007 došlo ke splynutí  Penzionu pro důchodce , Vančurova ul. a Střediska pečo-

vatelské služby, Kozinova ul. pod výše uvedený název. Jde o příspěvkovou organizaci 
Olomouckého kraje.
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Penzion pro důchodce  poskytuje standardní pobytovou službu s ubytováním, stravo-
váním a zajištěním základních služeb pro klienty důchodového věku, se sníženou sobě-
stačností nebo chronickým onemocněním. Má kapacitu 21 míst, převážně jednolůžko-
vých pokojů. Tato kapacita je plně vytížena. Nedostává zhruba 35 dalších míst.

Středisko pečovatelské služby poskytuje služby převážně starým, nemocným a invalid-
ním občanům, také rodinám s dětmi. SPS zajišťuje tyto služby: pomoc při osobní hygieně, 
práce spojené s údržbou domácnosti, praní a žehlení prádla, nákup potravin, pochůzky, 
doprovody, dovoz obědů a pedikúru v bytě klienta. 

3. Centrum pro zdravotně postižené, p.o. Olomouckého kraje, regionální pracoviště 
Šumperk, Kozinova 13

Hlavním cílem Centra je přispívat ke zkvalitňování života zdravotně postižených obča-
nů a jejich integraci do společnosti. Centrum vytváří ve spolupráci s členy podmínky pro 
rozvoj specializovaných činností pro zdravotně postižené občany bez ohledu na druh
a rozsah zdravotního postižení, členství v organizacích zdravotně postižených, věk
a situaci, zda je občan již v obtížné sociální situaci či je teprve takovou situací ohrožo-
ván. Členy Centra jsou: Národní rada zdravotně postižených v ČR, Svaz neslyšících
a nedoslýchavých v ČR, Svaz tělesně postižených v ČR a Sdružení pro životní prostředí 
zdravotně postižených v ČR.

Centrum v trvalé součinnosti s členy plní roli:
- kontaktního místa pro zdravotně postižené občany a jejich rodiny a blízké
- kontaktního místa pro právnické osoby zabývající se činností ve prospěch zdravotně 
  postižených 
- informačního a poradenského centra
- zprostředkovatele pomoci při řešení obtížné sociální situace formou spolupráce
   a kooperace s příslušnými úřady a jinými subjekty v daném regionu
- obhájce práv zdravotně postižených

Od 1. 1. 2007 byla v rámci projektu Národní rady osob se zdravotním postižením ote-
vřena v Šumperku Poradna pro uživatele sociálních služeb.

Město dotovalo činnost organizace v r. 2007 částkou 30 tis. Kč.

Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR, základní organizace Šumperk,
Kozinova 13 - (zkratka SNN v ČR).
Činnost základní organizace SNN v ČR - Šumperk pokračovala především v naplňo-
vání cílů Svazu ve smyslu Stanov organizace, především v oblasti poskytování služeb 
sluchově postiženým občanům, zejména v oblasti sociálně právního poradenství, 
audioprotetiky, specifi ckého poradenství a při zabezpečování jejich zájmové a kulturní 
činnosti.
V průběhu roku 2007 v rámci specifi ckého poradenství bylo poskytnuto v Šumperku 
poradenství celkem 967 uživatelům služeb pro SP, se kterými mělo Centrum celkem
4 111 kontaktů.
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Rozsah poskytovaných služeb se týkal především kompenzačních pomůcek.
Město dotovalo činnost organizace částkou 10 tis. Kč.

Sdružení pro životní prostředí zdravotně postižených v ČR, městská organizace Šum-
perk, Kozinova 13 (zkratka SŽPZP v ČR).
Hlavní činností této organizace je především naplňování  úkolů po stránce technického 
řešení a poradenské činnosti pro zdravotně postižené občany ve všech otázkách spo-
jených s odstraňováním zhoršených podmínek života, daných zdravotním postižením, 
především existencí architektonických a technických bariér.
Konzultační pracoviště vypracovalo v r. 2007 celkem 188 odborných stanovisek přede-
vším ke stavebním řízením apod. Při místních šetřeních se pracovníci Centra vyjádřili 
k 39 různým stavbám v okrese Šumperk.
Město Šumperk dotovalo činnost organizace částkou 8 tis. Kč.
 

II. Nestátní organizace

PONTIS, obecně prospěšná společnost, Temenická 5, Šumperk
Je neziskovou organizací, jejímž zřizovatelem je město Šumperk.

1)  Domy s pečovatelskou službou „Tereza“ Gagarinova 11, 13, „Alžběta“ Temenická 35 
a „Markéta“ Bohdíkovská 24
Jsou určeny pro pobyt starých a zdravotně postižených občanů, kteří nejsou odká-
záni na celodenní péči. Celkový počet obyvatel těchto domů v r. 2007 byl 113 a pro 
ně ošetřovatelé provedli celkem 19 736 různých úkonů, např. dovoz teplého jídla
(8 148), úklid domácnosti (1 940) a d.

2) Středisko osobní hygieny, Vančurova 17
Slouží zejména pro zdravotně postižené občany a sociálně potřebné. SOH navštívilo 
v r. 2007 celkem 203 klientů a bylo provedeno 619 úkonů, zejména suchá pedikúra 
(476).

3) Informační středisko pro seniory, Temenická 35
Středisko poskytuje informace široké veřejnosti o problematice seniorů a zdravotně 
postižených. V r. 2007 bylo zodpovězeno celkem 306 dotazů, z toho 131 telefonic-
kých a 152 osobních.

4) Půjčovna kompenzačních pomůcek, Temenická 35
V průběhu roku 2007 bylo celkem zapůjčeno 77 pomůcek, z toho 25x mechanický 
vozík, 11x domácí chodítko, 9 sedaček do vany ad.

5) Kavárnička pro seniory, Temenická 35
Kavárnička je určena pro volnočasové aktivity jak pro obyvatele DPS, tak i pro veřej-
nost. Celkem se uskutečnilo 253 akcí, z toho pro veřejnost 33.



65Občanská infrastruktura

6) Klub důchodců, Temenická 5
Klub důchodců má 126 členů, pro které bylo v r. 2007 připraveno celkem 274 akcí 
- 250 návštěv bazénu, 11 přednášek, 6 zájezdů ad.

7) Denní centrum pro dospělé Matýsek, Bohdíkovská 24
Toto zařízení má 25 klientů. Klienti v tomto zařízení mohou pobývat buďto celodenně 
nebo pouze půl dne, včetně veškerého zabezpečení (jídlo, nákupy, koupele, praní prá-
dla apod.). 

8) Dům pro osamělé rodiče s dětmi v tísni, Gagarinova 5
Celkovou kapacitu 14 bytů v r. 2007 využilo 41 klientů se 74 dětmi. 

9) Krizový byt pro ženy, Gagarinova 5
Jednoho bytu, který má Pontis k dispozici, využilo během sledovaného roku 19 žen 
s 19 dětmi.

10) Sociální byt
V r. 2007 byly k dispozici 2 byty, kterými prošlo 5 žen s 5 dětmi. 

11) Ubytovna pro občany v nouzi, Zábřežská 48
Ubytovna má kapacitu 14 pokojů a celkový počet ubytovaných byl 21.

12) Kontaktní centrum Krédo, Polská 2
 Jde o zařízení zaměřené na prevenci a pomoc při drogové závislosti. Celkový počet 

klientů byl 246,  kteří centrum navštívili celkem 1 969x. Počet vyměněných injekčních 
stříkaček byl 28 928 (nárůst o více než 12 tisíc). 

13) Společenské středisko Sever, Temenická 5
Společenské středisko Sever poskytuje prostory pro různé pohybové aktivity pro ženy 
a seniory. Jeho součástí je i mateřské centrum Babouček, které navštěvují maminky
s nejmenšími dětmi. V r. 2007 se zde uskutečnilo 890 akcí, které navštívilo 20 991 
osob. 184 akcí mateřského centra navštívilo v r. 2007 celkem 1 285 maminek s dětmi. 

14) Opatrovnictví osob, které mají soudně omezenu způsobilost k právním úkonům, příp. 
jsou této způsobilosti zbaveni. V r. 2007 se Pontis staral o 5 osob, které měly omeze-
nou způsobilost k právním úkonům.

15) Nízkoprahový klub pro děti a mládež Rachot, Gen. Krátkého 3a
V tomto zařízení jde o prevenci nežádoucích sociálních jevů. V r. 2007 se zde uskutečni-
lo 65 besed pro 1 434 žáků základních škol. Celkem bylo realizováno 5 800 kontaktů.
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Charita Šumperk, o.p.s., Žerotínova 12
Charita Šumperk je nezisková organizace s vlastní právní subjektivitou. Její hlavní činností 

je poskytování komplexní domácí péče, kam patří: ošetřovatelská a pečovatelská služba, 
osobní asistence, půjčovna kompenzačních pomůcek a centrum sociální a humanitární 
pomoci. Tyto služby poskytuje 25 pracovníků.

Ošetřovatelská služba
Jde o odbornou zdravotní službu, poskytovanou v domácnostech klientů. Poskytují 
ji zdravotní sestry. Součástí je také domácí hospicová péče. V uplynulém roce měla 
Charita v péči 301 pacientů, u kterých se uskutečnilo 17 813 návštěvy. Celkový počet 
ošetření byl 28 606.

Pečovatelská služba
Jde o terénní službu poskytovanou osobám, které mají sníženou soběstačnost a rodi-
nám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby.
Jedná se např. o pomoc při osobní hygieně, zajištění a podávání stravy, pomoc při zajiš-
tění chodu domácnosti apod. Tyto služby hradí uživatel na základě aktuálního sazební-
ku a v roce 2007 je  využilo  celkem 298 klientů (počet úkonů byl 40 005).
     

Osobní asistence
Osobní asistence je terénní služba určená osobám se sníženou soběstačností, jejichž 
situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Také tuto službu hradí uživatel dle dané-
ho sazebníku. V loňském roce se jednalo o 17 uživatelů (počet hodin asistence byl 
3924).

Půjčovna zdravotních a kompenzačních pomůcek
Půjčovna pomůcek doplňuje v případě potřeby hlavní služby Charity. Zapůjčená pomůc-
ka slouží klientovi po dobu než si tuto pomůcku zajistí přes zdravotní pojišťovnu či jiným 
způsobem. V roce 2007 si 143 klienti zapůjčili celkem 254 pomůcky.

Centrum sociální a humanitární pomoci
Jde jednak o sociálně právní poradenství pro seniory nebo osoby se zdravotním 
postižením, např. pomoc při vyřizování sociálních dávek, žádostí o umístění do ústav-
ního zařízení (v roce 2007 využilo 74 osob). Dále jde o krizovou intervenci pro osoby 
z rizikových sociálních skupin (celkem 44 uživatelů) a je nabízena i pomoc v rámci tzv. 
charitního šatníku (využilo 72 osob).  

Savore, občanské sdružení, Jesenická 61
Občanské sdružení Savore vzniklo na konci roku 1998 z iniciativy šumperských Romů. 

Je samostatným právním subjektem. Finanční prostředky získává z nestátních grantů, stát-
ního rozpočtu a příspěvku města.

Jeho posláním je všestranný rozvoj schopností a dovedností romských dětí a mládeže 
prostřednictvím vzdělávacích, volnočasových a komunitních aktivit a další podpora roz-
voje romské komunity prostřednictvím dobrých příkladů jednotlivců. V průběhu roku 2007 
navštívilo občanské sdružení Savore celkem 1370 dětí. 
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Akce pro děti i mládež probíhají 3x týdně, dále byly pořádány další interní i externí akce. 
V r. 2007 byl uskutečněn pětidenní pobyt pro 16 dětí v Třemešku u Oskavy, výlet do ZOO 
ve Dvoře Králové, vystoupení na Bambiriádě a na romské pouti v Olomouci.

Provoz zabezpečovali 3 pracovníci.
 

DĚTSKÝ KLÍČ Šumperk, o.p.s., nám. Míru 5
Obecně prospěšná společnost Dětský klíč vznikla v r. 2000 s cílem pomoci handicapo-

vaným dětem a jejich rodičům v regionu Šumperk. Úzce spolupracuje  se Speciální školou 
na Hanácké ulici. Aktivity společnosti směřují především ke zlepšení péče o děti s vývojo-
vými vadami, zejména s autismem, k podpoře rodin takových dětí a ke hledání možností 
integrace těchto dětí do společnosti.

Volnočasové aktivity společnosti se realizují především v tělovýchovném kroužku, krouž-
ku sociálních dovedností, kroužku autirytmy a léčebnou jízdou na koních. Byla zřízena 
klubovna, ve které jsou realizovány odlehčovací služby. Dětem je k dispozici po celý rok, 
mohou si zde vybrat ze svých oblíbených herních aktivit.

V průběhu prázdnin proběhl letní integrační tábor pro tyto děti a dva víkendové pobyty 
a jeden výlet.

Organizace má k dispozici 8 osobních asistentů.
Od roku 2007 je společnost registrovaným poskytovatelem sociálních služeb - osobní 

asistence a odlehčovací služby.

Český červený kříž, o.s. - oblastní spolek Šumperk, Jesenická 2
Český červený kříž je humanitární občanské sdružení, které působí zejména v oblasti 

humanitární, sociální a zdravotní.     
OS ČČK Šumperk metodicky řídí, koordinuje a kontroluje činnost 19 místních skupin na 

okrese Šumperk, které mají cca 700 členů.
Činnost OS ČČK je zaměřena na výuku první pomoci pro nejširší veřejnost, jako jediná 

instituce má udělenou akreditaci MŠMT pro další vzdělávání pedagogických pracovníků 
ve zdravotnických kurzech. Dále pořádá besedy pro děti v MŠ a ZŠ, pro které každoročně 
organizuje soutěž Hlídek mladých zdravotníků.

Pravidelně jsou předávány plakety Dr. Jánského za bezplatné dárcovství krve, kterých 
bylo ve sledovaném roce předáno celkem 292 (189 bronzových, 71 stříbrných a 32 zlatých).

Součástí OS ČČK je také ošacovací středisko, které poskytuje pomoc lidem v tísni
a sociálně slabším spoluobčanům.

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých, o.s., ul. 8. května 22
Toto občanské sdružení poskytuje služby 141 členům, 28 klientům i jejich rodinným pří-

slušníkům oblasti Šumperska a 72 členům a 16 klientům oblasti Jesenicka. 
Posláním organizace je sdružovat a hájit zájmy těžce zrakově postižených občanů, 

poskytovat jim konkrétní služby vedoucí k jejich integraci, aktivizační služby a sociální 
poradenství, podporovat pracovní uplatnění, aktivizovat členy prostřednictvím zájmových 
klubů, sportovní činností a vzdělávacími kurzy a besedami.

V rámci sociální poradny bylo zavedeno půjčování některých kompenzačních pomůcek 
těžce zrakově postiženým občanům.
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V roce 2007 bylo poskytnuto 698 sociálně právních osobních konzultací a 1018 tele-
fonických, 57 návštěv starších zrakově postižených občanů. Průvodcovské a předčita-
telské služby byly poskytnuty 85 nevidomým klientům. Důležitou činností jsou aktivizační 
služby prováděné formou klubových setkání. Pracovalo celkem 8 klubů a uskutečnilo se 
84 setkání s průměrnou účastí 9 osob. Pozornost byla věnována i sportovní činnosti, náv-
štěvám kulturních a společenských akcí, zájezdům, exkurzím, 2 rekondičním pobytům 
a odstraňování architektonických barier. Těžce zrakově postižení klienti a jejich rodinní 
příslušníci našli pomoc v bezplatné psychologické poradně. Ve spolupráci s Tyfl oCentrem 
Olomouc byla 3 těžce zrakově postiženým členům poskytována osobní asistence. 

V r. 2007 získalo pracoviště akreditaci na poskytování sociálního poradenství a aktivi-
zační služby pro těžce zrakově postižené občany.

Provoz SONS v Šumperku zajišťují 2 pracovnice.

Poradna pro ženy a dívky, Šmeralova 2
Poradna působí v Šumperku od roku 1995 a od 1. 1. 2007 bylo otevřeno její detašova-

né pracoviště v Komunitním centru sociálních služeb. Poskytuje pomoc ženám a dívkám 
při řešení obtížných situací, sociálně právní poradenství, zprostředkovává pomoc odbor-
níků nebo zajišťuje ubytování v azylových domech. Pomáhá ženám, které se staly obětmi 
domácího násilí a poskytuje materiální pomoc budoucím maminkám.

V rámci projektu KPPP uskutečňuje přednášky na školách. Tyto jsou zaměřeny na 
výchovu k zodpovědnému partnerství, manželství, předcházení interrupcí, na informa-
ce o antikoncepci, pohlavních chorobách, prevenci kriminality apod.

Poradna poskytla v průběhu roku 2007 364 konzultace pro 151 klientek. Dále uskuteč-
nila 95 hodin přednášek na různá témata pro 1 680 posluchačů.
Činnost poradny zabezpečují 2 pracovnice na zkrácený úvazek.

Kultura

Divadlo Šumperk, s.r.o.
V r. 2007 sehrálo Divadlo Šumperk, s.r.o. celkem 179 představení na domácí i cizí scéně 

a v Šumperku bylo uvedeno 8 představení jiných divadelních souborů. Umělecký soubor 
připravil celkem 9 premiér a na repertoáru bylo 16 různých titulů. Nejhranějším titulem byl 
Amadeus (19x) pro 4 158 diváků. 

Průměrná návštěvnost na domácí scéně činila 71 %, na cizích scénách pak 100 %. Diva-
dlo pravidelně zajíždí do Jeseníku, Nového Jičína, Bruntálu, Opavy, Valašského Meziříčí,  
Zábřehu, Krnova, Liberce, Javorníku ad.

Průměrné ceny vstupného u dětských představení činily 30,- - 40,- Kč, u dospělých 120,- - 
250,- Kč. Mezi pravidelné mimodivadelní aktivity patří pořádání výstav k jednotlivým premi-
érám, organizace maškarního plesu, spolupráce se Šumperským dětským sborem, Teens 
Jazzbandem Velké Losiny, pravidelná spolupráce s ochotnickým souborem Divadelní stu-
dio, spolupráce na cyklu Klasika Viva, organizování festivalu Miloše Movnara a Divadla
v parku.
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Ve sledovaném roce získali šumperští herci tato ocenění: Olga Kaštická-Zimmerman-
nová - Cenu kraje, Bohdana Pavlíková na festivalu České divadlo cenu za 3. nejlepší herec-
ký výkon stejně jako představení „Jitřní paní.“

Kino Oko, p.o.
V roce 2007 navštívilo kino Oko celkem 71 823 diváků, což bylo o 20 % více než v roce 

předcházejícím. Uskutečnilo se 863 fi lmových projekcí, tržby ze vstupného dosáhly částky 
5 mil. Kč. Kino Oko je na druhém místě v ČR co do průměrného počtu diváků na 1 před-
stavení = 81. Velmi dobrých výsledků dosahuje kino také v oblasti reklamy, o čemž svědčí 
suma 200 tisíc Kč na straně příjmů. Ve sledovaném roce došlo ke zkvalitnění této služby 
možností promítání nejen diapozitivů, ale i videoklipů.

Divácky nejúspěšnějším fi lmem se stal český snímek „Vratné lahve“, který navštívilo cel-
kem 7 tisíc diváků. Z dětských fi lmů zaznamenal velkou návštěvnost fi lm „Harry Potter
a Fénixův řád“ s 5 tisíci diváky.

Na rok 2007 připadly oslavy 100. výročí otevření prvního českého kina. V jejich rámci 
byla dvě fi lmová představení promítána pro děti zdarma. Sponzorsky se na této i dalších 
akcích podílela fi rma SHM,s.r.o., Šumperk.

Kino byla také spolupořadatelem akce „Město čte knihu“, ale fi lmová představení s Jiřím 
Suchým se nesetkala se zájmem diváků.

Provoz kina zajišťují 4 zaměstnanci v hlavním pracovním poměru a 8 pracovníků na 
základě dohod.

Město dotovalo činnost kina částkou 1 130 tisíc Kč.

Městská knihovna, p.o.   
Městská knihovna Šumperk, p.o. zajišťuje knihovnické služby občanům a současně 

působí jako regionální centrum pro veřejné knihovny okresu Šumperk. 
Její činnost zajišťovalo celkem 15,6 pracovnic, z toho 3,1 pracovního úvazku bylo fi nan-

cováno z příspěvku Olomouckého kraje na výkon regionálních funkcí.
Knihovna na ul. 17. listopadu a pobočka Sever na Temenické ulici registrovaly celkem 

3 945 čtenářů (z toho 808 dětí do 15 let), kteří učinili v průběhu roku 2007 celkem 66 439
návštěv a půjčili si 248 875 dokumentů - knihy, periodika, zvukové knihy a CD ROM.
 V říjnu 2007 byly výpůjční systémy obou poboček propojeny do společné databáze, což 
umožňuje čtenářům jejich návštěvu pouze s jednou legitimací.

Do knihovních fondů bylo zapsáno 3 768 nových titulů, 66 audiokazet a 60 CD ROM. 
Celkový počet knihovních jednotek činil ke konci sledovaného roku 77 814, z toho 74 460 
knih, 3 354 ostatních (převážně zvukových knih). Nabídku doplňovaly 233 tituly periodik. 
Dalších 1 854 knihy zpracovalo pracoviště střediska pro knihovny v okolí Šumperka.

V knihovně bylo uspořádáno 508 kulturních a vzdělávacích akcí pro mládež a pro dospělé 
nejrůznějšího charakteru. Byla hlavním organizátorem III. ročníku akce „Město čte knihu“, 
do které se zapojily i ostatní kulturní instituce. Vedle různých besed knihovna pravidelně 
pořádá i výstavy, dražby výtvarných prací, organizuje výtvarné a literární soutěže apod.

Ve sledovaném roce byla vypracována studie na rekonstrukci knihovny a rozšíření 
jejich prostor a prostřednictvím Městského úřadu vypsána veřejná zakázka na tuto akci.
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V r. 2007 dotovalo Město Šumperk její činnost částkou 5 308 tis. Kč a Olomoucký kraj 
přispíval na regionální funkci knihovny částkou 1 999 tis. Kč. Příjmy knihovny činily 543 
tisíc Kč.

Dům kultury Šumperk, s.r.o.
Kulturně společenská a vzdělávací činnost Domu kultury Šumperk byla v roce 2007 napl-

něna nad rámec požadovaných limitů ve všech oblastech a žánrech. Oproti roku 2006 se 
počet pořadů zvýšil o 60 na celkové množství 297 akcí. Z toho téměř polovina byla určena 
dětem a mládeži.

Mezi nejvýznamnější akce patří: Jazz Šumperk, Varhanní festival, Pavlínin dvůr Open 
Air, Horování a samozřejmě tři mezinárodní bluesové přehlídky Blues Alive, Echo Blues 
Alive a Blues Aperitiv. 

Dále se Dům kultury výrazně podílel na organizaci a dramaturgii festivalů Divadlo v par-
ku, Šumperské Preludium a koncertech Klasika Viva či adventní koncerty.

Mezi nejúspěšnější pořady patřil koncert Moravské fi lharmonie Olomouc s houslistou 
Pavlem Šporclem, vystoupení Šumperského dětského sboru, skupiny Olympic, Divokej 
Bill, Tři sestry a 4 zábavná odpoledne s Evou a Vaškem.

Ve sledovaném roce začala v DK ožívat klubová kultura malých forem, z nichž mezi nej-
zdařilejší patřily recitály v G-klubu (Jablkoň, Nezmaři, Oldřich Janota a d.).

Dále DK připravil desítky jazykových, pohybových a tanečních kurzů, kontraktační výsta-
vy, akce pro ženy, literární večery a 18 různých přednášek. Téměř 50 pořadů bylo určeno 
dětem a školám a skoro stovka akcí byla určena mládeži.

DK provozoval rovněž Art kino, ve kterém uvedl třicítku nezávislých fi lmů a cyklus Pro-
jekt 100.

V Galerii Jiřího Jílka se uskutečnilo 12 výstav.

Vlastivědné muzeum Šumperk, p.o.
Vlastivědné muzeum je příspěvkovou organizací Olomouckého kraje. Kromě muzea

v Šumperku spravuje také objekty v Zábřehu, Mohelnici, Lošticích a Úsově.
V roce 2007 muzeum dokončilo dvě náročné  rekonstrukce muzejních objektů - jiho-

východního křídla Pavlínina dvora v Šumperku, která byla završena slavnostní vernisáží 
nové Galerie Šumperska a obnovu tzv. staré školy na zámku Úsov. V létě byla zahájena 
i rekonstrukce nádvoří a západního křídla Pavlínina dvora, která bude ukončena v roce 
2008.

Stejně jako v minulých letech probíhala i v roce 2007 sbírková dokumentace, takže ke 
31. 12. 2007 bylo zde evidováno celkem 271 628 sbírkových předmětů. K nejvýznam-
nějším přírůstkům patří kolekce originálů ilustrací Adolfa Kašpara, plastika Jiřího Jílka
a řada dalších.

Ve sledovaném roce bylo rovněž restaurováno 14 sbírkových předmětů v celkové hod-
notě 232 tisíc Kč. Velmi plodná byla i činnost archeologická, zejména záchranný archeo-
logický výzkum na Nám. Republiky, kde byly objeveny relikty vodního příkopu  z 15. - 17. 
století.

Z ediční činnosti VM byl vydán jubilejní sborník Severní Morava, který byl věnován 50. 
výročí jeho vzniku.Ve spolupráci s Městskou knihovnou byl vydán i „dětský“ sborník Sever-
ní Moravy, věnovaný zapomenutým řemeslům severní Moravy. Dále byl vydán reprezen-
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tační katalog k výstavě Církevní umění období klasicismu na Šumpersku a kalendář Zlatý 
poklad. 

Ve sledovaném roce byly rozšířeny webové stránky muzea.
Do správy VM spadá i rekonstruovaný klášterní kostel, který sloužil k řadě koncertů, 

besed a přednášek a rovněž výstav. 
Ve VM se uskutečnilo celkem 45 krátkodobých výstav. Novou Galerii Šumperska ote-

vřela výstava ak. malíře Lubomíra Bartoše k jeho životnímu jubileu.

MOTÝLI ŠUMPERK, dětský pěvecký sbor DDM Vila Doris a ZUŠ
V roce 2007 oslavil tento sbor, který sdružuje 200 dětí ve 4 odděleních, 45. výročí svého 

založení. Současně to byl první rok, který sbor trávil ve svém novém působišti na Komíně. 
Vedle pravidelných zkoušek uskutečnil  v průběhu sledovaného roku celkem 73 akce,
z toho 23 samostatných koncertů, 73 dílčích vystoupení, celkem pro 15 500 posluchačů. 
68 dnů strávily děti na zájezdech a soustředěních mimo Šumperk.

Mezi pravidelné každoroční akce patří: Jarní koncert, Koncert pro UNICEF, Motýli v diva-
dle, koncert Růžových dětí a Vánoční koncert. Výměnné pobyty partnerských sborů se
 v roce 2007 uskutečnily z Nového Jičína, Opavy a Liberce.

Sborové děti absolvovaly také několik pracovních soustředění ať již v průběhu letních 
prázdnin nebo o víkendech.

Motýli se také zúčastnili mezinárodní soutěže ve švýcarském Montreux, kde získali 
krásné druhé místo. Celkem koncertovali v jednadvaceti městech a obcích, z toho 6x
v cizině.

KLASIKA VIVA
Cyklus koncertů Klasika Viva se stal za sedm let své existence jedním z pilířů kultury

v Šumperku. Projekt je cyklem pravidelných koncertů, které se konají každoročně od břez-
na do ledna. Klasika Viva je pořádána MgA. Romanem Janků - Agentura J+D ve spolupráci 
s DK a VM Šumperk.

První koncert tohoto cyklu se uskutečnil v březnu 2001 v obřadní síni šumperské radni-
ce, takže tato sezona nesla příznačný název „Hudba na radnici“ a konaly se zde komorní 
koncerty a sólové recitály. Od další sezony dochází k rozšíření akcí do nových prostor - sálu 
DK, VM, evangelického kostela, divadla apod. V roce 2004 dochází ke změně názvu celého 
cyklu na Klasika Viva a koná se první koncert v rekonstruovaném klášterním kostele.

Od svých počátků je projekt organizován pod záštitou starosty města, později je podpo-
rován Olomouckým krajem a řadou sponzorů.

V roce 2007 se uskutečnilo celkem 9 koncertů Klasika Viva v rámci předplatného a jeden 
mimořádný (koncert pro UNICEF). Na koncertech vystoupili vynikající hudební osobnosti 
a soubory, které patří k evropské špičce ve svém oboru. Koncerty navštívilo více jak
2 200 posluchačů, což představuje cca 230 návštěvníků na jeden koncert.

Klášterní hudební slavnosti pořádané poprvé v roce 2007 jsou logickým letním pokra-
čováním Klasiky Vivy.Uskutečnily se 3 koncerty v prostředí klášterního kostela, na nichž 
mj. vystoupila přední česká cembalistka Edita Keglerová a v provedení Českého komorní-
ho sboru a Capelly Regia zaznělo Requiem W.A.Mozarta. Podle velkého zájmu poslucha-
čů lze soudit, že podobný festival v letních měsících do Šumperka patří.
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Dům dětí a mládeže U radnice, p.o.
Dům dětí a mládeže U radnice je školské zařízení poskytující zájmové vzdělávání pro 

mládež i dospělé. Funkci zřizovatele plní Město Šumperk.V r. 2007 završil Dům dětí a 
mládeže 40 let své činnosti. Zaměstnával 6 pedagogických, 5 správních zaměstnanců  
a 38 externích vedoucích. Vzdělávací záběr DDM byl vnitřně členěn na oddělení přírod-
ních věd a ekologie,estetické výchovy, techniky a sportu, her a programů.

Do 96 zájmových útvarů bylo zapsáno 1 132 členů. Potěšitelný je fakt, že i vzhledem
k neuspokojivému demografi ckému vývoji přibylo dětí do 18 let. Věkové složení členů 
zájmových útvarů bylo následující: 240 předškoláků, 665 žáků a studentů a 227 ostat-
ních.

Na úseku příležitostné činnosti připravil DDM 360 různých akcí, kterých se zúčastnilo 
více jak 27 tisíc zájemců. Byly pořádány i dětské tábory a krátkodobé pobyty v táborové 
základně v Hraběšicích, kterých se konalo celkem 21 pro 330 dětí.

 Náročná a odpovědná práce s talenty se odrazila v úspěšné reprezentaci DDM a Šum-
perka ve sportovních odvětvích, tanečních soutěžích, výtvarných přehlídkách a výsta-
vách, úspěšných řešitelích přírodovědných olympiád. 

Ve spolupráci se školami zdárně pokračoval projekt Pohybem proti drogám, v mini ZOO 
se dařil odchov velmi náročných živočichů, úspěšná byla organizace dobrovolné sbírky 
pro nevidomé a práce s handicapovanými dětmi.

Dům dětí a mládeže a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Vila 
Doris, p.o.

Vila Doris je příspěvkovou organizací Olomouckého kraje, jejíž součástí je i zařízení pro 
další vzdělávání pedagogických pracovníků. Je to centrum volného času dětí, mládeže, 
ale i dospělých.

Její hlavní činnost probíhá v budově Vily Doris na ul. 17. listopadu  a v budově Komu-
nitního centra rozvoje lidských zdrojů - Komíně na ul. Komenského. Mimo tyto objekty má
k dispozici také dvě turistické základny - Švagrov a Štědrákova Lhota.

Díky grantu EU vznikla v roce 2007 Ekoporadna, která pracuje pod Střediskem ekolo-
gické výchovy Vily Doris. Toto středisko uskutečnilo ve sledovaném roce celkem 195 výu-
kových programů, kterých se zúčastnilo 9 347 dětí z mateřských, základních a středních 
škol Šumperka. Část výukových programů proběhla v terénu na Lesní ekostezce Švagrov. 
Ekologické středisko bylo rovněž pořadatelem celorepublikové akce Veletrh výukových 
programů, který rovněž proběhl na Švagrově.

Oddělení sportu sdružuje 24 zájmových kroužků a ve sledovaném roce uspořádalo repub-
likové kolo v košíkové středních škol.

V roce 2007 začalo pracovat Mateřské centrum Komínkov, které se zapojilo do celore-
publikové sítě těchto center, dále bylo realizováno několik nových akreditovaných vzdělá-
vacích programů pro pedagogy a nově byla vybavena počítačová učebna.

Celkem v uplynulém roce uspořádala Vila Doris 365 akcí, kterých se zúčastnilo 38 420 
dětí i dospělých. Mezi tradiční akce patří Den pro Zemi, Bambiriáda, Via Lucis, Dýňobraní, 
Uličkami s lampičkami, Zlatá lyra, Vánoční koncert ŠDS, Šumperský havran a Město čte 
knihu.
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Ve Vile pracovalo celkem 83 zájmových útvarů, do nichž docházelo 1 376 zájemců.
V průběhu roku bylo uspořádáno 21 táborů a soustředění pro 1 020 dětí.

Regionální a městské informační centrum při Vlastivědném muzeu Šumperk (RMIC)
RMIC je součástí organizační struktury Vlastivědného muzea, v jehož prostorách se také 

nachází.
Informační pracoviště provádí permanentní aktualizaci internetových stránek, které jsou 

propojeny se stránkami Města Šumperka, ale i dalšími institucemi a informačními centry
v regionu.

Široká nabídka služeb byla v uplynulém roce obohacena o sezonní rezervační systém 
- předprodej jízdenek do skibusů a cyklobusů v oblasti Jeseníků.

Umístění Infocentra do severovýchodního křídla Pavlínina dvora umožnilo přístup do jeho 
prostor i handicapovaným občanům. Vstup do RMIC je současně i vstupem do výstavních 
a přednáškových prostor muzea.

Návštěvnost Infocentra je rok od roku vyšší, ve sledovaném roce to bylo již 8 500 osob. 
Převažují turisté z celé ČR, kteří jezdí nejen do Šumperka, ale zejména do Jeseníků. 
Podstatnou část zahraničních návštěvníků tvoří Němci, dále Holanďané. Dlouhodobý po-
kles zájmu je zaznamenán u polských turistů. Důležitou službou veřejnosti jsou i telefo-
nické dotazy a kontakty prostřednictvím e-mailů.

RMIC splňuje podmínky pro certifi kaci, kterou uděluje Česká centrála cestovního ruchu 
- CzechTourism a má druhou nejvyšší skupinu v kategorizaci informačních center.

Sdělovací prostředky
Největší okruh čtenářů má stále Šumperský zpravodaj (dříve Horizont) - zpravodajský 

čtrnáctideník města Šumperka, který je zdarma doručován do všech domácností ve měs-
tě.  Vedle něj i nadále vychází nepravidelně Horizont, který je vydáván soukromým sub-
jektem a rovněž dodáván do poštovních schránek. Značnému zájmu se těší i Moravský 
sever, vycházející denně jako součást olomouckého Denníku a týdeník Týden na severu. 
Obě periodika jsou zaměřena na bývalý šumperský a jesenický okres.

Město Šumperk dále vydává měsíčník zaměřený na kulturu, Kulturní život Šumperka.
Domácnosti ve městě dostávají dále reklamní tiskoviny největších supermarketů v mís-

tě (5 druhů) a další inzertní a reklamní tiskoviny.
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Název investice Rozpočet Skutečné
 (tis.Kč) náklady (tis.Kč)

Klášterní kostel 236 236,0
Oplocení DPS 84 83,4
Radnice - výtah a d. 13 215 13 055,8  
Temenice - splašková kanalizace 4 362 4 369,8
Temenice - vodovod II. etapa 36 35,7
Travnaté hřiště 209 59,8
MŠ Sluníčko 398 397,3
I. ZŠ 22 22,0
VI. ZŠ 17 15,0
Bratrušovské koupaliště 6 631 6 599,1
Tyršův stadion - tribuny 6 010 6 002,9
Park nad Slovanskou ulicí 2 844 724,6
Komunikace U Sanatoria 248 233,9
Komunikace Denisova ul. 251 250,9
Komunikace Riegrova ul. 58 53,4
Komunikace Reissova ul. 16 277 14 879,7
Opěrná zeď Hanácká ul. 750 744,3
Komunikace Hrabenovská a Bohdíkovská ul. 6 780 5 975,6
Komunikace Gen. Krátkého 4 733 4 433,4
Škvárové hřiště - umělá tráva 4 311 4 310,7
Komunikace J. z Poděbrad 3 271  1 716,2
Pavlínin dvůr - nádvoří 9 361 8 950,0
Obnova hodnot nár. histor. povědomí 250 158,8
Prievidzská IV. 13 500 11 397,6

  Zdroj: MěÚ

15. Investiční a bytová výstavba15. Investiční a bytová výstavba

Ve sledovaném roce byly fi nanční objemy investičních akcí realizovaných z rozpočtu 
města rozvrženy rovnoměrně mezi technickou a občanskou infrastrukturu. 

Z celkové sumy technické infrastruktury v částce 44,1 mil. Kč byly provedeny zejména 
opravy místních komunikací za 39,7 mil. Kč a  stavební akce v Temenici (splašková kana-
lizace a vodovod) ve výši 4,4 mil. Kč.

V občanské infrastruktuře byla prostavěna suma 31,5 mil. Kč. Modernizace sportovišť
a rekonstrukce bratrušovského koupaliště stála 16,9 mil. Kč, modernizace budovy radni-
ce (zbudování bezbariérového přístupu, výtahu a nových veřejných WC) za 13,1 mil. Kč.

Byla zahájena I. etapa výstavby parku nad Slovanskou ulicí a pokračovaly restaurá-
torské práce v klášterním kostele. Mezi další významné akce patří rekonstrukce nádvoří 
Pavlínina dvora téměř za 8,9 mil. Kč.

Přehled investičních akcí v roce 2007
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Kategorie Počet bytů Podíl % 

1 místnost  1 289 11
1 + 1 1 277 11
1 + 2 2 795 23
1 + 3 5 132 44
1 + 4  a více 1 295 11      

Zdroj: SLDB 2001

Vlastnický vztah Počet bytů Podíl %

Byty vlastníků 5 626 48
Byty nájemní 2 692 23
Byty družstevní 3 470 29       

Zdroj: SLDB 2001                 

Skladba bytového fondu
V roce 2007 spravovalo největší počet bytů Stavební bytové družstvo a ŠMR,a.s. Spo-

lečenství vlastníků bytových jednotek spravují soukromý bytový fond. Byty ve vlastnic-
tví města (spravované ŠMR,a.s.) jsou převážně s regulovaným nájemným (517).  I toto 
nájemné se v posledních dvou letech však výrazně zvýšilo. Pro rok 2008 o 23,8 %. 

Ve sledovaném roce bylo přiděleno 23 uvolněných obecních bytů, z toho 12 v domech 
zvláštního určení. Na každý zveřejněný uvolněný byt se přihlásilo cca 30 žadatelů.

Na jednu bytovou jednotku připadá ve městě v průměru 55 m2 užitné plochy. Byty, 
které byly dokončeny v posledních dvou letech jsou větší a byty v bytových domech mají
v průměru 67 m2 a užitná plocha bytů v rodinných domcích přesahuje 100 m2.

Vybavení bytů Počet bytů Podíl %

Veřejný vodovod 11 764 99,9
Plyn ze sítí 11 388 98,1
Přípojka kanalizace 11 764 99,9
Ústřední, příp. etážové topení 11 005 93,3

Úroveň vybavení bytů se oproti předcházejícímu roku v podstatě nezměnila. Plynofi ka-
ce a napojení na vodovod a kanalizaci se přibližuje stu procentům. Vybavení ústředním, 
případně etážovým topením odhadujeme na 94 %. Část majitelů RD přechází zpět na 
vytápění tuhými palivy z důvodů výrazného zvýšení cen el. energie a plynu.

Zdroj: MIS
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Tržní ceny realit
(město Šumperk - stav k 31.12. 2007)

Druh nemovitosti Velikost Průměrná cena v tis. Kč

Byty 1 + 1 550 - 650
 2 + 1 700 - 850
 3 + 1 800 - 1 mil.
 4 + 1 900 - 1,2 mil.
Garáže 1 stání 130 - 160 
Chaty, zahradní domky  - 100 - 500 
Pozemky zasíťované m2    1 - 1,5 

Pronájem realit
(město Šumperk  stav k 31.12. 2007)

Druh nemovitosti Velikost Cena v Kč/měs. - průměr

Byty (bez služeb) 1 + 1 3 000
 2 + 1 3 500
 3 + 1 3 800
 4 + 1 4 000
Garáže 1 stání 500
Nebytové prostory m2 500 - 5 000 Kč/rok

Zdroj: Realitní kanceláře na území města Šumperka

Ceny realit na území města
Ve městě Šumperk zabezpečuje realitní služby 14 realitních kanceláří s regionální působ-

ností. V průběhu roku 2007 se zvýšily ceny realit, zejména bytů o 15 - 20 %. V důsledku 
výhodných úvěrů, stavebního spoření a hypoték se zvýšila  poptávka po rodinných dom-
cích i bytech, zejména střední velikosti. Přetrvává zájem o domky do 4 mil. Kč a byty všech 
velikostí. Větší zájem je o byty v osobním vlastnictví. Při prodeji družstevních bytů byly ceny 
v průměru o 5 % nižší. Až 80 % nákupu bytů se řeší pomocí úvěrů.
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16. Civilní ochrana města16. Civilní ochrana města

Město Šumperk v roce 2007 pokračovalo v realizaci projektů civilní ochrany, jejichž 
jádrem je komunikace s občanskou veřejností. Do těchto projektů se zapojuje stále větší 
počet občanů, a to i z okolních obcí.

Ve spolupráci se Střední zdravotnickou školou proběhl I. ročník kurzu „Zdravotnická 
první pomoc pro veřejnost“, kterého se zúčastnilo 140 zájemců. Dále proběhl II. ročník 
akce „Zábava na základně CO Luže“ za účasti 360 osob, což bylo jednou tolik než v roce 
předcházejícím.

Každou první středu v měsíci se realizují diskusní radiové relace na občanském radiu 
CB. Současně také probíhaly diskusní relace se žáky základních škol. Byl zorganizován 
4. ročník soutěže civilní ochrany pro žáky ZŠ a SŠ, do které se zapojilo 84 žáků a stu-
dentů. 

Do akcí civilní ochrany se aktivně zapojuje 28 dobrovolníků, bez jejichž spolupráce by 
tyto nemohly proběhnout.

17. Hasičský záchranný sbor (HZS) Olomouckého 17. Hasičský záchranný sbor (HZS) Olomouckého 
kraje, územní odbor Sever, stanice Šumperkkraje, územní odbor Sever, stanice Šumperk

a Jednotka sboru dobrovolných hasičůa Jednotka sboru dobrovolných hasičů
města Šumperkaměsta Šumperka

HZS stanice Šumperk zabezpečuje stálé služby ve třech směnách. K dispozici má auto-
mobily speciální hasební, výškové a zabezpečovací techniky a čluny pro práci na vodě. 
Hasičská letecká služba a letadlo uzpůsobené na likvidaci lesních požárů je na letišti Šum-
perk.

Ve sledovaném roce došlo na území města k 59 požárům, při nichž došlo k úmrtí 2 osob. 
Hmotná škoda činila 1,6 mil. Kč, uchráněné hodnoty byly ve výši téměř 2 mil. Kč. Nejčas-
tějšími příčinami bylo úmyslné zapálení (8), nedbalost (5) a technické závady (5). Mimo 
likvidaci požárů se hasiči podíleli i na záchranných pracích při dopravních nehodách (33). 
Technická pomoc hasičů byla využita u 187 případů.

Jednotka sboru dobrovolných hasičů města Šumperka je zřízena jako organizační 
složka města. Je začleněna mezi základní složky integrovaného záchranného systému, 
což znamená, že zabezpečuje výjezd požárního družstva do 5 min. od vyhlášení popla-
chu i mimo územní obvod města.

V současné době tvoří jednotku 16 členů. V roce 2007 zasahovala u 35 mimořádných 
událostí. 27x zasahovala u požáru, 1x při živelní pohromě (orkán Kyrill), 1x při dopravní 
nehodě, 2x poskytovala technickou pomoc občanům a další.
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Městská policie (MP)
Činnost Městské policie Šumperk se řídí zákonem č. 553/1991 Sb., o obecní policii 

a byla zaměřena především na zabezpečování veřejného pořádku ve městě, ochranu 
bezpečnosti osob a majetku, na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komuni-
kacích a dodržování obecně závazných vyhlášek.

V průběhu r. 2007 řešili strážníci MP v Šumperku celkem 5 917 událostí. V blokovém 
řízení bylo  uloženo celkem 1 938 pokut v celkové výši 1 077 500,- Kč. Průměrná výše 
uložené pokuty činila 555,- Kč.

Bylo vystaveno 166 ks parkovacích karet v hodnotě 173 336,- Kč, poplatky za vjezd do 
pěší zóny činily 3 460,- Kč.

Mimo hlavních úkolů, vyplývajících z výše uvedeného zákona se MP podílela na pre-
ventivních aktivitách jak pro mládež tak i pro dospělé.

MP v Šumperku má 25 strážníků, což se do budoucna jeví jako nedostačující počet, 
zejména vzhledem k většímu rozsahu činnosti, vyplývající z nového zákona. Od 1. 7. 
2008 by měl být jejich počet zvýšen na 27.

V roce 2007 bylo řešeno celkem 1 979 dopravních přestupků. Bylo uskutečněno 30 
akcí zaměřených na měření rychlosti vozidel, při nichž bylo zjištěno 250 přestupků, za 
něž byly uloženy blokové pokuty v celkové výši 295 500,- Kč.

MP provozuje kamerový monitorovací systém, který byl vybudován v rámci programu 
prevence kriminality. Průběžně je tento systém modernizován.

Městská policie se podílela na zajišťování veřejného pořádku při kulturních, sportov-
ních a společenských akcích. Z místních komunikací bylo odstraněno 19 vraků vozidel, 
bylo odchyceno celkem 101 psů, z toho 57 vráceno původním majitelům a 40 umís-
těno do útulku v Zábřehu. Město zaplatilo za pobyt psů v tomto zařízení v r. 2007 celkem
116 000,- Kč.

V rámci projektu „Příprava obyvatel na krizové situace“ se jednotka aktivně podílela
na 8 akcích pro ZŠ a SŠ, 2 preventivních akcí pro veřejnost a zabezpečovala požární asi-
stenci při velkých akcích ve městě (Slavnosti města, Mezinárodní folklorní festival a d.).
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Přehled činností MP v letech 2004 - 2007

Událost 2004 2005 2006 2007

Zadržení hledané osoby 15 21 15 26
Zajištění podezřelého z trestného činu 76 70  84 55
Zadržení podnapilého řidiče 20 13 13 9
Dopravní přestupky 1 836 1 869 2 627 1 979
Volné pobíhání psa  118 134  104 80
Krádež v obchodě 219 326 342 424
Přestupky proti majetku 62 59 44 38
Rušení nočního klidu 51 61 46 34
Odchyt psa 93  109 87 101
Poškození veřejného prostranství 52 60 66 53
Znečištění veřejného prostranství 51 34 68 42
Doručení zásilky 200 211 108 167
Asistence HZS, PČR a jiné 109 154 159 215

Celkem 4 982 5 331 6 733 5 917

Policie ČR - obvodní oddělení Šumperk
Policie České republiky (PČR) řešila v r. 2007 na území města Šumperka celkem

1 059 trestných činů, z nichž 541, tj. 51,01 % bylo objasněno (v r. 2006 - 1 105 trestných 
činů, objasněno 57,65 %). Město Šumperk participuje na celkové trestné činnosti bývalého 
okresu Šumperk 43,29 %.

Největší podíl tvoří majetková trestná činnost, kde je evidováno 556 případů, tj. 52,5 % 
z celkového počtu trestných činů. Oproti předchozímu roku došlo k nárůstu o 50 případů. 
PČR řešila 13 loupeží, z nichž bylo 30,77  % objasněno.

Poklesl počet hlášených trestných činů ublížení na zdraví z 45 v roce 2006 na 35. 
Objasněnost dosáhla 68,57 %.

Oddělení hospodářské kriminality šetřilo ve sledovaném roce 178 trestných činů
s objasněností 61,8 %, oproti 299 trestným činům z roku 2006. Nejčastějším trestným 
činem je stále úvěrový podvod s celkem 80 případy, i když došlo k markantnímu poklesu 
o 110 případů proti roku 2006.      

Krádeží vloupáním do bytů bylo oznámeno 6 (objasněno 16,67 %), do obchodů 21 
(objasněno 4,76 %).

K velkému nárůstu došlo u trestných činů ohrožování pod vlivem návykové látky (alko-
hol za volantem) ze sedmi případů v roce 2006 na 29 v roce minulém a u trestného činu 
řízení motorového vozidla bez řidičského oprávnění z 26 na 48 případů.

Dopravní policie řešila na území města 342 dopravní nehody (r. 2006 - 363), což je 
23,75 % z celkového počtu 1 440 nehod v okrese Šumperk v r. 2007. Při těchto nehodách 
přišli o život 2 lidé, 5 osob bylo těžce zraněno a 59 zraněno lehce. Hmotná škoda dosáhla 
7,8 mil. Kč. Příčiny dopravních nehod byly následující: 

Alkohol v 15 případech, nesprávný způsob jízdy 231, nedání přednosti v jízdě 86, nepři-
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měřená rychlost 12. Nejčastějšími viníky dopravních nehod byli v 93,3 % řidiči moto-
rových vozidel. Nejvíce nehod se stalo v pátek a v pondělí. Nejvíce dopravních nehod 
zavinili řidiči s praxí nad 10 let (42 %), na druhém místě řidiči s praxí 1 - 2 roky (17,8 %) 
a na třetím řidiči s praxí od 6 do 10 let (16 %). Přímými účastníky dopravních nehod se 
stalo celkem 633 mužů a 225 žen. 

K trestné činnosti docházelo především na ulicích v době od 00 do 06 hod. Pokud se 
týká dnů v týdnu nebyly výrazné rozdíly. Recidivisté se podíleli na trestné činnosti 52,2 %, 
(v roce 2006 47,4 %). Nezletilí se podíleli na trestné činnosti 5,2 % (v roce 2006 1,5 %), 
mladiství pak 6,41 % (v roce 2006 8,23 %).

Preventivní činnost PČR v r. 2007 byla zaměřena především na děti a mládež, ale také  
na seniory a na prevenci autokriminality. PČR uspořádala řadu přednášek a besed na 
všech stupních šumperských škol, Dny otevřených dveří a řadu dalších preventivních 
projektů.
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Počet

Řešené přestupky občanů

Aeroklub - občanské sdružení, letiště
ANGELMAN CZ, o.s., Šumavská 22
AIKIDO KYUKAZAN
Akademie J.A.Komenského, nám. Míru 4
AK Servis, zájmové sdružení právnických osob, 

Nemocniční 53
AKTIVIT KLUB, o.s., Gen. Krátkého 1
ALteam, Revoluční 10B
Amatérský cyklistický klub Cyklo Senior Club,

Dolnostudénská 2
APLA Šumperk, Třebízského 1
ASPV SOŠPP, Vrchlického 22
Asociace víceúčelových základních organizací

technických sportů a činností, Pod Senovou 66
AUTO KLUB, Krapkova 3
Aviatik klub, Letiště Šumperk
ALL SPORTS CZECH, Vančurova 926
Asociace pěstitelů a zpracovatelů luskovin,

Zemědělská 16
Asociace pro bezpečné používání vláken, Příčná 26
Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí

v ČR Klub Čtyřlístek, Kozinova 13

Asociace Sport pro všechny - SZŠ, Kladská 2
Asociace sportu pro všechny při SOŠ, Vrchlického 23
Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí 

v ČR, klub Broučci, Kozinova 13
AUTO KLUB 
AVZO - TSČ TRABANT KLUB, Gen. Svobody 18
Billiard club
BMX Team Šumperk, o.s., Kosmonautů 9
Break Point, o.s., Gen. Krátkého 1
Cannibals baseball, Pod Senovou 44
Citrusáři Šumperk
Club amatérských cyklistů, Dobrovského 21
Club Futsalu LION-DBV, Prievidzská 20
Cyklistický spolek VÍNO KARABINA,Wolkerova 9
Česká asociace Sport pro všechny SOŠ, Zemědělská 3
Česká asociace Sport pro všechny Gymnázia,

Masarykovo nám. 8
Česká lékařská komora, M.R.Štefánika 20
ČZS ZO U sanatoria
Česká tábornická unie, nám. J.Zajíce 9
Český svaz ochránců přírody, ZO 6 175, nám. J.Zajíce 11
Český kynologický svaz

PŘÍLOHYPŘÍLOHY

Zájmové, společenské, kulturní a sportovní organizace,
nadace a nadační fondy na území města Šumperka

(stav k 31. 12. 2007)

2007
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Český svaz chovatelů
Český zahrádkářský svaz  ZO Luže,  8. května
Český zahrádkářský svaz ZO Vyhlídka
Český zahádkářský svaz ZO U letiště, Puškinova 16
Český zahrádkářský svaz ZO U internátu,

Vikýřovická 11
Český zahrádkářský svaz ZO Pod Hájem, Bludovská
Český zahrádkářský svaz ZO U Studni
Český zahrádkářský svaz ZO Rozkvět,

Čajkovského 28
Český červený kříž, obl. spolek, Jesenická 2
Česká numismatická společnost, P.O.BOX 70
Český svaz bojovníků za svobodu, Jesenická 61
Český zahrádkářský svaz ZO Desná, 8.května 44
Český zahrádkářský svaz ZO „U Hedvy“, Fibichova 5
Český zahrádkářský svaz ZO Javoříčko
Český zahrádkářský svaz, ZO Krásný vrch,

Pod Senovou 20
Český rybářský svaz, Kozinova 11
Český zahrádkářský svaz ZO Horní Temenice, 

Zahradní 17
Český zahrádkářský svaz ZO Horní Temenice 
Český zahrádkářský svaz, územní rada, 

M.R.Štefánika 20
Česká silniční společnost, Zábřežská 70
Český svaz chovatelů, Evaldova 7
ČMOUDÍK RACING, o.s., Vikýřovická 2586
DELTA CLUB , nám. J.Zajíce 6
Divadelní studio, Fialova 3
Draci Fans, Žerotínova 67
DURERS Comp., o.s., Gen. Krátkého 1
Elan 5, Jesenická 29
ELTEC KLUB AMAVET, Revoluční 5
ENDURO TEAM COUFAL, ČSA 34
EUROMONTANA BOHEMIA, rozvoj horských

a pohorských oblastí, Nemocniční 53
Farní obec starokatolické církve, Husitská 14
Farní sbor Českobratrské církve evangelické, 

Revoluční 8
FC Baník, Slovanská 16
FC GZP, o.s., Kmochova 2
FBC Aster, o.s., Bludovská 2
Free Studio, o.s., Gen. Svobody 1
FK Semtex, Temenická 33
FC DELTA REAL, Zábřežská 23
Fotbalový klub, Evaldova 3
FRÝSPORT TEAM, Revoluční 12a
Futsal Club Region, Prievidzská 20
GAY Club, Gen. Svobody 6
Gymnastický klub, Sluneční 38
GT Panters, Nemocniční 53
Hokejový klub Stadion, Prievidzská 24
Hokejový klub Mladí draci, Žerotínova 55b
HORIZONT KLUB
Hudební skupina „Čas od času“, Žerotínova 6
Hudební skupina HIGH TIME, Prievidzská 30
Charita, Žerotínova 12

IHC Group, Žerotínova 55
Jazykové centrum - 3 Connection, o.s.,

Jugoslávská 1
Jezdecký klub Arco, ČSA 32
JUNÁK - svaz skautů a skautek ČR,

nám. J.Zajíce 11
JUNIOR CLUB, Zábřežská 93
JUVENTUS-MORAVIA, Revoluční 5
KARATE KLUB, Myslbekova 38
Karetní klub Pakát, Jitřenka
KLONDIKEBIKE, Bohdíkovská 111
Klub vojáků v záloze, Březinova 6
KRYSTAL KLUB, Anglická
Křesťanský sbor, Revoluční 8
Krystal klub
Kamarádi Bystřin, o.s., Gen. Svobody 50
Kruh přátel dětského sboru, Žerotínova 11
Klub českých turistů - oblast Jeseníky,

Zemědělská 16
Klub CANIS CENTRUM, Lidická 94
Klub přátel vína, Bludovská 12
Klub tanečního sportu, Fialova 3
Klub vytrvalostních sportů, Denisova 8
Klub techniků, Žerotínova 56
Klub technických sportů a činností,

Pod Senovou 66
Klub českých turistů, Sládkova 64
Klub vojáků v záloze, Starobranská 11
Klub přátel Rychlých šípů, o.s., Vančurova 9
Kompas klub, Uničovská 28
Kruh přátel šumperského dětského sboru,

Komenského 9
Křesťanský sbor, Revoluční 8
Kuželkářský klub, Žerotínova 55
LANO, Bezručova 1
Liga na ochranu zvířat ČR, Bludovská 1
LIGA PROTI RAKOVINĚ, nám. Republiky 4
Leteckomodelářský klub, Žižkova 7
Lnářský svaz ČR, z.s., Zemědělská 16
MAPA GOLF KLUB, Langrova 
Mateřské a rodinné centrum, Sokolská 2
Moravští muzikanti, o.s., Bulharská 1
Motýlova sborová nadace, Žerotínova 11
Myslivecké sdružení VAŠKOVA HORA
Myslivecké sdružení Pod Kamencem
Myslivecké sdružení Šumperský les, nám. Míru 11
Myslivecké sdružení Městské skály, Reissova 25
Myslivecké sdružení Šléglov, Terezínská 7
Myslivecké sdružení IDA
Náboženská obec  Církve československé

husitské, Gen. Krátkého 14
Nadační fond Centra odborné přípravy,

Gen. Krátkého 30
Nadační fond Centrum bakalářských studií,

Jesenická 31
Nadační fond při Gymnáziu Šumperk,

Masarykovo nám. 5
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Nadační fond Obchodní akademie a státní
jazykové školy v Šumperku, Hlavní třída 31

Nadační fond SOŠ železniční a památkové péče, 
Bulharská 8

Nohejbal klub
Občanské sdružení FŠIML, 8.května 33
Občanské sdružení Hendbiku ČR, Temenická 109
Občanské sdružení Sojka - Jesenická krajina, 

K.H.Máchy 14
Občanské sdružení SOUŽ, Hanácká 2
Občanské sdružení VIDLIČKY A NOŽE,

Temenická 13
Občanské sdružení SAVORE, Zahradní 19
Občanské sdružení fyzických osob se zaměřením na 

sportovní činnost, Temenická 109
Občanské sdružení KLUB-KA, Gen. Krátkého 1
Občanský klub, Jesenická 33
Odbor SPV při IV.ZŠ, Sluneční 38
Odbor asociace Sport pro všechny Centrum odborné 

přípravy, Gen. Krátkého 30
Odbor asociace Sport pro všechny při OA,

Hlavní třída 31
Okresní agrární komora, Nemocniční 53
Okresní hospodářská komora, Hlavní třída 8
Okresní sdružení Českého svazu tělesné výchovy, 

Tyršova 12
Okresní výbor ČMS, Gen. Svobody 3
Okresní výbor Českého svazu včelařů
Okresní výbor SČSP, Gen. Svobody 3
Okresní výbor ČSŽ, Temenická 5
Okresní výbor svazu tělesně postižených,

Kozinova 13
PAINTBALL KLUB, M.R.Štefánika 11
Pionýrské centrum, Temenická 17
Pondělní klub, Zábřežská 23
Porta Viva, Erbenova 16
Pravoslavná církevní obec, K.H.Máchy 10
PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců,

Nemocniční 53
PRO-BIO RC Jeseníky, Nemocniční 53
PRO HOMINE, ČSA 32
1. FC DELTA REAL, Zábřežská 23
Přátelé Červenohorského sedla, Tyršova 12
Radioklub OK2KEZ, Gen. Krátkého 20
Regionální centrum Sport pro všechny,

Hlavní třída 31
RYTMIKA, Finská 10
Řecká obec Šumperk, 8.května 22
Římskokatolická farnost, Kostelní nám. 2
Savore, o.s., Zahradní 19
Schola od sv. Jana Křtitele, Myslbekova 22
Sbor Bratrské jednoty baptistů, M.R.Štefánika 10
Sbor dobrovolných hasičů Temenice,

Temenická 135
Sbor církve adventistů sedmého dne, Jánošíkova 3
Sdružení podnikatelů v pohostinství

na Šumpersku, nám. Míru 10

Sdružení rodičů a přátel Domova mládeže,
U sanatoria 1

Sdružení zdravotně postižených v ČR,
 Kozinova 13

Sdružení ČSA 60
Sdružení pro pomoc mentálně postiženým,

Šumavská 13
Sdružení pro životní prostředí zdravotně postižených 

v ČR, Kozinova 13
Sdružení pro romské děti a mládež, Jesenická 55
Sdružení přátel Magna Moravia, Javoříčko 9
Sdružení cestovního ruchu Šumpersko - Jeseníky, 

Hlavní třída 12
Sdružení rodičů a přátel ODDM, 17. listopadu 2
Sdružení rodičů a veřejnosti při SOŠ, Vrchlického 23
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska,

Nemocniční 7
Sdružení rodičů a přátel dětí a školy IV.ZŠ,

Sluneční 38
Sdružení rodičů a veřejnosti, o.s., Zemědělská 3
Senová Šumperk, Pod Rozhlednou 7
SIROT 452, Hlavní třída 3
SK Salith Sumtex, Gagarinova 21
SK CASIO-MTB TEAM, Temenická 7
SKI KLUB, Tyršova 12
Skupina přátel historie a šermu Potulní rytíři,

Temenická 9
Skupina přátel historie a šermu Moravští rytíři, 

Prievidzská 5
SLUNKO, Dr. E.Beneše 5
Spolek chatařů Vysoká u Malé Moravy,

Balbínova 7B
Spolek chatařů, o.s., Balbínova 7
Společnost Česko - německého porozumění Šum-

perk - Jeseníky, Kladská 1
SPORT KLUB, Jeremenkova 12
Sport. klub všech generací, o.s., Revoluční 45
SPORTON Šumperk, 8.května
Sport pro všechny – Zámeček, Bulharská 8
SPORT ŠEST, Šumavská 21
Sportovní klub DAMA SPORT, Gen. Svobody 12
Sportovní klub, Na hradbách 1
Sportovní klub rozhodčích ledního hokeje,

Žerotínova 55b
Sportovní klub Severka, Prievidzská 2
Sportovní klub policie, Havlíčkova 8
Sportovní klub JENA, Temenická 5
Sportovní klub ranch Viktorie, Bohdíkovská 70
Sportovní cyklistický klub, Dr.E.Beneše 10
Sportovní klub PEOPLE, Bezručova 14
Sportovní klub AZ EKOTHERM, Zábřežská 68
Spolek pěstitelů kaktusů a sukulentů,

Wolkerova 21
Spolek horských vůdců v Jeseníkách,

Jesenická 11
Spolek Švitáž, Balbínova 7b
Svaz diabetiků, úz. org., Jesenická 59
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Svaz Němců severní Morava-Orlické hory, Kladská 2
Svaz neslyšících a nedoslýchavých, Kozinova 13
Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, 

Kozinova 13
Svazek obcí Luže, nám. Míru 1
Šachový klub, Kosmonautů 3
Šermířský spolek, Zahradní 11
Šumperská fl orbalová asociace, Balbínova 7b
Šumperský horolezecký klub HORAL,

Dolnomlýnská 16
Šumperský horský spolek, Nerudova 8
TABLE TENIS CLUB Pramet, nám. J.Zajíce 2
Teens Jazzband, M.R.Štefánika 22
Tělocvičná jednota Šumperk, Žerotínova 55
Tělocvičná jednota Sokol, U tenisu 4
Tělocvičná jednota Sokol Temenice, Dolnomlýnská 3
Tělovýchovná jednota Horské sporty Jeseníky,

Dr. E.Beneše 12
Tělovýchovná jednota Makropulos, Pod Senovou 18

Tělovýchovná jednota Školní statek SZŠ
Tělovýchovná jednota, Žerotínova 55
TENIS, U tenisu 4
Tenisový klub, U tenisu 4
Turistický klub při SPŠ, Gen. Krátkého 1
UL KLUB občanské sdružení Letecké amatérské 

asociace ČR
Unie rodičů ČR- sdružení při ZŠ, Vrchlického 22
Územní skupina IPA č. 218, Havlíčkova 8
Územní organizace Svazu diabetiků ČR
Velmi závislá společnost Štěk, Komenského 1
VETERAN GREEN, Gen. Svobody 1
Výbor Šumperk-Maarssen, Kladská 1
VÝHLED, o.s., Lidická 51
YACHT KLUB, Uničovská 46
Zahrádkářská osada U loděnice, Starobranská 8
Základní kynologická organizace 406
Základní organizace Českého svazu včelařů
Zemědělský svaz ČR, Nemocniční 53

Seznam státních a veřejnoprávních institucí
na území města Šumperka

(vyjma těch, které jsou uvedeny v textu Ročenky)

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, 
M.R.Štefánika 318/1

Celní úřad, M.R.Štefánika 1059/20
Česká plemenářská inspekce, Nemocniční 1852/53
Česká školní inspekce,  Lautnerova  920/1
Český rozhlas Olomouc, Fialova 416/3
Český statistický úřad, M.R.Štefánika 1059/20
Finanční úřad, Gen.Svobody 2790/38
Katastrální úřad, Americká 479/2
Krajská hygienická stanice, Lidická 2567/56
Krajská veterinární správa, Uničovská  295/44
Krajský úřad Olomouckého kraje,

M.R.Štefánika 1059/20
Lesy ČR, Potoční 2161/20
Ministerstvo zemědělství, Nemocniční 1852/53
Okresní soud,  M.R.Štefánika  784/12
Okresní správa sociálního zabezpečení,

17.listopadu 556/19
Okresní státní zastupitelství, M.R.Štefánika 784/12

Pedagogicko.psychologická poradna Olomouckého 
kraje,  Husitská 748/12

Poradna pro rodinu Olomouckého kraje,
Lautnerova 920/1

Povodí Moravy, Temenická 2277/52
Pozemkový fond ČR, Nemocniční  1852/53
Probační a mediační služba ČR,  Lautnerova 920/1
Ředitelství silnic a dálnic ČR,  Zábřežská 656/70
Státní rostlinolékařská správa, Nemocniční 1852/53
Státní zemědělský intervenční fond, Nemocniční 1852/53
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, 

M.R.Štefánika 1059/20
Úřad práce,  Starobranská 2700/19
Výchovný ústav, dětský domov ZŠ a SŠ,

Vyhlídka 369/1
Zdravotnická záchranná služba Olomouckého kraje, 

Nerudova 640/41
Zemědělská vodohospodářská správa,

Nemocniční 1852/53

Seznam zdravotních pojišťoven na území města Šumperka

Česká národní zdravotní pojišťovna, Slovanská 275/16
Hasičská vzájemná pojišťovna, Fialova 416/3
Všeobecná zdravotní pojišťovna, Palackého 3040/2
Zdravotní pojišťovna METAL - ALLIANCE,  M.R.Štefánika 2835/28
Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra,  Havlíčkova 2913/8
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VÝROČNÍ ZPRÁVAVÝROČNÍ ZPRÁVA
o činnosti MěÚ Šumperk v oblasti poskytování informací za rok 2007

v souladu s ustanovením § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Název odboru
Počet 

písemných 
žádostí

Počet 
vydaných 
rozhodnutí 
o odmítnutí 

žádosti

Úhrada
v Kč

Počet 
odvolání pro 
rozhodnutí 
o odmítnutí 

žádosti

kancelář tajemníka 0 0 0 0

odbor správní a vnitřních věcí 0 0 0 0

odbor fi nanční a plánovací 0 0 0 0

odbor majetkoprávní 1 0 0 0

odbor strategického rozvoje, územního 
plánování a investic 0 0 0 0

odbor školství, kultury a vnějších vztahů 0 0 0 0

odbor životního prostředí 2 1 0 1

odbor dopravy 0 0 0 0

odbor výstavby 0 0 0 0

odbor živnostenský 0 0 0 0

odbor sociálních věcí 0 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

CELKEM 3 1 0 1

Všechny uvedené písemné žádosti byly řádně zaevidovány. V jednom případě nebyla 
informace poskytnuta podle §2 odst. 3 - poskytnutí informace upravuje zvláštní zákon.  

Proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti bylo podáno jedno odvolání. 
Rozhodnutí o odmítnutí žádosti nebylo přezkoumáváno soudem.
MěÚ Šumperk nevedl řízení o sankcích za nedodržování uvedeného zákona.

Kromě písemných žádostí o poskytnutí informací vyřizují jednotlivé odbory MěÚ denně 
ústní žádosti o informace související s jejich činností. Počet těchto žádostí není v souladu 
s ustanovením § 13 odst. 3 uvedeného zákona součástí výroční zprávy o poskytování 
informací.
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