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Úvod

Vážení a milí přátelé!

Držíte v rukou Ročenku města Šumperka za rok 2015. Stejně jako každý rok 
si v ní můžete přečíst mnoho zajímavých údajů a dozvědět se mnoho informací 
o tom, co se dělo v Šumperku v roce 2015.

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

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

Přeji vám příjemné čtení a nová poučení o našem městě.

      Mgr. Zdeněk Brož 
starosta města
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1. Vybrané údaje

   Obecná charakteristika

První písemná zpráva 1281

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

Nadmořská výška – střed/m 330

Počet katastrálních území 3

Klimatické hodnoty:

průměrná teplota vzduchu 10,1 °C

roční úhrn srážek 400 mm

nejbohatší měsíc na srážky srpen

Počet obyvatel k 31.12.2015 26 644

Cizinci s trvalým pobytem 271

Počet obyvatel včetně cizinců 26 915

Městská doprava:

počet linek 5

počet zastávek 48

délka provozní sítě 60 km

Pošty 4

Školy:

mateřské 3

základní 5

střední a VOŠ 6

školy jiných zřizovatelů 5

vysoké školy/fakulty 2/3

Kulturní zařízení:

kulturní dům 1

divadla 1

kina 1

muzea a galerie 3

knihovna 1

Kostely 6
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Zdravotní zařízení:

nemocnice 1

poliklinika 1

lékárny 12

Samostatné ordinace lékařů:

pro dospělé 23

pro děti a dorost 7

ordinace specialistů 83

zubních lékařů 28

Domov důchodců 1

Penzion pro důchodce 1

Domy s pečovatelskou službou 4

2. Složení rady a zastupitelstva města
(stav k 31.12.2015)

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

Členové zastupitelstva města  Volební strany
Ing. Petr Blažek Sdružení PRO-REGION a Piráti
Ing. Luboš Cekr Nezávislá volba 
Bc. Zdeňka Dvořáková Kocourková Sdružení PRO-REGION a Piráti
Mgr. Alena Hlavešová KSČM
Pavel Horák KSČM
Martin Janíček ANO 2011
Mgr. Irena Jonová ČSSD
Petr Král  ČSSD
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Tomáš Menšík ANO 2011
Ing. František Merta KSČM
Ing. Marta Novotná TOP09
Ing. Ondřej Polák ODS
Dušan Ščambura KDU-ČSL a nezávislí – Pro Šumperk
Stanislav Vařeka KSČM
Ing. Jaroslav Voráč, MBA ANO 2011
Ing. Jiří Vozda ANO 2011
Květoslav Vykydal Nezávislá volba
Ing. Marek Zapletal ODS

3. Vedení města

Starosta města – Mgr. Zdeněk Brož
Starosta města zastupuje město navenek. Starostu a místostarosty volí do funkcí 
zastupitelstvo města z řad svých členů. Za výkon funkce odpovídá zastupitelstvu 
města. Starosta má právo užívat při významných příležitostech a občanských ob-
řadech závěsný odznak se státním znakem a označením Česká republika.
Starosta např. svolává a zpravidla řídí zasedání zastupitelstva a rady města, 
metodicky řídí odbor fi nanční a plánovací a kancelář tajemníka, spolu s 1. mís-
tostarostou podepisuje právní předpisy obce, odpovídá za včasné objednání 
přezkoumání hospodaření města za uplynulý kalendářní rok.

1. místostarosta – RNDr. Jan Přichystal
1. místostarosta rozhodnutím zastupitelstva města zastupuje starostu v době 
jeho nepřítomnosti, jedná a rozhoduje ve všech věcech, které jsou svěřeny sta-
rostovi. Spolu se starostou podepisuje právní předpisy obce, usnesení zastupi-
telstva a rady města.
V roce 2015 metodicky řídil odbory: správní a vnitřních věcí, životního prostředí, 
školství, kultury a vnějších vztahů, výstavby, živnostenský a sociálních věcí.

2. místostarosta – Mgr. Tomáš Spurný
2. místostarosta rozhodnutím zastupitelstva města zastupuje starostu v době jeho 
nepřítomnosti, jedná a rozhoduje ve všech věcech, které jsou svěřeny starostovi.
V roce 2015 metodicky řídil odbory: majetkoprávní, 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.
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4. Výbory zastupitelstva a komise rady
(stav k 31.12.2015)

Výbory zastupitelstva

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

Kontrolní výbor
Předseda: Pavel Horák
Tajemník: Helena Hloušková
Členové: Mgr. Martina Nimmrichterová, Ing. Marta Novotná, Martin Janíček, 
 Ing. Pavel Vilímek, Ing. Luboš Cekr, Ladislav Sebök, Ing. Jakub Jirgl, 
 Ing. Josef Kopa, Ing. Jaroslav Voráč, MBA, Mgr. Alena Hlavešová

Komise rady

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

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

Komise majetkoprávní a bytového hospodářství
Předseda: Ing. Marta Novotná
Tajemník: Kateřina Bezdíčková
Členové: Mgr. Petr Hasala, Ing. Zdeněk Muroň, Ing. Radovan Vrba, Mgr. Petr 
 Sovadina, Ing. Josef Kopa, Ing. Petr Brož, Eva Klusáková, Mgr. Martina 
 Nimmrichterová, Renáta Kamínek Venclová, Bc. Klára Dubovská 
 Holubová
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Komise strategického rozvoje, výstavby a architektury
Předseda: Ing. Jiří Vozda
Tajemník: Bc. Veronika Lukášová
Členové: Ing. Zdeněk Stojaník, Ing. Jan F. Doruška, Ing. arch. Jiří Valert, Ing. 
 Roman Macek, Ing. arch. Zdeněk Dohnálek, Ivana Hrubá, Ing. Marcela 
 Maixnerová, Mgr. Karel Hošek, Ing. Jitka Štáblová, Martin Hožďora

Komise dopravy a BESIP
Předseda: Ing. Přemysl Michálek, CSc.
Tajemník: Ing. Jaroslava Vicencová
Členové:  Jaroslav Kohoutek, Stanislav Evják, Ing. Roman Bednář, Pavel Horák, 
 Ing. Jan Karger, Ing. Zdeněk Kocourek, Ing. Vladislav Mesiarkin, Michal 
 Hlavatý, npor. Bc. Michal Miterko, Zdeněk Suchomel

Komise pro prevenci kriminality a bezpečnost ve městě
Předseda: Ing. Martin Žaitlík
Tajemník: Bc. Slavěna Karkošková
Členové: František Porteš, MUDr. Pavel Hajčman, Lukáš Zbožínek, Jiří Novák, 
 Naděžda Švestková Oulehlová, Mgr. Jaroslav Ondráček, Ing. Marek 
 Zapletal, Daniel Macák, PaedDr. Zdeněk Formánek, Petr Markovský

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

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

Komise obchodu, živností a cestovního ruchu
Předseda:  Ing. František Šmejkal
Tajemník:  Andrea Čepová, DiS.
Členové: Milan Hladil, Ing. Andrea Závěšická, Emilie Průšová, Ing. Miloslav 
 Kulhaj, Jiří Jordán, Roman Kovář, Zdeněk Zerzáň, Bc. Zdeňka
 Dvořáková Kocourková, Antonín Vidrman, Radovan Auer
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Komise 132 („Komise mladých“) 
Předseda:  Ing. Ondřej Polák
Tajemník:  Mgr. Eva Rutarová
Členové: Mgr. Irena Jonová, Martin Čermák, Jan Horák, Vojtěch Šeliga, Valerie
 Hrubá ml., Radovan Auer, Bc. Klára Dubovská Holubová, Mgr. Karel 
 Hošek, Tomáš Menšík, Bc. Michal Hlavatý 

Komise kultury a letopisecká 
Předseda:  Petr Král
Tajemník:  Bohuslav Vondruška, DiS.
Členové: Ing. Lenka Hoffmannová, Miroslav Jílek, Tomáš Bartošek, Mgr. Alena 
 Hlavešová, Jolana Rippelová, Mgr. Kamila Šeligová, Ing. Petr Krill, 
 Ing. Petr Blažek, Bc. Petr Tkadlec, Olga Zimmermannová

5. Městský úřad Šumperk

Základní informace

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

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

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

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

Fakturační údaje
IČO: 00303461
DIČ: CZ00303461
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Odbory Městského úřadu Šumperk
(stav k 31.12.2015)

Odbor dopravy Ing. Radek Novotný, vedoucí
Odbor fi nanční a plánovací Ing. Milena Peluhová, vedoucí
Odbor majetkoprávní Ing. Hana Répalová, vedoucí
Odbor sociální Ing. Pavla Skálová, vedoucí
Odbor správní a vnitřních věcí Ing. Petra Štefečková, vedoucí
Odbor strategického rozvoje,
územního plánování a investic Ing. Irena Bittnerová, vedoucí
Odbor školství, kultury a vnějších vztahů Ing. Helena Miterková, vedoucí 
Odbor výstavby Ing. Pavel Volf, vedoucí do 04.05.2015
 Ing. Luděk Felkl, vedoucí od 05.05.2015
Odbor životního prostředí Ing. Dana Krňávková, vedoucí
Odbor živnostenský Ing. Marek Pospíšil, vedoucí
Kancelář tajemníka Ing. Marie Dvořáčková, vedoucí 

V roce 2015 Městský úřad Šumperk vykonával funkci obce s rozšířenou pů-
sobností v obcích:
Bludov, Bohdíkov, Bohutín, Branná, Bratrušov, Bušín, Dlouhomilov, Dolní Studén-
ky, Hanušovice, Hraběšice, Hrabišín, Chromeč, Jakubovice, Janoušov, Jindřichov, 
Kopřivná, Libina, Loučná nad Desnou, Malá Morava, Nový Malín, Olšany, Oskava, 
Petrov nad Desnou, Písařov, Rapotín, Rejchartice, Ruda nad Moravou, Sobotín, 
Staré Město, Sudkov, Šléglov, Šumperk, Velké Losiny, Vernířovice, Vikantice, 
Vikýřovice.

Městský úřad Šumperk vykonával funkci pověřené obce a funkci stavebního 
úřadu v obcích:
Bludov, Bohdíkov, Bohutín, Bratrušov, Bušín, Dlouhomilov, Dolní Studénky, 
Hraběšice, Hrabišín, Chromeč, Jakubovice, Janoušov, Libina, Loučná nad Desnou, 
Nový Malín, Olšany, Oskava, Petrov nad Desnou, Písařov, Rapotín, Rejchartice, 
Ruda nad Moravou, Sobotín, Sudkov, Šumperk, Velké Losiny, Vernířovice, Vikýřovice.

Městský úřad Šumperk jako úřad s rozšířenou působností vykonává matriční 
agendu pro obce ve správním obvodu, jsou to:
Bratrušov, Dlouhomilov, Dolní Studénky, Hraběšice, Nový Malín, Petrov nad Desnou, 
Písařov, Rapotín, Rejchartice, Sobotín, Sudkov, Šumperk, Vernířovice, Vikýřovice.
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6. Nadregionální zájmová uskupení

Nadregionální zájmovou spolupráci s obcemi řeší město Šumperk členstvím 
v organizacích, kde má z ekonomických, historických, příp. jiných důvodů zájem 
o užší a trvalejší spolupráci. Jmenovitě (od roku):

Sdružení měst a obcí ČR 1994
Sdružení obcí střední Moravy 1995
Sdružení historických sídel 2002

V rámci výměny zkušeností v oblasti řízení obcí, sféry ekonomické, kulturní, 
společenské a sportovní byly uzavřeny smlouvy a dohody s následujícími městy 
a státy EU:

Smlouva o spolupráci s městem Vaasa /Finsko/ 1984
Dohoda o partnerství Šumperk – Bad Hersfeld /Německo/ 1994
Dohoda o partnerství Šumperk – Maarssen /Nizozemí/ 1994
Smlouva o partnerské spolupráci Šumperk – Nysa /Polsko/ 1996
Smlouva o spolupráci s městem Mikulov /Česká republika/ 1998
Smlouva o spolupráci s městem Polotsk /Bělorusko/ 2000
Smlouva o spolupráci s městem Prievidza /Slovensko/ 2001
Smlouva o spolupráci s městem Ebreichsdorf /Rakousko/ 2002

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

městem Šumperkem

05.-08.03.2015 Zasedání předsednictva Společnosti česko-
 německého porozumění
05.06.-13.09.2015 Výstava „Uniting Hands – Podejme si ruce“ Romana 
 Turcela v klášterním kostele
06.06.2015 Slavnosti města Šumperka
06.06.2015 Košt Mikulovských vín
12.-17.8.2015 XXV. Mezinárodní folklorní festival I.O.V. Šumperk
28.09.2015 Turnaj v kopané přípravek (r. 2005 a ml. a 2007 a ml.)
01.-03.10.2015 Návštěva zástupců Mestské polície Prievidza
12.-14.10.2015 XIX. Blues Alive
28.11.2015 Slavnostní otevření zbrojnice SDH Šumperk - Temenice
11.12.2015 Vánoční trhy – prodej štol a vína z Bad Hersfeldu
14.12.2015 Udílení cen univ. prof. Viktora Dostala
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Akce v rámci mezinárodních vztahů
– akce konané v partnerských městech

07.02.2015 Tryton Nyski (Nysa)
05.-06.06.2015 Deň mestskej polície, ozbrojených a záchranných 
 zložiek 2015 (Prievidza)
12.06.2015 Zahájení Bad Hersfelder Festspiele (Bad Hersfeld)
12.-14.06.2015 Účast na oslavách výročí partnerství Nysy s německým 
 městem Ingelheim
12.06.2015 Šumperk baví Mikulov (Mikulov)
14.06.2015 III. Bieg Nyski (Nysa)
18.-20.09.2015 Bánický jarmok 2015 (Prievidza)
18.-20.09.2015 Pálavské vinobraní 2015 (Mikulov)
15.-17.10.2015 Lullusfest 2015 (Bad Hersfeld)
10.-12.12.2015 Vánoční trhy a prodej českého cukroví (Bad Hersfeld)

7. Hospodaření města za rok 2015

Plnění rozpočtu města za rok 2015
PŘÍJMY                                                                                       v tis. Kč

Ukazatel Upravený rozpočet Skutečnost Plnění v %

Daňové příjmy 340 636 352 810 104
Nedaňové příjmy 72 406 78 074 108
Ostatní neinvestiční transfery 65 279 65 247 100
Investiční příjmy celkem 33 694 32 797 97

Příjmy celkem 512 015 528 928 103

VÝDAJE                                      v tis. Kč

Ukazatel Upravený rozpočet Skutečnost Plnění v %

Kancelář tajemníka 96 198 93 421 97
Odd.bezpečnostní rady 435 433 100
Odbor správní a vnitřních věcí 16 474 12 811 78
Odbor životního prostředí 20 483 18 117 88
Odbor dopravy 9 232 9 165 99
Odbor sociálních věcí 23 703 20 374 86

Odbor školství, kultury 
a vnějších vztahů

62 995 62 254 99
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Odbor fi nanční a plánovací 82 358 79 674 97
Odbor majetkoprávní 104 356 78 433 75

Odbor strateg. rozvoje, 
ÚP a investic

182 435 133 539 73

Městská policie 14 248 13 363 94
Požární ochrana – JSDH 1 699 1 696 100
Odbor výstavby 200 45 23
Investiční příspěvky 5 114 5 114 100

Výdaje celkem 619 930 528 439 85

Přehled majetku města
(stav k 31.12.2015)

AKTIVA tis. Kč

Stálá aktiva: 2 985 752

dlouhodobý nehmotný majetek 16 322

dlouhodobý hmotný majetek 2 387 149

dlouhodobý fi nanční majetek 567 175

dlouhodobé pohledávky 15 106

Oběžná aktiva: 166 027

zásoby 850

krátkodobé pohledávky 56 332

krátkodobý fi nanční majetek 108 845

Úhrn aktiv 3 151 779

PASIVA tis. Kč

Vlastní kapitál: 3 013 987

jmění účetní jednotky a upravující položky 2 637 166

fondy účetní jednotky 2 572

výsledek hospodaření 374 249

Cizí zdroje: 137 792

dlouhodobé závazky (vč. úvěrů) 58 121

krátkodobé závazky 79 671

Úhrn pasiv 3 151 779
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8. Rozpočet města Šumperka na rok 2016

PŘÍJMY tis. Kč

Daňové příjmy 352 060

Nedaňové příjmy 68 461

Neinvestiční transfery 53 580

Investiční příjmy 9 277

Příjmy celkem  483 378

VÝDAJE tis. Kč

Provozní výdaje 427 152

Investiční výdaje 160 674

Výdaje celkem 587 826

Přebytek z minulých let       87 448
Úvěr + jistiny úvěru       20 000
Příjmy celkem      590 826
Výdaje včetně splátek jistin úvěrů    590 826
Rozpočet města Šumperka byl schválen zastupitelstvem města dne 28.01.2016. 

9. Demografi cký vývoj

Demografi cký vývoj ve městě Šumperk
(rok 2010–2015)

Ukazatel 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Živě narození: 282 246 233 300 273 253

z toho chlapci - - - 144 148 123

z toho děvčata - - - 156 125 130

Zemřelí: 310 297 289 332 316 312

z toho muži - - - 166 165 158

z toho ženy - - - 166 151 154

Trend -28 -51 -56 -32 -43 -59
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Nejčastější jména pro dívky byla:
 Eliška
 Natálie
 Tereza
 Adéla
 Kristýna

Nejčastější jména pro chlapce byla: 
 Jakub
 Filip
 Jan
 Ondřej
 Tomáš

Počet zemřelých v roce 2015 byl 312, což je o 4 méně než v předchozím roce. 
Zároveň se snížila i porodnost ve sledovaném období, a to o 20 narozených dětí. 

I v roce 2015 docházelo k migraci obyvatel - stěhování. Do města se v průběhu 
roku přistěhovalo 540 osob, ale současně se 690 vystěhovalo. 

Město Šumperk mělo k 31.12.2015 celkem 26 644 obyvatel se stálým byd-
lištěm, z toho 12 576 mužů a 14 068 žen. Mimoto ve městě žilo 271 cizinců 
s trvalým pobytem. 

Věková skladba obyvatel města
(stav k 31.12.2015)

Věková kategorie Počet osob  Podíl v %

Dětská složka celkem (0-14) 3 768 14,14

15-19 1 112 4,17

20-24 1 429 5,36

25-29 1 777 6,67

30-34 1 664 6,25

Mladší produktivní věk celkem (15-34) 5 982 22,45

35-39 2 011 7,55

40-44 2 066 7,75
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45-49 1 699 6,38

50-54 1 615 6,06

55-59 1 741 6,54

60-64 1 902 7,14

Starší produktivní věk celkem (35-64) 11 034 41,42

65-74 3 449 12,94

75-84 1 781 6,69

85-94 608 2,28

95+ 22 0,08

Produktivní věk celkem 5 860 21,99

Obyvatel celkem 26 644 100 

Tabulka sňatků
(rok 2010-2015)

Ukazatel 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Sňatky 107 112 112 111 116 143

sňatky občanské - - - 97 98 132

sňatky církevní - - - 14 18  11

Rozvody 48 72 55 94 73 84

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

Počet nově uzavřených sňatků zaznamenal oproti předchozím pěti rokům ná-
růst. V porovnání s rokem 2014 bylo uzavřeno o 34 občanských sňatků více, 
zato sňatků církevní bylo uzavřeno o 7 méně. 
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10. Hospodářský a sociální rozvoj

Struktura ploch ve vlastnictví města Šumperka

Ukazatel  Podíl v %

Lesní plocha 79,59

Orná půda 4,78

Trvalý travní porost 1,85

Vodní plocha 0,30

Zahrady a ovocné sady 0,85

Zastavěná plocha a nádvoří 0,71

Ostatní plochy 11,92

Celkem 100,0

Registr ekonomických subjektů činných bez omezení
ve městě Šumperk

(stav k 31.12.2015)

Druh vlastnictví Počet přidělených IČO

Soukromé 5 114

Družstevní 28

Státní 2

Komunální 26

Vlastnictví sdružení, politických stran a církví 417

Zahraniční 53

Mezinárodní (domácí a zahraniční) 48

Smíšené 1

Celkem 5 689

 Zdroj: ČSÚ
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Právní forma podnikajících subjektů Počet přidělených IČO

Fyzická osoba podnikající dle ŽZ 3 685
Fyzická osoba podnikající dle jiných zákonů než 
ŽZ a zákona o zemědělství

505

Zemědělský podnikatel – FO nezapsaná v OR 29

Společnost s ručením omezeným 606

Veřejná obchodní společnost 24

Akciová společnost 29

Obecně prospěšná společnost 9

Společenství vlastníků jednotek 302

Družstvo 28

Příspěvková organizace 23

Zahraniční fyzická osoba 23

Spolek 289

Ostatní 137

Celkem 5 689

Zdroj: ČSÚ

Odvětví podle převažující činnosti Počet přidělených IČO

Zemědělství, lesnictví a rybářství 140

Zpracovatelský průmysl 597

Výroba a rozvod elektřiny, plynu, 
tepla a klimatizovaného vzduchu

26

Zásobování vodou; činnosti související 
s odpadními vodami, odpady a sanacemi

20

Stavebnictví 465

Velkoobchod, maloobchod; 
opravy a údržba motorových vozidel

1 305

Ubytování, stravování a pohostinství 289

Doprava a skladování 142

Peněžnictví a pojišťovnictví 253

Činnost v oblasti nemovitostí 419
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Veřejná správa a obrana; 
povinné sociální zabezpečení

4

Vzdělávání 90

Kulturní, zábavní a rekreační činnosti 214

Profesní, vědecké a technické činnosti 743

Zdravotní a sociální péče 157

Informační a komunikační činnosti 97

Administrativní a podpůrné činnosti 72

Ostatní činnosti 536

Bez uvedení činnosti 120

Celkem 5 689

Zdroj: ČSÚ

 V roce 2015 Městský úřad Šumperk – Obecní živnostenský úřad:
 vydal 1 237 výpisů ze živnostenského rejstříku jako průkaz živnostenského 
 oprávnění
 vydal 146 rozhodnutí o udělení koncese
 zrušil 228 živnostenských oprávnění na vlastní žádost podnikatele
 zrušil 116 živnostenských oprávnění z moci úřední
 zapsal do živnostenského rejstříku 105 oznámení o přerušení podnikání
 zapsal do živnostenského rejstříku 71 oznámení o pokračování v podnikání
 zapsal do živnostenského rejstříku 590 oznámení změn údajů o provozovnách 

Na správních poplatcích vybral Městský úřad Šumperk – Obecní živnostenský úřad:
 695 160 Kč za registrační úkony
 33 900 Kč na blokových pokutách
 51 500 Kč za pokuty uložené ve správním řízení

Ekonomické subjekty na území města v r. 2015
(Uvedeny jsou pouze podniky, které poskytly informace.)

Strojírenství a kovoprůmysl

Název podniku
Počet 

zaměstnanců 
k 31.12.2015

Tržby 
v mil. Kč

Vývoz 
v mil. Kč

Pramet Tools, s. r. o. 621 2319,000 1817,000

Urdiamant, s. r. o. 81 100,768 55,710
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UVAX, s. r. o. 26 23,400 16,200

PLATIT, a. s. 61 265,000 255,000

EPCOS, s. r. o. *1125 1066,400 1053,600

SHM, s. r. o. 95 112,000 12,000

Pars Nova, a. s. 759 1881,129 20,733

BPS Bicycle industrial, s. r. o. 136 653,000 640,000

BSK industrial, s. r. o. 23 37,000 4,000

* Uvedený počet zaměstnanců zahrnuje 861 pracovníků zaměstnaných u fi rmy 
EPCOS, s. r. o. a 264 pracovníků zaměstnaných přes pracovní agentury.

Stavební činnost

Název podniku
Počet 

zaměstnanců 
k 31.12.2015

Tržby 
v mil. Kč

Vývoz 
v mil. Kč

Fortex-AGS, a. s. 253 918,000 273,000

SART, a. s. 74 120,000 0,000

Výroba stavebních částí

Název podniku
Počet 

zaměstnanců 
k 31.12.2015

Tržby 
v mil. Kč

Vývoz 
v mil. Kč

DOLS, a. s. 127 148,256 15,118

Cembrit, a. s. 186 575,800 561,200

AZ Ekotherm, spol. s r. o. 55 77,000 0,000

Textilní průmysl

Název podniku
Počet 

zaměstnanců 
k 31.12.2015

Tržby 
v mil. Kč

Vývoz 
v mil. Kč

TILAK, a. s. 60 28,000 11,000
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Potravinářství 

Název podniku
Počet 

zaměstnanců 
k 31.12.2015

Tržby 
v mil. Kč

Vývoz 
v mil. Kč

CBA NUGET, s. r. o. 256 1235,000 0,000

PENAM, a. s. 104 neuvedeno neuvedeno

Dřevo, plasty, sklo a papír

Z uvedeného odvětví neposkytla informace žádná fi rma.

Doprava

Název podniku
Počet 

zaměstnanců 
k 31.12.2015

Tržby 
v mil. Kč

Vývoz 
v mil. Kč

Arriva Morava, a. s. 5 10,100 0,000

Poštovní a telekomunikační služby

Název podniku
Počet 

zaměstnanců 
k 31.12.2015

Tržby 
v mil. Kč

Vývoz 
v mil. Kč

Česká pošta, s. p., obvod 
Šumperk

140 33,231 0,000

Energetika a vodní hospodářství

Název podniku
Počet 

zaměstnanců 
k 31.12.2015

Tržby 
v mil. Kč

Vývoz 
v mil. Kč

ŠPVS, a. s. 183 98,500 0,000

Sateza, a. s. 25 143,000 0,000

V těchto údajích nejsou zohledněny fi rmy ČEZ energetika, a. s. a RWE Plynárenská, 
a. s., neboť u nich nejsou vedeny bližší ekonomické ukazatele pro jednotlivá města.
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Výzkum

Název podniku
Počet 

zaměstnanců 
k 31.12.2015

Tržby 
v mil. Kč

Vývoz 
v mil. Kč

AGRITEC, výzkum, šlechtění 
a služby, s. r. o.

48 7,000 5,000

Ostatní

Název podniku
Počet 

zaměstnanců 
k 31.12.2015

Tržby 
v mil. Kč

Vývoz 
v mil. Kč

Maregs, spol. s r. o. 19 20,000 0,000

APATOR METRA s.r.o. 162 261,400 129,400

GENERI, s. r. o. 39 40,000 14,000

Přehled o počtu obchodních jednotek a organizací poskytují-
cích služby na území města Šumperka

(stav k 31.12.2015)

Obecná charakteristika Počet

Ubytování:

Hotely 4

Penziony 8

Ubytovny 5

Gastronomická zařízení a bary:

Restaurace a pizzerie 22

Kavárny, cukrárny, čajovny 11

Bary 16

Hostince, pivnice 6

Vinotéky 8

Rychlé občerstvení 5

Obchod a služby:
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Autoservis 19

Čistírny 4

Cestovní agentury a kanceláře 12

Drogerie 7

Elektro-prodejna 11

Elektro-služby 5

Fotoateliéry 5

Graf. studio, reklama 14

Kadeřnictví, kosmetika 40

Knihkupectví 2

Krejčovství 8

Květinářství 10

Obuv (včetně opraven) 12

Opravny a půjčovny 17

Optika 4

Prodejna, obchod 106

Realitní kanceláře 16

Sběrny 6

Stavební práce a materiál 40

Taxislužby 7

Textilní výrobky 28

Tiskárny 8

Voda, topení, plyn 14

Výpočetní technik 16

Zámečnictví 12

Zdravotnické potřeby 6

Zlatnictví 5

Zdroj: IC
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Trh práce

Úřad práce v Šumperku evidoval k 31.12.2015 na území šumperského okresu 
celkem 5 733 neumístěných uchazečů o práci, z toho 3 083 mužů a 2 650 žen. 
Přímo ve městě Šumperk bylo registrováno 1 263 žadatelů o práci, což bylo 
o 430 žadatelů méně než v roce 2014. Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu 
byl ke konci roku 2015 6,9 %.

Nezaměstnanost podle délky trvání

Časové rozpětí Počet osob  Podíl v %

do 6 měsíců 476 37,7

7-12 měsíců 143 11,3

13-24 měsíců 151 12,0

25+ měsíců 493 39,0

 Zdroj: ÚP Šumperk

Nezaměstnanost podle dosaženého vzdělání

Dosažené vzdělání Počet osob  Podíl v %

základní 365 28,9

vyučení v oboru 490 38,8

středoškolské s maturitou 312 24,7

vyšší odborné 12 0,9

vysokoškolské 84 6,7

 Zdroj: ÚP Šumperk
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11. Technická infrastruktura

ČEZ, a. s.

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

Hlavním předmětem podnikání skupiny ČEZ, a. s. jsou činnosti související s ná-
kupem, prodejem a distribucí elektrické energie.
Další informace společnost neposkytla, neboť za oblast města Šumperka ne-
jsou samostatně k dispozici. 

RWE – zákaznické centrum, a. s. 

RWE – zákaznické centrum, a. s. vyřizuje všechny záležitosti spojené s odbě-
rem zemního plynu a také el. energie. Průběžně probíhá modernizace a rekon-
strukce plynovodních rozvodů a s tím související servis. 
Další informace společnost neposkytla, neboť za oblast města Šumperka ne-
jsou samostatně k dispozici.

Telefonica O2, Czech Republic, a. s. 

Telefonikca O2, Czech Republic, a. s. zajišťuje telekomunikační služby na území 
ČR. Činnost nadále spočívá ve zřizování a provozu jednotné telekomunikační 
sítě a s tím spojených služeb. 
Další informace společnost neposkytla, neboť za oblast města Šumperka ne-
jsou samostatně k dispozici.

SATEZA, a. s.

Společnost SATEZA, a.s. je regionálním licencovaným výrobcem a dodavatelem 
tepelné energie. V Šumperku zajišťuje společnost dodávky tepla a teplé vody 
jak z blokových, tak i z domovních plynových kotelen. Současně na území měs-
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ta smluvně zajišťuje provoz tepelných zdrojů i jiných subjektů. 
Dalšími lokalitami, kde společnost SATEZA, a. s. působí v oblasti dodávek tepel-
né energie, jsou města a obce Jeseník, Hanušovice, Velké Losiny, Česká Ves, 
Loučná nad Desnou, Žulová a Vápenná. 

Vedle hlavního programu výroby tepla je společnost SATEZA, a. s. také licen-
covaným výrobcem elektrické energie technologií KVET (kombinovaná výroba 
elektrické energie a tepla – kogenerace). Doplňkovou činností společnosti je 
projekce a realizace energetických staveb jako jsou kotelny, teplovody, systé-
my M+R a elektrorozvody. Společnost zároveň v těchto oborech zabezpečuje 
v Šumperku 24 hodinovou havarijní službu, a to prostřednictvím nepřetržitého 
dispečinku.

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

Město Šumperk je možné zásobovat pitnou vodou ze čtyř zdrojů: 
 povrchový zdroj vody Kouty, 
 prameniště Rapotín, 
 prameniště Luže,
 prameniště Olšany. 

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 hygie-
nické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah její kontroly. Pit-
ná voda je průběžně kontrolována akreditovanými laboratořemi ŠPVS. Za rok 
2015 bylo pro město Šumperk zpracováno 143 vzorků pitné vody. 

Celková dodávka pitné vody pro město Šumperk byla v minulém roce 1,51 mil. 
m3. Cena vody (vodné) činila 39,10 Kč/m3 (vč. DPH), odpadní voda (stočné) byla 
fakturována za 39,70 Kč/m3 (vč. DPH), celkem tedy 78,80 Kč/m3 (vč. DPH).

Vyfakturování spotřebitelům

Rok

Vodné v mil. m3 Stočné v mil. m3

celkem domácnosti
průmyslové 

a jiné 
subjekty

celkem domácnosti
průmyslové 

a jiné 
subjekty

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

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

2015 1,35 0,86 0,49 1,87 0,86 1,01
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Celková délka vodovodních řadů na území města dosáhla 113,6 km, z toho: 
 přívodních řadů 11,6 km
 rozvodných řadů 102,0 km (různých majitelů) 

Délka kanalizační sítě ve správě ŠPVS (bez většiny dešťové kanalizace) je 
96,32 km. Veškeré splaškové vody a část dešťových vod jsou svedeny na čistír-
nu odpadních vod Šumperk a po vyčištění jsou vypouštěny do řeky Desné. Za 
rok 2015 bylo vyčištěno na ČOV Šumperk 4,8 mil. m3 odpadních vod. 

Počet pracovníků ŠPVS ke konci roku 2015 činil 183 osob. 

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

Přehled výkonů

Produkty – vnitrostátní styk Počet v ks

Listovní zásilky podané 679 812

Listovní zásilky dodané 3 491 431

Doporučené zásilky podané 268 995

Doporučené zásilky dodané 267 116

Cenné psaní podané 3 167

Cenné psaní dodané 6 445

Obyčejný balík podaný 643

Obyčejný balík dodaný 2 805

Cenný balík podaný 3 899

Cenný balík dodaný 8 819

Obchodní psaní podané 27 589

EMS podané 2 474

EMS dodané 3 172

Balík Do ruky podaný 125 211

Balík Do ruky dodaný 164 121

Balík Na poštu podaný 20 093
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Balík Na poštu dodaný 13 018

Propagační materiály podané 1 254 024

Propagační materiály dodané 10 445 413

Risk dodaný celkem 427 844

Podané poukázky 77 191

Vyplacené poukázky 76 298

Vyplacená důchodová poukázka 58 722

Produkty - mezinárodní styk Počet v ks

Listovní zásilky MS podané 23 907

Doporučené zásilky podané MS 6 975

Cenná psaní MS podaná 86

Cenná psaní MS dodaná 109

Standardní balík MS podaný 560

Standardní balík MS dodaný 395

Cenný balík MS podaný 220

Cenný balík MS dodaný 117

EMS MS podané 174

EMS MS dodané 225

Obchodní balík MS podaný 35

Obchodní balík MS dodaný 185

Obchodní psaní MS podané 163

Zdroj: Česká pošta Šumperk

Seznam pošt a poštovních dep na území města Šumperka

Česká pošta 1, Generála Svobody 13, Šumperk
Česká pošta 2, Jesenická 4, Šumperk
Česká pošta 3, Jesenická 61, Šumperk
Česká pošta 4, Temenická 91, Šumperk
Depo Šumperk 70, Zábřežská 56, Šumperk
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Podniky města Šumperka, a. s.

Předmětem činnosti společnosti, kterou založilo město Šumperk a kterou měs-
to Šumperk plně vlastní (100 % akcií), je zajišťování hospodářské činnosti měs-
ta Šumperka v oblastech:
 správa místních komunikací, veřejného osvětlení, veřejné zeleně, hřbitovů

a vodních toků
 správa tělovýchovných zařízení a bratrušovského koupaliště 
 správa místního informačního systému
 lesní hospodářství a správa příměstského rekreačního lesa
 placené parkování ve městě

Společnost dále hospodaří s vlastním majetkem, a to převážně v oblasti proná-
jmů nebytových prostor (zimní stadion, plavecký areál Benátky, stavby na bra-
trušovském koupališti, tenisový areál u hotelu Sport, soustava centralizovaného 
zásobování teplem, prostřednictvím které držitel licence zajišťuje výrobu a distri-
buci tepla a teplé užitkové vody, aj.). Společnost dále provozuje hotel Sport. 

Od 15.06.2015 převzal funkci ředitele společnosti Mgr. Patrik Tomáš Pavlíček. 
K 31.12.2015 společnost zaměstnávala celkem 6 pracovníků a další 4 zaměst-
nanci zajišťovali provoz hotelu Sport.

Lesní hospodářství

Podniky města Šumperka, a. s. vykonávají funkci odborného lesního hospodá-
ře pro město Šumperk. Výměra lesů – lesních porostů ve vlastnictví města je 
1 940 ha ve 12 katastrálních územích, z toho 1 079 je v CHKOJ.

Podíl lesních porostůPodíl lesních porostů

1400,00

250,00

290,00

Jehličnaté Listnaté Smíšené
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V roce 2015 bylo vytěženo 16 086 m3 dřevní hmoty, z toho 6 767 m3 těžby 
nahodilé. Výchovné zásahy byly provedeny na ploše 156 ha, z toho 42 ha pro-
řezávek a 114 ha probírek. Zalesnění bylo provedeno na ploše 21 ha, ochrana 
kultur proti buření ve výši 80 ha, úklid klestu ve výši 16,46 ha, výsek plevelných 
dřevin byl 13,62 ha, ochrana mladých lesních porostů proti okusu zvěří - repe-
lenty, byla aplikována na ploše 88,94 ha, ochrana lesa (tyčoviny a nastávající 
kmenovina) proti ohryzu a loupání jelení zvěří byla provedena na výměře 3 ha, 
oplocení mladých lesních porostů celkem 450 bm.
Společnost prováděla běžné opravy a údržbu lesních cest (instalaci nových 
svodnic, čištění příkopů aj.).

Honitby s názvem Šumperský les a Městské skály, kde je hlavní chovanou a my-
slivecky obhospodařovanou zvěří zvěř černá, srnčí a jelení, jsou pronajaty mys-
liveckým sdružením.

Správa hřbitovů

Od 01.09.2015 došlo ke změně provozovatele šumperských hřbitovů. Novým 
správcem se stala Moravská pohřební služba, s. r. o.
Na území města jsou 3 hřbitovy – v Šumperku, v Temenici a židovský hřbitov, 
který již není v provozu. Jejich celková plocha je 5,3 ha. Hřbitovní správa Šum-
perk v loňském roce obhospodařovala 3 762 hrobových míst, z toho 3 436 
urnových hrobů a 362 schránek v kolumbáriu. Kapacita místních hřbitovů je 
naplněna ze 75 %.

Správa příměstského rekreačního lesa

V příměstském rekreačním lese společnost PMŠ, a. s. v roce 2015 opravila 
4 km turistických stezek a chodníků, prováděla běžnou údržbu na inventáři 
– lavičky, lesní studánky, altán na Městských skalách aj.

Šumperské sportovní areály, s. r. o.

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

K 31.12.2015 společnost zaměstnávala celkem 24 pracovníků.
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Doprava

Silniční doprava

Intenzita silniční dopravy při průjezdu městem je v posledních letech stabilní. 
Šumperkem prochází úsek dálkové silnice E 1/11 směrem z Olomouce na Ost-
ravu v délce 4 km. Na území města je dále 6 km silnic II. třídy a 15 km III. třídy. 
Ve městě je 5 světelně řízených křižovatek a 7 kruhových objezdů.

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

Železniční doprava

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

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

V roce 2015 došlo k elektrifi kaci železniční trati vedoucí ze stanice Zábřeh na 
Moravě do Šumperka. K elektrifi kaci došlo i na soukromé železniční trati spo-
jující Šumperk a Kouty nad Desnou (mimo odbočky z Petrova nad Desnou do 
Sobotína). Svazek obcí údolí Desné získal 19 km dlouhou trať ze Šumperka 
do Koutů nad Desnou s tříkilometrovou odbočkou z Petrova nad Desnou do 
Sobotína po roce 1997, kdy trať poničily katastrofální povodně a České dráhy 
na ní chtěly zastavit provoz. Obce se proto spojily, aby dráhu zachránily. Služeb 
soukromé železnice využívá zhruba 360 000 cestujících ročně. Dopravu na tra-
ti zajišťuje společnost Arriva, Morava a.s.
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Letecká doprava
Provozovatelem místního letiště je Aeroklub Šumperk, z. s. Zabezpečuje provoz 
sportovních, motorových i bezmotorových letadel, dále letadel podnikových a slu-
žebních. Ultralehká letadla provozuje Aviatik klub Šumperk. Letiště má 700 m 
dlouhou přistávací dráhu, na které mohou přistávat letadla do váhy 4,5 tuny.

Aeroklub Šumperk zajišťuje výcvik pro piloty motorových letadel i bezmotoro-
vých kluzáků a parašutistů. Dále pracuje s mládeží a dětmi od šesti let v krouž-
ku mladých letců. 

Během roku 2015 uspořádal Aeroklub několik akcí:
 v květnu to byl 11. ročník plachtařských závodů Jarní pohár Jeseníků
 v říjnu přichystal společně se SVČ a ZpDVPP již 7. Drakiádu pro děti a rodiče, 

která se opět setkala s velkým zájmem 

Městská hromadná doprava (MHD)
Městskou hromadnou dopravu ve městě provozovala Arriva Morava, a. s. 
a město Šumperk. V provozu bylo pět linek. Doprava cestujících začínala ve 
4.05 hod. a končila ve 22.43 hod. Nejvytíženější byla jako v minulých letech 
linka č. 1 – PVT – žel. stanice - Temenice. Počet přepravovaných osob se podle 
počasí pohyboval od 5 do 7 tisíc denně. Základní délka tratí MHD se nezměnila 
a činila 60 km. V průměru 10 autobusů denně ujelo 600 km. Hlásičem zastá-
vek a signalizací pro nevidomé bylo pokryto 100 % tratí. Cena jízdenky činila 
9 Kč. Neplatily děti do 6 let a osoby invalidní. 

Ostatní
Individuální přepravu osob po městě zabezpečovala taxislužba. 

12. Investiční a bytová výstavba

Přehled investičních akcí v roce 2015

Název
 akce

Text
k akci

Rozpočet 
v Kč

Čerpání v Kč 
do 12/2015

Knihovna

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

3 187 000 113 584,43
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Kino OKO
výměna vnějších 
výplní otvorů

1 350 000 622 581,58

ÚP + studie
změna č. 1 ÚP, zpracování 
územních studií

800 000 193 756,25

Projekty

PD křižovatka Zábřežská, 
ČSA komunikace, Severka 
předprostor, Studie lokalita 
Bratrušovská, Pontis 
fasáda a střecha, VO 
Bělidlo, Šumavská, RPS 
Prievidzská 5

3 669 000 876 635,00

ÚP obcí
technická pomoc při 
pořizování ÚP

20 000 0,00

MŠ 
Vrchlického

oprava asfaltové 
komunikace

300 000 60 057,81

1. ZŠ – 
hřiště

zpracování projektové 
dokumentace na 
modernizaci sportoviště, 
realizace vyvolané přeložky 
ČEZu

6 920 000 431 739,00

3. ZŠ – 
sanace 
vlhkosti + 
akustika 
v tělocvičně

realizace venkovního 
hřiště, realizace další etapy 
sanace vlhkosti (šatny 
1. stupně)

10 500 000 9 800 902,76

4. ZŠ

doplatek hřiště, realizace 
zpevněné plochy pro 
družinu, zpracování 
projektu na gymnastickou 
halu a propojovací 
komunikaci

4 000 000 2 911 918,35

5. ZŠ – 
terasa

realizace akce 1 000 000 635 294,77
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Sokolská 
– Západní 
– úprava 
povrchů

rekonstrukce komunikací 
vč. umístění sběrných míst 
pro odpad

6 800 000 4 351 747,35

Územně 
analytické 
podklady

sběr dat 20 000 0,00

Prievidzská 
6. etapa

realizace akce ve 
vnitrobloku, chodníky, 
hřiště, venkovní fi tness, 
VO, zeleň a mobiliář

7 300 000 7 120 500,02

Sběrné 
místo

zahájení projekčních prací 
sběrného místa na ul. 
Radniční

700 000 53 300,00

Drobné akce drobné akce 700 000 313 293,47

Optický 
kabel – 
OSSZ, 
knihovna

zpracování projektu 150 000 92 444,00

Finská realizace lávky 3 456 000 3 325 742,95

Hasičská 
zbrojnice

dokončení realizace 8 200 000 8 089 770,02

Cyklostezka 
Dolní 
Studénky

následná péče o zeleň 
(dobropis)

30 000 -31 013,83

Pontis 
– hlavní 
budova

vratka dotace 1 000 114,98

Prievidzská 
3. a 2b 
etapa

následná péče o zeleň 300 000 75 807,00
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Chodník 
Bohdí-
kovská

zpracování projektové 
dokumentace

1 000 000 0,00

Smetanovy 
sady

dokončení instalace WC, 
následná péče o zeleň 
z 1. etapy, zahájení 
realizace 2. etapy – kácení 
a výstavba zeleně, 
demolice altánu, zbudování
dešťové kanalizace 
k budově altánu

2 100 000 1 746 541,42

MŠ 
Třebízského

realizace akce snižování 
energetické náročnosti 
budovy

9 500 000 9 139 029,57

Jiráskovy 
sady

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

18 130 000 16 968 064,30

Jiráskovy 
sady

realizace akce – kácení 
a výsadba nové zeleně 
(dřeviny a keře), osetí 
trávníků

3 000 000 1 882 550,07

Úřadovna 
Jesenická

realizace rekonstrukce 
interiéru chodeb včetně 
informačního systému 
a mobiliáře, výměna oken 
a výplní na chodbách

12 050 000 11 750 190,51

Evaldova

realizace akce – 
rekonstrukce komunikací 
s vybudováním nových 
parkovacích míst 
a sběrných míst pro odpad

12 900 000 11 920 460,63
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Prievidzská 
etapa 2c

následná péče o zeleň 255 000 254 313,00

Skatepark

realizace skateparku, 
provizorního oplocení, 
přístupové komunikace 
a dílčí části VO

8 300 000 8 251 993,92

Za Hniličkou

realizace akce – 
vybudování místí 
komunikace k rozvojové 
lokalitě

3 050 000 2 816 876,22

ZUŠ – voda, 
kanalizace, 
elektro, 
vzducho-
technika

realizace rekonstrukce 
rozvodů vody a kanalizace, 
el. rozvodů a odvětrání 
koncertního a tanečního 
sálu

6 000 000 5 201 876,38

ZŠ 8. května
zaškolení obsluhy 
rekuperační jednotky 
v tělocvičně

20 000 0,00

Regenerace 
městských 
památkových 
zón

realizace meteorologického 
altánu v Jiráskových 
sadech

330 000 329 420,00

ZŠ 
Šumavská – 
radon

doplatek akce z r. 2014 1 000 900,00

VO 
Zemědělská

dokončení akce z r. 2014 90 000 89 503,70

MŠ Evaldova

realizace akce snižování 
energ. náročnosti 
budovy, rekonstrukce 
teras v zahradě, odvod 
dešťových vod

4 500 000 3 733 173,08

MŠ 
Nerudova

zahájení realizace 
přístavby a rekonstrukce 
stávajícího objektu

19 000 000 5 270 128,38
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Vančurova 
– rekon-
strukce 
komunikace, 
sběrné 
místo, 
autobusová 
zastávka, 
přípojky 
k uličním 
vpustím

rekonstrukce komunikace 
1. etapa, vybudování 
parkovacích míst, 
autobusových zastávek 
a sběrných míst

7 350 000 3 808 386,95

Radnice 
– sanace 
vlhkosti 
2. etapa

realizace sanace sklepních 
prostor, oprava vstupního 
schodiště

6 850 000 4 852 941,83

Sčítání 
dopravy

nebylo realizováno 
z důvodů dopravních 
uzávěr

300 000 0,00

Javoříčko 
komunikace

zpracování projektu 
pro územní řízení, po 
projednání s občany akce 
zastavena

600 000 251 395,00

Cyklo 
Rapotínská

realizace akce ve 
spolupráci s OU Rapotín 
a OU Vikýřovice

300 000 212 972,08

Cyklostezka 
Temenická

realizace akce ve 
spolupráci s Olomouckým 
krajem, byla realizována 
i okružní křižovatka 
Temenická x Šumavská

7 300 000 5 914 728,07

Protihluková 
stěna

úprava projektové 
dokumentace obchvatu 
Bludova

106 000 105 270,00
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Tržní ceny realit
(stav k 31.12.2015)

Druh nemovitosti Velikost Průměrná cena

Nezrekonstruovaný objekt – byt: 1 + 1 500-600 tis. Kč

2 + 1 700-850 tis.Kč

3 + 1 800-950 tis. Kč

4 + 1 1-1,3 mi. Kč

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

2 + 1 900-1,2 mil. Kč

 3 + 1 1,2-1,5 mil. Kč

4 + 1 1,5-2,3 mil. Kč

Zdroj: Realitní kanceláře na území města Šumperka

Ceny realit na území města

Ve městě Šumperk zabezpečuje realitní služby 16 realitních kanceláří s regionál-
ní působností. V roce 2015 byl zájem o všechny druhy bydlení, nejvíce však o byty 
2+1. Při prodeji družstevních bytů byl zaznamenán stejný zájem jak o byty, u kte-
rých je možnost převodu do osobního vlastnictví, tak o byty v osobním vlastnictví 
družstevníků. Až 95 % nákupu bytů se řeší pomocí úvěrů a hypoték.

Pronájem realit
(stav k 31.12.2015)

   Druh nemovitosti Velikost
Průměrná cena 

v Kč/měs.

Byt 1 + 1 5 000

2 + 1 5 500

3 + 1 6 000

4 + 1 6 000

Garáž 1 stání 600-1 500

Nebytový prostor 1 m2 42-350

Zdroj: Realitní kanceláře na území města Šumperka
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Byty ve vlastnictví města

Byty ve vlastnictví města k 31.12.2015

počet bytů určených k ponechání v majetku města 295

počet bytů s budoucími kupními smlouvami 104

počet „služebních“ bytů 9

- z toho ve správě provozovatelů jednotlivých zařízení města 4

počet bytů se zvláštním určením (sociální službou) 170

Stavební bytové družstvo Šumperk (SBD)

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

Správa bytového fondu byla zabezpečována 19 pracovníky.

SBD Šumperk zabezpečovalo v průběhu roku 2015 správu pro 5 529 bytů 
a apartmánů. Ke konci roku 2015 bylo z celkového počtu spravovaných bytů ve 
vlastnictví družstva 2 209 b. j. Družstvo dále zajišťovalo správu pro 101 práv-
nických osob (celkově správa pro 2 376 b.j.) 
V roce 2015 došlo k převodu 93 bytů do vlastnictví v souladu s platnou legis-
lativou.
Výše pohledávek na nájemném a úhradách souvisejících s užíváním bytů před-
stavovala ke konci sledovaného roku částku 3 091 000 Kč.

Hospodaření družstva bylo stabilní. Každoročně je nezávislou fi rmou prováděn 
rating BD, jehož smyslem je získat nezávislý pohled na bonitu bytového druž-
stva a jeho schopnost plnit své fi nanční závazky. Získaný ratingový stupeň B+, 
označuje velmi nízké riziko (družstvo má velmi dobrou schopnost včas plnit své 
fi nanční závazky, většina ekonomických ukazatelů prokazuje dobrou až velmi 
dobrou fi nanční stabilitu a příznivé ekonomické podmínky dávají velmi dobré 
předpoklady dalšího rozvoje).

V roce 2015 pokračoval proces revitalizace bytových domů. Převážně se jedna-
lo o opravy střech, výměny oken, výměny balkonů, rekonstrukce stupaček. Dále 
byly zajišťovány revize plynu, elektřiny, hasicích přístrojů, hromosvodů, výtahů 
a ostatních technických zařízení.
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Dělení bytů Stavebního bytového družstva Šumperk

Byty Počet  Podíl v %

Byty celkem 5 529 100,0

- v rodinných domech  0  0,0

- bytových domech 5 529 100,0

Obydlené byty Počet Podíl v %

Obydlené byty celkem 5 529 100,0

- v rodinných domech  0  0,0

- v bytových domech 5 529 100,0

Druh vlastnictví Počet Podíl v %

Byty celkem 5 529 100,0

- v osobním vlastnictví 3 320  60,0

- družstevní 2 209  40,0

Zdroj: SBD

13. Zdravotnictví 

Zdravotní pojišťovny

Seznam zdravotních pojišťoven na území města Šumperka

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

Nemocnice Šumperk, a. s.

V roce 2015 prošla šumperská nemocnice mnohými změnami. V dubnu se vy-
členila ze zdravotnického řetězce AGEL a novým vlastníkem se stal lékař 
MUDr. Martin Polach. Došlo tak ke změně názvu na Nemocnice Šumperk, a. s. 
Nový majitel chce nemocnici významně rozvíjet, v roce 2015 do ní proto inves-
toval víc než 50 miliónů korun. Investice směřovaly jak do zdravotnické techno-
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logie, tak do modernizace a rekonstrukce některých oddělení. Jednou z nejvý-
znamnějších investičních akcí byla přestavba operačního sálu pro ortopedické 
a traumatologické operace, která přišla na více než 17 miliónů korun. Kromě 
toho nemocnice zakoupila například dvě nová C-ramena v hodnotě 10 miliónů 
korun. Mezi další pořízené přístroje patřil například nový operační mikroskop, 
laserový drtič močových kamenů společně s novým uretroskopem nebo nové 
klimatizační jednotky pro porodní sály, laboratoře a dětskou JIP.
Nemocnice taktéž zrekonstruovala plicní oddělení. Přestavba přišla na 1,8 mili-
ónů korun a nemocnice za ně vybudovala zcela nové plicní ambulance. Investici 
uhradilo z vybraného nájemného město Šumperk, které je vlastníkem budovy. 
Na sklonku roku 2015 se pak nemocnice pustila do příprav jedné z nejzásad-
nějších investic ve své historii - do stavby nového pavilonu, kde se bude nově 
nacházet pracoviště magnetické rezonance, mamografi cké pracoviště a záze-
mí zde rovněž najdou některé ambulance.

Dětské centrum Ostrůvek Šumperk, p. o. 

Dětské centrum Ostrůvek, p. o., jejímž zřizovatelem je Olomoucký kraj, je s účin-
ností od 01.01.2015 nástupnickou organizací sloučených dětských center – 
Pavučinka Šumperk a Ostrůvek Olomouc.

Centrum v roce 2015 poskytovalo:

 umístěným dětem zdravotní služby a služby sociálně-právní ochrany, včet-
ně zaopatření (celková kapacita byla 50 lůžek, z toho 12 bylo vyčleněno 
pro děti vyžadující okamžitou pomoc),

 sociálně-právní a poradenskou pomoc a podporu biologickým rodinám 
i zájemcům o náhradní rodinnou péči,

 sociálně-právní ochranu (pro zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 
bylo vyčleněno 8 míst),

 možnost zácviku v péči o dítě, v ošetřování dítěte se specifi ckými potřeba-
mi a v rehabilitační péči včetně ubytování,

 komplexní péči dětem od prvních dnů života do věku zpravidla 3 let, které 
nemohou vyrůstat v rodinném prostředí, (péči lékařskou, ošetřovatelskou, 
psychologickou, rehabilitační, výchovnou a sociální).
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Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz
(absolutní údaje - okres Šumperk - rok 2015)

Průměrný počet osob nemocensky pojištěných 34 203

Nově hlášené případy pracovní neschopnosti: 12 556

- pro nemoc 11 030

- pro pracovní úraz 306

- pro ostatní úraz 1 220

Kalendářní dny pracovní neschopnosti: 683 480

- pro nemoc 591 629

- pro pracovní úraz 18 998

- pro ostatní úraz 72 853

 Zdroj: ČSSZ

Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz
(relativní údaje - okres Šumperk - rok 2015)

Průměrné procento pracovní neschopnosti: 5,5

- pro nemoc 4,7

- pro pracovní úraz 0,2

- pro ostatní úraz 0,6

Počet kalendářních dnů pracovní neschopnosti na 1 
hlášený případ:

54,4

- pro nemoc 53,6

- pro pracovní úraz 62,1

- pro ostatní úraz 59,7

Zdroj: ČSSZ
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Zdravotnické organizace a zařízení na území města Šumperka
(stav k 31.12. 2015)

Název Počet
Nemocnice Šumperk, a. s. 1
Praktický lékař pro dospělé 23
Praktický lékař pro děti a dorost 7
Praktický zubní lékař 28
Alergologie a imunologie 2
Gynekologická ambulance 10
Interní ambulance 6
Klinická logopedi 4
Radiodiagnostika 3
Neurologie 5
Psychiatrie 6
Dermatovenerologie 2
Diabetologie 3
Chirurgie 5
Urologie 4
Kardiologie 3
Ortopedie 7
ORL – ušní, nosní, krční a foniatrie 5
Oční 5
Onkologie 1
TRN – plicní ambulance 2
Klinická psychologie 2
Rehabilitace a fyzikální terapie 7
Domácí péče 1
Oční optika 4
Prodejny zdravotnických potřeb 6
Lékárny 12
Zdravotní a zubní laboratoře 11
Zdravotní záchranná služba Olomouckého kraje 1
Dialýza Šumperk, s. r. o. 1
KHS Olomouckého kraje, územní pracoviště Šumperk 1

 Zdroj: IC
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14. Sociální oblast

Výkon odboru sociálních věcí MěÚ Šumperk

Výkony sociálních pracovníků na úseku sociálně–právní ochrany dětí

Druh výkonů Počet

návštěvy v rodinách, ústavních zařízeních a věznicích 1 878

hájení zájmů nezletilých dětí při jednání 
u okresního a krajského soudu

874

sledování výchovy nezletilých dětí v rámci 
výkonu dohledu nad výchovou

114

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

916

počet přednášek na školách v rámci 
Komplexního preventivního programu Šumperk

52

Výkony sociálních pracovníků na úseku náhradní rodinné péče

Druh výkonů
Počet 
dětí

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

132

sledování výchovy dětí umístěných v ústavní výchově 74

počet uzavřených dohod o výkonu pěstounské péče 14

počet žadatelů o zprostředkování osvojení 2

počet žadatelů o zprostředkování pěstounské péče 6

předání nezletilých dětí do péče budoucích osvojitelů 1

předání dětí do pěstounské péče 23

umístěn dětí u pěstounů na přechodnou dobu 1

Kurátoři pro děti a mládež v roce 2015 pracovali s 92 nezletilými dětmi a se 116 mla-
distvými, se kterými řešili výchovné problémy, trestnou činnost, přestupky. 
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V agendě sociální práce evidoval sociální kurátor osoby propuštěné z výkonu 
trestu, z nichž:
 pro 35 osob byla poskytnuta jednorázová pomoc
 pro 7 osob byla poskytnuta opakovaná pomoc
 se 24 osobami pracoval sociální kurátor ve výkonu trestu kontinuálně 

V průběhu roku 2015 vykonával pověřený zaměstnanec odboru sociálních věcí 
funkci veřejného opatrovníka pro 27 osob omezených ve svéprávnosti spočíva-
jící v oprávnění a v povinnosti zastupování těchto osob v běžných záležitostech, 
správě jejich majetku a vyřizování jejich záležitostí.

Výkony sociálních pracovníků oddělení pomoci MěÚ Šumperk

Druh výkonů Počet

sociální poradenství při osobním jednání na úřadě 3 495

sociální poradenství při telefonickém jednání 1 623

návštěva u klientů v jejich přirozeném prostředí 1 673

standardizovaný záznam sociálního pracovníka v souvislosti 
s výkonem činností sociální práce

2 295

počet klientů sociální práce za sledované období roku 2015 969

Činnosti sociální práce vedoucí k řešení nepříznivé sociální situace a k sociál-
nímu začleňování osob byly nejčastěji realizovány s těmito cílovými skupinami: 
 nezaměstnaní
 rodiny s dětmi
 osoby ohrožené rizikovým způsobem života
 osoby neschopné splácet závazky a pohledávky 

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

V roce 2015 bylo:
 vydáno 1 738 parkovacích průkazů označujících vozidlo přepravující oso-

bu těžce zdravotně postiženou
 vydáno 34 euroklíčů osobám, které patřily do vybraných cílových skupin
 podáno 30 žádostí o nájem bytu v domech zvláštního určení, bytů zvláštní-

ho určení a v chráněných bytech v majetku města Šumperka
 uzavřeno 16 smluv o přidělení nájmu v těchto bytech
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Průměrná výše důchodů – okres Šumperk
(rok 2015)

Druh důchodu
Průměrná výše důchodu Počet důchodců

Muži Ženy Muži Ženy

Starobní 11 972,00 9 883,00 11 309 18 184

Invalidní I. stupně 6 227,00 5 581,00 812 794

Invalidní II. stupně 6 933,00 6 365,00 457 332

Invalidní III. stupně 10 823,00 9 933,00 1 513 1 255

 Zdroj: ČSSZ

Organizace poskytující sociální služby

Domov důchodců Šumperk, p. o., U Sanatoria 25 
Domov důchodců Šumperk, p. o. je příspěvkovou organizací zřízenou Olomouc-
kým krajem s regionální působností, která se dnem 01.01.2015 stala nástup-
nickou organizací Sociálních služeb Šumperk, p. o., které poskytují pečovatel-
skou službu a chráněné bydlení. 
Tato organizace v roce 2015 poskytovala tři pobytové sociální služby. Domov pro 
seniory, domov se zvláštním režimem a chráněné bydlení a jednu terénní pečo-
vatelskou službu. Posláním domova je poskytovat pomoc a podporu lidem, kteří 
nemohou žít ve svém domácím prostředí a kteří se v důsledku svého zdravotní-
ho stavu ocitli v nepříznivé sociální situaci. Poslání chráněného bydlení spočívá 
v poskytování individuální pomoci a podpory lidem s chronickým nebo tělesným 
onemocněním. Pečovatelská služba poskytuje sociální službu seniorům, osobám 
s tělesným postižením nebo chronickým onemocněním při zvládání běžných ži-
votních potřeb a rodinám, kde se narodily 3 a více dětí současně.
KÚ Olomouckého kraje zaregistroval pro Domov důchodců Šumperk, p. o. čtyři 
sociální služby.

Druh služby Kapacita
Průměrný 

počet 
klientů

Pokoje dle počtu lůžek

jedno-
lůžkové

dvou-
lůžkové

tří-
lůžkové 

Domovy pro seniory 176 170 70 50 2
Domovy se zvláštním 
režimem

54 53 10 22 0

Chráněná bydlení 47 47 41 3 0

Pečovatelská služba 350 - - - -
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Sociální služby, p. o. Šumperk, Vančurova 37

Organizace je příspěvkovou organizací zřízenou Olomouckým krajem a posky-
tuje 2 druhy registrovaných služeb:
 Chráněné bydlení je poskytováno ve 3 penzionech (Šumperk, Bludov 

a Nové Losiny). Jde o pobytovou službu s ubytováním, stravováním a zajiš-
těním základních služeb pro klienty nad 50 let věku se sníženou soběstač-
ností, s tělesným postižením nebo chronickým onemocněním. Mimo ubyto-
vací služby jsou klientům poskytovány další sociální služby, např. donáška 
stravy, pomoc při zvládání běžných úkoků péče o vlastní osobu, pomoc při 
osobní hygieně, praní osobního a ložního prádla, atd.

 Pečovatelská služba má své zázemí na ul. Kozinova 4. Je poskytována te-
rénní formou přímo v domácnostech klientů. Cílovou skupinou jsou osoby 
s chronickým onemocněním, tělesným postižením, senioři závislí na pomo-
ci jiné osoby a rodiny, kde se současně narodily 3 a více dětí. 

Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z. s., Krajská a základní orga-
nizace Šumperk, p. s., Generála Svobody 68, Šumperk  (SNN v ČR)

V průběhu roku 2015 bylo v Šumperku v rámci odborného sociálního poraden-
ství poskytnuto poradenství celkem 311 uživatelům služeb, se kterými měl svaz 
v průběhu roku 2015 celkem 585 kontaktů při zabezpečování jejich specifi c-
kých potřeb. Rozsah poskytovaných sociálních služeb se týkal především:

 poradenství v oblasti nároků dle příslušných právních předpisů 
 prodeje baterií a součástí ke sluchadlům
 kontroly stavu sluchadel 
 drobných servisních oprav sluchadel 
 zajišťování případné opravy v odborném servisu v Brně nebo v Praze 
 instalace různých kompenzačních pomůcek pro SP v bytě uživatele služby 
 zajištění vybrané kompenzační pomůcky

V roce 2015 se uskutečnil týdenní kurz odezírání pro osoby se sluchovým po-
stižením na Penzionu Kukla na Vysočině. Město Šumperk dotovalo v roce 2015 
činnost Krajské a základní organizace Šumperk, p. s. celkovou částkou 19 000 Kč 
a grantem na kurz odezírání částkou 12 000 Kč.

NIPI bezbariérové prostředí, o. p. s., Gen. Svobody 68, Šumperk

Hlavní činností organizace NIPI bezbariérové prostředí o. p. s. pracoviště v Šum-
perku je především v naplňování úkolů po stránce technického řešení a pora-
denské činnosti pro zdravotně postižené občany a ve všech otázkách spojených 
s odstraňováním zhoršených podmínek života daných zdravotním postižením, 
především existencí architektonických a technických bariér.
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Konzultační pracoviště v roce 2015 vypracovalo celkem 83 odborných stanovi-
sek pro stavební řízení z hlediska naplňování požadavků vyhlášky Ministerstva 
pro místní rozvoj č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabez-
pečujících bezbariérové užívání staveb. Dále se organizace dle požadavku pří-
slušného stavebního úřadu účastnila místních šetření pro vydání kolaudačního 
souhlasu nebo rozhodnutí ke změně účelu užívání stavby či její části. Při těchto 
místních šetřeních bylo prohlédnuto celkem 24 staveb v okrese Šumperk.

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

 Pečovatelská služba
V roce 2015 pokračovaly v pečovatelské službě organizační změny, které byly 
započaty již v předešlém roce. Rok 2015 byl také pro službu velice úspěšný. Co 
se týká efektivního zajištění služby, zvýšil se počet poskytnutých úkonů. Poprvé 
došlo k odmítnutí zájemců o službu, což vedlo k podání žádosti na Olomoucký 
kraj o zvýšení počtu pracovníků. Žádost byla zamítnuta, přesto byli přijati noví 
2 zaměstnanci. 

 Denní stacionář
V roce 2015 využilo stacionář 33 uživatelů, z toho 24 žen a 9 mužů, z toho 
15 uživatelů bylo přímo ze Šumperka a 17 uživatelů bylo z přilehlých obcí. Prů-
měrný věk uživatelů byl 86 let. Mezi běžné činnosti uživatel patřila četba denního 
tisku, zpívání, povídání, vzpomínání, cvičení, procházky, výlety a další.

 Odlehčovací služba
V roce 2015 využilo službu celkem 44 uživatelů, z toho 13 mužů a 31 žen. 
V průběhu roku bylo z  kapacitních důvodů odmítnuto 35 uživatelů, díky čemuž 
bylo zváženo rozšíření kapacity odlehčovací služby na rok 2016 na 10 lůžek. 
Uživatelé uvedené služby jsou senioři ze Šumperka a jeho okolí, výjimkou však 
nejsou ani senioři z Jeseníku. Mimo ubytování a zajištění péče je seniorům dále 
nabízeno trénování paměti, povídání, procházení, účast na výletech apod.

 Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením 
Služba je od roku 2015 určena osobám po cévní mozkové příhodě a osobám 
s pohybovým postižením od 50 let věku. Prostřednictvím nácvikových činností se 
pracuje na obnovení schopností a dovedností pro samostatný život v domácnosti, 
např. čtení, psaní, řečové dovednosti a rehabilitační cvičení k rozvoji pohybových 
funkcí. Během roku 2015 využilo služeb 116 osob, z toho 11 mužů a 105 žen.

 Kavárnička „nejen“ pro seniory
Kapacita kavárničky je 35 míst u stolů a je nekuřácká. K dispozici je TV, video, 
CD přehrávač, počítačové pracoviště s přístupem k internetu. Zařízení má vy-
bavenou kuchyňku, zázemí pro obsluhu, venkovní terasu, bezbariérové toalety. 
Prostředí je vhodné pro přednášky, besedy, rodinné oslavy.
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 Klub důchodců
Klub nabízí možnost účasti na volnočasových, vzdělávacích, aktivizačních a zá-
jmových akcích pořádaných klubem. Všechny aktivity plánuje a organizuje sa-
mospráva Klubu důchodců volená členy klubu. Schází se 1x měsíčně vždy první 
středu v měsíci a aktivity organizuje podle přání a požadavků členů klubu. Klub 
důchodců čítá kolem 180 členů.

 Dům pro rodiče s dětmi v tísni
Dům pro rodiče s dětmi v tísni v Šumperku se nachází na ulici Gagarinova 5. 
V roce 2015 zde bylo ubytováno 23 osob s 34 dětmi. Jednalo se o osamělé ro-
diče, kteří se dostali do nepříznivé sociální situace spojené se ztrátou bydlení. 
Cílem služby je pomoci uživatelům vrátit se k běžnému způsobu života a přede-
jít tak sociálnímu vyloučení. Smlouva je uzavírána na dobu 3 měsíců s možností 
prodloužení maximálně na 1 rok. 

 Krizový byt
Cílem sociální služby je nabídnout okamžitou pomoc ženám nebo osamělým 
rodičům s dětmi v životní krizi, a to zejména prostřednictvím krátkodobého uby-
tování, sociálního poradenství a zprostředkováním kontaktu s dalšími odborní-
ky či institucemi. Služba je poskytovaná zpravidla na dobu nepřesahující 7 dní. 
V roce 2015 využilo službu 18 uživatel s 26 dětmi. 

 Sociální byty
Sociální byt je přirozeným přechodem mezi ubytováním v Domě pro osamělé 
rodiče s dětmi v tísni a samostatným bydlením. V současné době instituce dis-
ponuje 3 sociálními byty. Ve dvou případech se jedná o malometrážní byty umís-
těné v činžovním domě. Třetí byt je umístěn samostatně a má velikost 3+1. 
Všechny byty jsou standardně vybaveny. Délka pobytu je 1 až 3 roky. Ubytovaný 
si hradí nájem a všechny poplatky spojené s užíváním bytu sám. V roce 2015 
byly všechny byty plně obsazeny. 

 
 Ubytovna
Jedná se o komerční ubytovnu, jejímž provozovatelem je PONTIS Šumperk, o. p. 
s. Ubytovna se nachází na ul. Zábřežské. Na ubytovně jsou dva byty uzpůsobeny 
pro bezbariérový přístup a byty sloužící pro rodiny s dětmi. Celkově je ubytovna 
zařízena pro 19 dospělých a 5 dětí. 

 Kontaktní a poradenské centrum Krédo
K-centrum Krédo poskytuje služby uživatelům nelegálních návykových látek. 
Snahou pracovníku je, aby prostřednictvím rozhovorů, poradenství, sociálně te-
rapeutických a preventivních činností snižovali důsledky rizikového užívání drog 
a došlo tak ke zlepšení kvality života jak po stránce psychické, tak i zdravotní 
a sociální u dané cílové skupiny. Mezi pravidelné akce patří testování veřejnosti 
na infekční nemoci a Dny otevřených dveří. Během roku 2015 využilo službu 
170 klientů, z toho 109 mužů a 61 žen. 
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 Odborné sociální poradenství
Službu v roce 2015 využilo 265 uživatelů, z toho 174 žen a 91 mužů. Nejčas-
těji zájemci vyhledávali poradnu z důvodu zapůjčení kompenzačních pomůcek 
a z důvodu získání informací nebo kontaktů na návazné služby a poradenství 
v oblasti státní sociální podpory a hmotné nouze. V rámci půjčovny kompen-
začních pomůcek byly do půjčovny zakoupeny 2 nové elektrické polohovací po-
stele i s antidekubitními matracemi. Díky fi nanční dotaci z Jedličkova ústavu 
byly zakoupeny i dětské kompenzační pomůcky, a to dětský mechanický vozík 
a dětské chodítko.

 Nízkoprahový klub pro děti a mládež Rachot
Začátkem roku 2015 došlo ke změně cílové skupiny. Nově je klub určen pro 
klienty ve věku 8 – 20 let. S touto změnou došlo k velkému nárůstu zájemců 
o tuto službu. V roce 2015 proběhly následující akce – dva výlety během letních 
prázdnin, návštěva Muzea romské kultury v Brně, výlet do Aquaparku v Olo-
mouci, Den otevřených dveří, dvě dopoledně věnovaná školám ze Šumperka, 
jedno odpoledne věnováno veřejnosti. Ke konci roku 2015 došlo také ke kom-
pletní proměně pracovního týmu a ke změně pracovních pozic. 

Charita Šumperk, nestátní nezisková organizace, Jeremenkova 7, Šumperk

Charita Šumperk je nezisková organizace s vlastní právní subjektivitou, zřizo-
vatelem je za katolickou církev olomoucký arcibiskup a místem působnosti je 
území děkanátu Šumperk. Hlavní činností Charity Šumperk jsou služby posky-
tované v domácnostech klientů. Jedná se o komplex několika služeb, které se 
v případě potřeby vzájemně doplňují: ošetřovatelská a pečovatelská služba, 
osobní asistence, respitní péče, půjčovna rehabilitačních a kompenzačních po-
můcek nebo poradenské služby. K doprovodným aktivitám náleží také sociální 
humanitární pomoc. 
Cílem návštěvních služeb je umožnit lidem v době nemoci, stáří a při omezené 
soběstačnosti zůstávat ve svém domácím prostředí.
Celkový stav zaměstnanců k 31.12.2015 činil 48 pracovníků (33 HPP+ 8 DPČ 
+ 7 DPP). 

 Ošetřovatelská služba
Jde o odbornou zdravotní službu poskytovanou přímo v domácnosti uživatele. 
Tato služba je indikována ošetřujícím lékařem a hrazená zdravotní pojišťovnou. 
Ošetřovatelské služby poskytují zdravotní sestry s požadovaným vzděláním a pra-
xí. Za uplynulý rok mělo 29 zdravotních sester (15 HPP + 14 DPČ) v péči celkem 
838 pacientů (počet návštěv byl 19 605 a počet výkonů celkem 35 972).
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 Pečovatelská služba
Je poskytována školenými pečovatelkami přímo v domácnosti uživatele. Jedná se 
většinou o úkony související s osobní hygienou, stravováním, pomocí při zajištění 
chodu domácnosti, či doprovod, dohled apod. V rámci pečovatelské služby je na-
bízena i podpora pečujícím rodinným příslušníkům, tzv. respitní péče. Tyto služby 
zajišťuje 14 pracovnic v soc. službách (13 HPP + 1 DPČ) a 1 sociální pracovnice. 
Za rok 2015 využilo službu 317 uživatelů (počet návštěv byl 44 786).

 Osobní asistence
Osobní asistence je určena zdravotně postiženým lidem a seniorům. Jejím cí-
lem je podpora těchto osob směřující ke zlepšení kvality jejich života. Služba 
je poskytována v přirozeném prostředí, kde uživatel žije, pracuje, vzdělává se 
apod. Charita zaměstnává 16 pracovnic v soc. službách (14 HPP + 2 DPČ), cel-
kem 37 uživatelů (počet hodin asistence byl 3 346).

 Odlehčovací služba
Úkolem odlehčovací služby je zastoupit pečující osobu, která se stará o zdravotně 
postiženého či seniora a tímto ji poskytnout nezbytný čas k odpočinku a regene-
raci nebo si vyřídit potřebné osobní záležitosti, zkvalitnit život rodinám pečujících 
osob a umožnit seniorům a lidem se zdravotním pos tižením setrvat co nejdéle ve 
svém rodinném prostředí. Tato služba byla zajišťována od konce listopadu 2015 
jednou pracovnicí na HPP (počet hodin odlehčovací služby byl 40).

 Půjčovna rehabilitačních a kompenzačních pomůcek
Nedílnou součástí komplexní domácí péče je také zápůjčka zdravotnických po-
můcek (např. invalidní vozíky, polohovací postele, WC židle, antidekubitní podlož-
ky, francouzské hole atd.). Za rok 2015 byly pomůcky zapůjčeny v 350 případech.

 Centrum sociální a humanitární pomoci
Tento projekt zahrnuje sociálně právní poradenství určené především pro seniory 
nebo osoby se zdravotním postižením. Jedná se např. o pomoc s vyřizováním 
sociálních dávek, o pomoc se žádostmi o umístění do ústavního zařízení, infor-
mace o možnostech využívání zdravotnických pomůcek apod. V roce 2015 využi-
lo pomoci 41 uživatelů. Dále zahrnuje krizovou intervenci pro osoby z rizikových 
sociálních skupin (celkem 17 uživatelů). 

Dětský klíč Šumperk, o. p. s., Kozinova 35/5 
Dětský klíč, o. p. s. je nestátní neziskovou organizací. Hlavním cílem Dětského klí-
če je zvýšit kvalitu života dětí i dospělých s poruchami autistického spektra (PAS), 
pomoci jim zapojit se do aktivit běžné populace a poskytnout možnost odpočinku 
a regenerace sil rodičům pečujícím celodenně o děti a mladé dospělé s PAS. Dět-
ský klíč úzce spolupracuje se SŠ, ZŠ a MŠ na Hanácké ulici v Šumperku. 
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 Osobní asistence
Osobní asistence byla v roce 2015 poskytována Dětským klíčem dětem a mla-
distvým s PAS formou doprovodů (kino, divadlo, restaurace), asistence při ná-
vštěvě lékaře, doprovody do volnočasových aktivit - kroužku sociálních doved-
ností, tělovýchovného kroužku, kroužku jízdy na koních, autirytmy, snoezelen. 
Osobní asistence byla roce 2015 realizována v časové dotaci 1 870 hodin. 

 Odlehčovací služby – terénní a ambulantní
Odlehčovací služba byla v roce 2015 poskytována formou ambulantní - v klu-
bovnách Dětského klíče a formou terénní - výlety, víkendové pobyty, dva turnusy 
letního prázdninového pobytu a individuální odlehčovací služba dle individuál-
ních potřeb a přání klientů a osob pečujících. Odlehčovací služba terénní byla 
v roce 2015 realizována v časové dotaci 2 179 hodin a odlehčovací služba 
ambulantní byla realizována v časové dotaci 1 668 hodin.

 Odlehčovací služba pobytová – odlehčovací byt
V rámci odlehčovací služby poskytuje Dětský klíč také formu pobytovou ve dvou 
odlehčovacích bytech v Šumperku. V odlehčovacím bytě je zajištěna péče o kli-
enty v průběhu celého týdne formou krátkodobých pobytů. Služba je poskyto-
vaná v poměru jeden klient – jeden asistent. Cílem služby je odlehčit pečují-
cí rodině a současně poskytnout dětem a mladým dospělým s PAS možnost 
žít běžným životem svých vrstevníků. V rámci služby odlehčovacího bytu bylo 
v roce 2015 realizováno celkem 365 bytů v časové dotaci 4 380 hodin. 

 Služba sociální rehabilitace  
Cílem poskytování služby sociální rehabilitace je zabránit sociálnímu vyloučení 
osobám s poruchami autistického spektra a osobám o ně pečujícím a umožnit 
jim participaci na každodenním životě společnosti. Cílovou skupinou jsou osoby 
ve věku 15 až 64 let. Sociální rehabilitace byla v roce 2015 realizována v časo-
vé dotaci 305 hodin.

Oblastní spolek Českého červeného kříže Šumperk

Český červený kříž je humanitární občanské sdružení působící na celém území 
České republiky. V současné době má Oblastní spolek Českého červeného kříže 
Šumperk celkem 585 členů a dobrovolníků sdružujících v 15 místních skupinách. 
Posláním ČČK je zejména předcházet a zmírňovat utrpení, chránit zdraví, život 
a úctu k lidské bytosti, podporovat vzájemné porozumění, přátelství a mír mezi 
národy bez rozdílů národnostních, rasových, náboženských, třídních a politic-
kých a usilovat o naplňování základních principů hnutí Červeného kříže.
Od 01.01.2015 došlo ke změně sídla Oblastního spolku českého červeného kříže 
Šumperk. OS ČČK se přestěhoval do Katolického domu v Zábřehu, ul. Sušilova 38. 
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Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých, Šumperk, ul. 8. května 22

Tento spolek zajišťuje služby:
 171 členům v oblasti Šumperska
 471 klientům v oblasti Šumperska

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

V roce 2015 bylo organizací realizováno:
 86 poznávacích a vzdělávacích akcí
 32 společenských a kulturních akcí
 72 sportovních akcí
 116 zdravotních akcí
 176 předvedení pomůcek
 2 rehabilitační ozdravné pobyty
 1 cyklopobyt

Posláním organizace je aktivizovat osoby se zrakovým postižením k větší sa-
mostatnosti a nezávislosti při řešení běžných životních situací. Pomáhat jim 
hájit práva a zájmy tak, aby mohli žít plnohodnotný a spokojený život. Nejvíce 
využívanou službou je sociální poradenství. K podařeným akcím patří turnaj 
v showdonu o Šumperský pohár, koncert nevidomého umělce Radka Žaluda, 
setkání členů na Kolibě v Hosticích a Den otevřených dveří. V minulém roce 
bylo poskytnuto 754 sociálně-právních konzultací, 2 221 telefonických konzul-
tací a 34 návštěv u starších zrakově postižených občanů. Provoz SONS zajišťují 
2 sociální pracovnice a 1 koordinátor dobrovolníků.

Armáda spásy, centrum sociálních služeb, Vikýřovická 1495, Šumperk

Armáda spásy patří v ČR mezi nestátní neziskové organizace typu občanského 
sdružení. V Šumperku pracuje od roku 2000 a poskytuje zde několik služeb. 
 Azylový dům pro muže a ženy s kapacitou 26 mužů a 5 žen. V roce 2015 

zavřeno smlouvu 63 uživatelů, z toho bylo 27 uživatelů unicitních. Azylový 
dům poskytl 9 109 noclehů těmto osobám.
Součástí celodenního pobytu zde je povinnost podílet se na pracovních 
aktivitách v areálu i ve vybraných lokalitách ve městě.

 Noclehárna pro muže a ženy s kapacitou 20 mužů a 6 žen. Platnou smlou-
vu mělo v roce 2015uzavřeno 126 osob. Celkový počet noclehů byl 5 485. 

 Nízkoprahové denní centrum pro osoby bez přístřeší s denní okamžitou 
kapacitou 20 osob. Službu využilo 251 osob, kterým bylo vydáno 3 390 
porcí polévek.
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Centrum sociálních služeb zároveň  zaměstnávalo znevýhodněné osoby na trhu 
práce, a to jak z řad uživatelů služeb tak ostatních občanů města. V průbě-
hu roku poskytlo práci celkem 14 osobám v rámci kuchyně a údržby. Kuchyně 
centra sociálních služeb Armády spásy nabízela veřejnosti své volné kapacity 
v přípravě obědů. V pracovní dny se vařilo cca  200 porcí denně, které byly 
rozvezeny v rámci rozvozových tras pro další spoluobčany, a to nad rámec po-
skytovaných sociálních služeb.
V průběhu roku 2015 došlo ke změně ve vedení Armády spásy v Šumperku. 
Nově jmenovanou ředitelkou Centra sociálních služeb v Šumperku se stala Ale-
na Krejčí, DiS. 

15. Školství

Mateřské školy

Město Šumperk je zřizovatelem 3 mateřských školek s osmi odloučenými pra-
covišti. Další dvě mateřské školy jsou součástí škol, z nichž jedna je soukromá 
a jedna zřizovaná Olomouckým krajem. Stravování dětí je součástí MŠ. V roce 
2015 dojíždělo do mateřských škol celkem 78 dětí. Výuku zajišťovalo 70 peda-
gogických pracovníků, z toho 100 % žen.

Kapacita a naplněnost mateřských škol v Šumperku

 Mateřská škola Ředitelka
Maximální 
počet míst 

v MŠ

Počet 
dětí v MŠ 

k 1.9.2015

Počet 
tříd

Průměr 
dětí na 
třídu

MŠ Pohádka, Nerudova 4B
Bc. Pavlína Bošková

80 80 3 27

pracoviště Nerudova 4C 20 20 1 20

odloučené pracoviště 
Jeremenkova 52

125 125 5 25

MŠ Pohádka celkem 225 225 9 24

MŠ Sluníčko, Evaldova 25
Jarmila Palová

112 109 4 27

odloučené pracoviště Gen. 
Krátkého 28

56 56 2 28

odloučené pracoviště 
Šumavská 15

84 84 3 28
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odloučené pracoviště 
Vrchlického 19

84 84 3 28

MŠ Sluníčko celkem 336 333 12 28

MŠ Veselá školka, Prievidzská 1
Mgr. Yvona Šimková

168 152 6 25

odloučené pracoviště 
Temenická 61

56 55 2 28

odloučené pracoviště 
Zahradní 17A

56 55 2 28

odloučené pracoviště 
Sluneční 38

56 56 2 28

MŠ Veselá školka celkem 336 318 12 27

Celkem všechny školky 897 876 33 26

Počet dětí v MŠ v období 2007-2015 (data jsou uvedena vždy k 01.09.)

Základní školy 

Město Šumperk je zřizovatelem pěti základních škol. Povinná školní docház-
ka je dále zabezpečena v jedné základní škole zřizované Olomouckým krajem 
a ve dvou soukromých školách. Pro stravování dětí a žáků jsou k dispozici škol-
ní jídelny nebo výdejny stravy, které jsou součástí ZŠ. Do základních škol dojíž-
dělo v roce 2015 celkem 681 žáků z jiných obcí. Výuku v základních školách 
zajišťovalo 178 pedagogických pracovníků, z toho 78,7 % žen.
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Kapacita a naplněnost základních škol v Šumperku

Základní škola 
Ředitel

Kapacita 
základní 

školy

Počet žáků 
k 1.9.2015

Počet 
tříd

Průměr 
žáků na 

třídu

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

650 518 23 23

I. stupeň 283 13 22

II. stupeň 235 10 24

ZŠ Šumperk, 8. května 63 
Mgr. Radovan Pavelka

730 598 26 23

I. stupeň 334 15 22

II. stupeň 264 11 24

ZŠ Šumperk, Sluneční 38 
PaedDr. Hynek Pálka

500 391 19 21
přípravná 

třída
12 1 12

I. stupeň 226 10 23

II. stupeň 153 8 19

ZŠ Šumperk, Vrchlického 22 
Mgr. Petr Málek

550 362 16 23

I. stupeň 227 10 23

II. stupeň 135 6 23

ZŠ Šumperk, Šumavská 21 
Mgr. Viktor Verner

750 644 28 23

I. stupeň 393 16 25

II. stupeň 251 12 21

Celkem

3180 2513 112 23
přípravná 

třída
12 1 12

I. stupeň 1463 64 23

II. stupeň 1038 47 22
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Počet dětí v ZŠ v období 2007-2015 (data jsou uvedena vždy k 01.09.)

Školy jiných zřizovatelů

Školské zařízení 
Ředitel/ka   Zřizovatel/ka

Kapacita 
školy

Počet žáků 
k 1.9.2015

Počet 
tříd

Průměr 
žáků na 

třídu

Základní škola pro žáky se 
specifi ckými poruchami učení 

a MŠ logopedická, Schola-
Viva, o. p. s. Mgr. Miroslav 

Haltmar, 
MBA - ředitel školy 

Mgr. Vladimír Bican - ředitel 
společnosti, statutární 

zástupce

184 171 16 11

MŠ – 34 21 2 11

ZŠ – 150 150 14 11

I. stupeň 77 8 10

II. stupeň 73 6 12

Střední škola, Základní škola 
a Mateřská škola Šumperk, 

Hanácká 3 Mgr. Jana Večeřová 
- ředitelka školy 

Olomoucký kraj - zřizovatel

325 255 26 10

MŠ – 60 60 7 9

ZŠ – 241 184 18 10

I. stupeň 97 10 10

II. stupeň 87 8 11

SŠ - 24 11 1 11
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Základní škola a střední škola 
Pomněnka, o. p. s. Ing. Mgr. 

Nataša Strakošová Vykydalová 
- ředitelka školy Ing. Ivo 

Vykydal - zřizovatel

50 38 7 5

ZŠ 2 1 -

I. stupeň 1 0 -

II. stupeň 1 1 -
Pom. šk. 

a ZŠ
30 5 6

I. stupeň 11 2 6

II. stupeň 19 3 6

SŠ 6 1 6

Mateřská škola Borůvka, 
Šumperk, třída Myšky 

Langrova 25 a třída Sovičky 
nám. Míru 22

Bc. Hana Gajdošová 
Borůvková - ředitelka 
a zřizovatelka školky 

44 44 2 22

Myšky - 24 22 1 22

Sovičky - 20 24 1 14

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

Výprachtická Dana – ředitelka 
společnosti Ing. Barbara 
Zapletalová a Mgr. Jitka 
Dombiová – zakladatelé 

společnosti

   

21 11 * 1 11

   

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

Střední školy a vyšší odborná škola

Střední škola Ředitel/ka Zřizovatel
Počet 

studentů 
k 1.9.2015

Gymnázium, 
Šumperk, 

Masarykovo nám. 8
Mgr. Milan Maceček Olomoucký kraj

544
G8 – 118
G4 - 426
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Obchodní 
akademie 

a jazyková škola 
s právem státní 

jazykové zkoušky, 
Šumperk, Hlavní 

třída 31

Ing. Tom Ristovský Olomoucký kraj

322
OA – 245

Jaz. škola - 
77

Střední 
zdravotnická 

škola, Šumperk, 
Kladská 2

Mgr. Zuzana Gondová Olomoucký kraj
262

denní 203
večerní 59 

Střední škola 
železniční, 
technická 
a služeb, 

Šumperk, Gen. 
Krátkého 30

Mgr. Irena Jonová Olomoucký kraj  871

Střední odborná 
škola, Šumperk, 
Zemědělská 3

Mgr. Stanislava Beštová Olomoucký kraj
 349

denní 278
dálkové 71

Vyšší odborná 
škola a Střední 

průmyslová škola, 
Šumperk, Gen. 

Krátkého 1

Ing. Petr Vepřek Olomoucký kraj
782

SPŠ – 662
VOŠ - 120

Vysoká škola báňská – technická univerzita Ostrava

Fakulta strojní

Centrum bakalářských studií v Šumperku, které vzniklo v květnu roku 2002, 
sídlí v objektu SOŠ Šumperk, Zemědělská 2115/3, Šumperk. 
V akademickém roce 2015/2016 otevřelo v rámci tříletého akreditovaného ba-
kalářského studijního programu Strojírenství prezenční a kombinované studi-
um ve studijních oborech:
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 Strojírenská technologie
 Dopravní technika
V případě oboru Dopravní technika se výuka realizovala ve spolupráci s VOŠ 
a SŠA Zábřeh, U Dráhy 6.

Počet studentů v bakalářských studiích v Šumperku

Akademický 
rok

Forma studia
Absolventi

prezenční kombinované celkem

2002/2003 27 28 55

2003/2004 52 64 116

2004/2005 74 108 182 23

2005/2006 87 100 187 28

2006/2007 109 105 214 38

2007/2008 112 102 214 35

2008/2009 112 82 194 53

2009/2010 108 87 195 44

2010/2011 118 71 189 38

2011/2012 128 63 191 49

2012/2013 117 61 178 36

2013/2014 108 49 158 38

2014/2015 101 59 160 32

2015/2016 92 68 160

Fakulta ekonomická

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

Počet studentů v bakalářských studiích v Šumperku

Akademický rok Kombinované studium Absolventi

2006/2007 85

2007/2008 130
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2008/2009 177 32

2009/2010 160 24

2010/2011 126 23

2011/2012 139 27

2012/2013 111 17

2013/2014 101 18

2014/2015 115 18

2015/2016 81

Česká zemědělská univerzita v Praze

Provozně ekonomická fakulta

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

Počet studentů v bakalářském studiu v Šumperku

   Akademický rok Kombinované studium Absolventi

2007/2008 39

2008/2009 111

2009/2010 161 24

2010/2011 146 43

2011/2012 153 34

2012/2013 159 62

2013/2014 162 46

2014/2015 124 43

2015/2016 113

Počet studentů v navazujícím magisterském studiu v Šumperku

Akademický rok Kombinované studium Absolventi

2010/2011 67

2011/2012 134 41
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2012/2013 140 72

2013/2014 210 56

2014/2015 182 87

2015/2016 151

Provozně ekonomická fakulta České zemědělské univerzity v Praze otevřela pro 
seniorskou veřejnost Univerzitu 3. věku (U3V). Přednášky se konaly v Konzul-
tačním středisku PEF ČZU na Akademii J. A. Komenského, nám. Míru 4, Šum-
perk. Veškerá komunikace a přihlašování studentů na studium probíhalo přes 
vysokoškolský systém, včetně přihlašování studentů do systému na základě 
přihlašovacích údajů. Podmínkou ukončení studia bylo vždy úspěšné složení 
závěrečných testů. Semináře a promoce se konaly v Praze v Suchdole na ČZU.

Virtuální univerzita 3. věku – 6 semestrální studium

Akademický 
rok

Počet 
studentů

Téma 
Počet 

promovaných

2010/2011
22
24

Atronomie
 Lesnictví 0

2011/2012
26
27

Pěstování jedlých a léčivých hub
 Myslivost

0

2012/2013
29
30

Kouzelná geometrie
Čínská medicína

0

2013/2014

42

23

Život a dílo Michelangela 
Buonarrotti

Etika jako východisko krize 
společnosti

18

2014/2015

29
19
23
21

Hudební nástroje
Kouzelná geometrie

Dějiny oděvní kultury I
Barokní architektura v Čechách 11

2015/2016

26
17
22
18

Dějiny oděvní kultury II
Pěstování jedlých a léčivých hub 
Barokní architektura v Čechách 
Historie a současnost myslivosti

6
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Ostatní zařízení zabývající se
mimoškolní činností dětí a mládeže

SVČ a ZpDVPP Doris Šumperk

Zřizovatelem tohoto subjektu je město Šumperk. Součástí této školské organi-
zace je zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (ZpDVPP).
Hlavní činnosti probíhají na několika pracovištích. Jde o budovu Vily Doris na uli-
ci 17. listopadu, budovu Komunitního centra rozvoje lidských zdrojů na ulici Ko-
menského (Komín), ve Středisku ekologické výchovy Švagrov ve Vernířovicích 
a do 31.08.2015 také v budově na Náměstí Míru 20. Mimo tyto objekty využívá 
SVČ Doris k dalším aktivitám ještě táborovou základnu v Hraběšicích – Krásné 
a táborovou základnu ve Štědrákově Lhotě, úspěšně pracuje také Středisko 
ekologické výchovy Doris (SEV Doris), Zařízení pro další vzdělávání pedagogic-
kých pracovníků (ZpDVPP) a světoznámý Šumperský dětský sbor Motýli (ŠDS).

Ve školním roce 2014/2015 bylo ve středisku otevřeno 212 zájmových útvarů 
(kroužků, klubů, sborů) a navštěvovalo je celkem 1 668 účastníků.
Ve školním roce 2015/2016 bylo ve středisku otevřeno 177 zájmových útvarů 
(kroužků, klubů, sborů) a přihlásilo se celkem 1 781 účastníků.

Do příležitostné zájmové činnosti, kam se řadí například výukové programy, 
kurzy, přednášky, besedy, výlety, exkurze, jednorázové akce, preventivní akce 
a jiné, se ve školním roce 2014/2015 zapojilo celkem 45 497 účastníků v cel-
kovém počtu 1 006 proběhnutých akcí.

Táborová a další činnost SVČ a ZpDVPP Doris Šumperk ve školním roce 
2014/2015

Název činnosti Počet táborů/pobytů Počet účastníků

Pobytová akce nad 5 dní 20 592

Pobytová akce do 5 dnů 70 2 389

Příměstský tábor 9 220

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

Junák – středisko Rudy Knotka Šumperk má v současnosti celkem 6 oddílů, 
z toho 2 oddíly jsou v Libině, jeden dívčí a jeden chlapecký. Ve sledovaném 
roce bylo v šumperském středisku registrováno 217 světlušek, vlčat, skautů, 
skautek, roverů, rangers a činovníků. Ve čtyřech šumperských oddílech je regis-
trováno 123 osob mladších osmnácti let a 54 dospělých. 
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Česká tábornická unie

Je neziskové zájmové sdružení s celostátní působností. V Šumperku má jeden 
oddíl T. O. Kamarádi, který má 4 družiny. Pro členy, ale i další zájemce, pořádá 
pravidelné akce během celého roku a letní stanové tábory.

Ostatní školská zařízení a poradny

Název zařízení Ředitel/ka Zřizovatel Adresa

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

Ing. Pavel Sekanina, 
Mgr. Lenka 

Tkadlecová vedoucí 
pobočky Šumperk

Olomoucký 
kraj

Zemědělská 9

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

PhDr. Drahomíra 
Jansová vedoucí 

pracoviště

Olomoucký 
kraj

Husitská 12

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

PaedDr. Marcela 
Iliadisová ředitelka 

SPC

Mgr. 
Vladimír 

Bican
Erbenova 16

Základní umělecká 
škola, p. o. 

PaedDr. František 
Havelka, Ph.D. ředitel

Olomoucký 
kraj

Žerotínova 11

Akademie J. A. 
Komenského, s. r. o.

Emílie Průšová
ředitelka

Oblastní 
rada AJAK 
Šumperk

nám. Míru 4



65

Akademie J. A. Komenského

Přehled vzdělávací činnosti za rok 2015:
 pomaturitní studium v anglickém jazyce navštěvovalo 44 absolventů SŠ
 jazykové kurzy A, N, I, R a JČ pro cizince navštěvovalo celkem 198 posluchačů
 jazykové zkoušky z jazyka anglického úspěšně složilo 62 posluchačů, kteří 

obdrželi certifi kát s mezinárodní platností - CITY & GUILDS
 rekvalifi kační a kvalifi kační kurzy organizované pro veřejnost a uchazeče 

o zaměstnání navštěvovalo 215 frekventantů
 školení a semináře pořádané pro veřejnost, fi rmy a pracovníky obecních 

úřadů se zúčastnilo celkem 81 posluchačů
 byly uskutečněny 2 turnusy příměstských táborů pro děti s výuko anglické-

ho jazyka, kterých se zúčastnilo 40 dětí
 univerzitu 3. věku na PEF ČZU v konzultačním středisku Šumperk

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

ZUŠ Šumperk je čtyřoborovou školou. Ve školním roce 2014/2015 navštěvo-
valo školu 652 žáků. Výuku všech žáků zajišťovalo 30 pedagogů a chod školy 
4 provozní zaměstnanci. 

Výuka hudebního, tanečního a literárně-dramatického oboru probíhala v hlav-
ní budově školy na Žerotínově ulici, výuka výtvarného oboru byla vedena na 
Základní škole Šumperk Dr. E. Beneše, výuka klavíru, zobcové a příčné fl étny, 
houslí a kytary probíhala na pobočce školy v Hanušovicích a výuka tanečního 
oboru na pobočce v Jindřichově.
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Ve školním roce 2014/2015 uspořádala škola pro veřejnost cca 50 koncertů, 
několik výstav, přehlídek tanečního oboru a výchovných koncertů. Během roku 
aktivně spolupracovala s Městskou knihovnou Šumperk, Divadlem Šumperk 
i jinými regionálními institucemi.

Významné akce školního roku 2014/2015

Název Termín

Celostátní soutěž v koncertním melodramu (4. ročník) listopad 

Vánoční koncert spojený se křtem nově zakoupených varhan prosinec

Evropský den hudby červen

Festival A. Rulíška v Rudě nad Moravou (3. ročník) červen

16. Sport

Přehled organizací OS ČSTV Šumperk

Název a druh sportovní činnosti
Počet členů

Muži Ženy Mládež Celkem

TJ Šumperk, z. s. 203 115 621 939

BMX TEAM Šumperk, o. s. 31 4 18 53

Jezdecký oddíl Šumperk, z. s. 6 17 11 34

Fotbalový klub Šumperk, z. s. 91 0 265 356

Hokejový klub Mladí Draci Šumperk, o. s. 181 1 79 261

Ski klub Šumperk 153 72 39 264

SK People, z. s. 52 32 24 108

SK Severka Šumperk 18 14 20 52

Futsal Club Region Šumperk 1 528 19 0 1 547

Karate klub Šumperk 7 2 3 12

SK Dama sport Šumperk 6 2 0 8

SK Salith - SUMTEX Šumperk 89 28 0 117
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Kuželkářský klub Šumperk, z. s. 30 18 9 57

Table Tennis Club Šumperk, z. s. 25 1 20 46

Gymnastický klub Šumperk 10 13 84 107

Sporton Šumperk 3 1 0 4

Magnus Orienteering, z. s. 51 33 37 121

Sportovní Akademie Šumperk 2 1 0 3

Šumperský horolezecký klub HORAL, o. s. 45 14 1 60

První badmintonový klub Šumperk 1 0 0 1

Celkem 2 532 387 1 231 4 150

Proti roku 2014 došlo k následujícím změnám:
 KVS Šumperk – nemělo již sídlo na území města Šumperka
 FbC Asper Šumperk, o. s. – nebylo již členem České unie sportu
 Cannibals baseball Šumperk – nebylo již členem České unie sportu

Asociace víceúčelových základních
organizací technických sportů a činností ČR 

(AVZO TSČ ČR)

AVZO TSČ ČR řídí a organizuje zájmovou činnost v oborech branné sporty, 
sportovní střelba, služební kynologie a motorismus. Pro své členy organizace 
zajišťuje školení pro získání zbrojního průkazu, školení pro získání kvalifi kace 
trenéra sportovní střelby, školení pro získání zbrojíře v organizacích se zbrojním 
zaměřením, školení pro získání kvalifi kace rozhodčího sportovní střelby a škole-
ní pro získání oprávnění střeleckého instruktora sportovní střelby.

Místní organizace v Šumperku měla v roce 2015 zaregistrováno 136 členů.

Soutěže a akce pro děti a mládež v roce 2015

Název pořádané akce
Počet 

účastníků

Vymetání pavučin – jarní setkání střelců 53

Čtyřkolová Šumperská liga mládeže ve střelbě vzduch. zbraněmi 104

Memoriál Jana Malého – střelecká soutěž 46

Velká cena města Šumperka ve střelbě 47

„Podlíkačková“ soutěž střelecká 53
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TJ Sokol Šumperk – Sokolská župa Severomoravská

TJ Sokol Šumperk

Tělocvičná jednota Sokol Šumperk neposkytla za rok 2015 informace.

TJ Sokol Šumperk – Temenice

Tělocvičná jednota SOKOL Šumperk – Temenice měla ve sledovaném roce 55 
členů, z toho 8 mužů. Členové byli vedeni v těchto oddílech:
 zdravotní tělesná výchova
 turistika

Zdravotní tělesná výchova se cvičila 1x týdně v tělocvičně na ZŠ Šumperk, Šu-
mavská 21. Cvičení bylo společné pro muže i pro ženy všech věkových kategorií. 
Do hodin bylo zařazeno aerobní cvičení, pilates, různé taneční formy apod.
Druhý oddíl se věnoval turistice, plavání, výletům na kole. 

Klub českých turistů

Odbor KČT Šumperk

Klub českých turistů Šumperk v roce 2015 registroval 179 členů. Pro členy KČT 
i pro další zájemce uspořádal:
 88 vycházek 
 4 vícedenních akcí
 6 autokarových zájezdů 

Název pořádané akce
Počet 

účastníků

Novoroční výstup na Háj – 39. ročník 950

Šumperská zimní padesátka – 26. ročník 150

Výstup na Paprsek, Pradědovy letokruhy – 6. ročník 286

Po šumperském psaníčku - Memoriál Josefa Janků – 22. ročník 202

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

Odbor KČT Značkaři Šumperk - Jeseník 

Odbor KČT Značkaři Šumperk – Jeseník s 57 členy zajišťoval údržbu značení na 
1 646 km pěších tras, 17 km lyžařských tras a 511 km pásových cyklotras. Celkem 
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udržoval v roce 2015 v okresech Šumperk a Jeseník 2 174 km značených cest.
V roce 2015 proběhla obnova značení na 674,6 km, většinou v oblasti Jesenic-
ka, Javornicka a Janoušovska. Mimo to proběhla údržba 19 mapových stojanů, 
28 rozcestníků a výměna 12 kusů vývěsných map v terénu. Nově bylo na tra-
sách instalováno 352 směrovek a tabulek. 
Na Jesenicku byly nově vyznačeny turistické trasy Slawniowice – Supíkovice, 
Zapomenutý pramen – U Kostelníka, Naučná stezka Česká Ves.
Na Šumperku došlo k obnově tras po vichřici z června 2015 v oblasti Staro-
městska a k přeložce Medvědí bouda – Kunčická hora.

17. Volný čas

Český zahrádkářský svaz (ČZS)

Územní sdružení ČZS v Šumperku vzniklo v roce 1954. V roce 2015 koordino-
valo činnost 42 základních organizací s 2 700 členy z okresu Šumperk a Jese-
ník, kteří obhospodařovali plochu 218 ha. Z toho přímo na katastrálním území 
města Šumperk bylo 21 zahrádkářských osad, které s počtem 1 142 členů 
obhospodařovali 34 ha.
Práce a činnost tohoto sdružení je řízena předsednictvem, které má 7 členů. 
Cílem předsednictva je udržet a nadále rozvíjet zahrádkářské hnutí, získat mla-
dou generaci do řad zahrádkářů a ve spolupráci se školami organizovat každo-
ročně soutěže „Mladý zahrádkář“.

Český rybářský svaz (ČRS)

Místní organizace ČRS Šumperk měla v roce 2015 celkem 1 298 členů, z toho 
131 děti do 15 let a 41 mládeže do 18 let.
Ve sledovaném roce vydal Městský úřad v Šumperku 266 rybářských lístků pro 
dospělé a děti, převážně s platností na 3 roky. 
Místní rybáři užívali 77 ha vod pstruhových a 55 ha vod nepstruhových. Nejčastěji 
lovenými rybami na nepstruhových revírech byl kapr obecný, cejn velký, candát 
obecný, lín obecný a štika obecná. Nejčastěji lovenými rybami na pstruhových 
revírech byl pstruh obecný, pstruh duhový, lipan podhorní a siven americký.

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

Město Šumperk je vlastníkem dvou honiteb (Městské skály a Šumperský les) 
o celkové výměře 1 940 ha a částečným vlastníkem pozemků v dalších honit-
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bách. Právo myslivosti vykonávalo v roce 2015 celkem 162 členů. 
Za myslivecký rok 2015 byl odlov zvěře následující: 199 ks srnčí, 44 ks jelení, 
279 ks černé, 1 ks mufl oní a 54 ks zaječí.
Sčítaný stav zvěře k 31.12.2015 v 8 honitbách byl následující: 568 ks srnčí, 
73 ks jelení, 121 ks černé, 13 ks mufl oní a 422 ks zaječí. 

Český včelařský svaz (ZO ČVS)

Základní organizace Českého svazu včelařů Šumperk měla na konci roku 2015 
celkem 193 včelařů s 1 908 včelstvy a 12 včelařů bez včel. Věkový průměr 
členů byl 65 let. V ZO ČVS jsou včelaři nejen ze Šumperka, ale i z přilehlého 
okolí – Bratrušov, Bukovice, Dolní Studénky, Dlouhomilov, Harběšice, Hrabišín, 
Loučná nad Desnou, Lužná, Maršíkov, Petrov nad Desnou, Rapotín, Rejcharti-
ce, Rudoltice, Sobotín, Temenice, Velké Losiny, Vernířovice, Vikýřovice a Žárová.
Stejně jako v předešlých letech i v roce 2015 došlo k obměně 10-13 členů (od-
chod většinou z důvodů vysokého věku nebo úmrtí). Noví členové byli většinou 
mladí muži - včelaři, kteří měli o tuto činnost zájem. Rok 2015 byl z hlediska 
produkce medu velmi příznivý.
V prosinci zmiňovaného ruku náhle zemřel dlouholetý předseda pan Richard 
Měrka, který se velmi obětavě věnoval mladým začínajícím včelařům a byl ná-
pomocen všem,  kteří jej požádali o pomoc.

Český kynologický svaz (ČKS)

Ve městě Šumperk bylo k 31.12.2015 evidováno celkem 1 637 poplatníků vlastní-
cích 1 745 psů, za které odváděli městu poplatky. Z uvedeného počtu poplatníků 
má 8 majitelů 3 psy, 92 majitelů 2 psy a 1 537 majitelů vlastní jednoho psa.
Ve městě pracují 2 základní kynologické organizace, a to ZKO Šumperk - Teme-
nice a ZKO Hafík Třemešek.
Podle plemenné knihy Českomoravské kynologické unie patří mezi nejrozšíře-
nější rasy psů v ČR německý ovčák, jezevčík, yorkshirský teriér, čivava, labra-
dorský retriever, border kolie, stafordšírský bulteriér, gulden retriever, bernský 
salašnický pes a anglický kokršpaněl. 



71

18. Kultura

Divadlo Šumperk, s.r.o.

Činnost divadla

Název Počet diváků

Počet představení na domácí scéně 129

Počet představení na zájezdech 13

Počet premiér (večerní hry + pohádky) 8

Počet různých titulů (počet hostujících souborů) 22

Počet návštěvníků 28 500

Akce uspořádané ve vlastní produkci divadla

Název pořádané akce

Festival Miloše Movnara

Festival Divadlo v parku

Divadelní maškarní ples

Vánoční koncert

Písničkový pořad Evergreeny

Mikuláš v divadle

Scénické čtení

Noc divadel

Silvestrovské představení

Česko zpívá koledy

Dále se divadlo podílelo na literárním a fi lmovém festivalu Město čte knihu. 
Divadlo dále spolupracovalo s výtvarníky a malíři, kteří vystavovali v roce 2015 
v galerii divadla. Součástí galerie je také stálá výstava soukromé Střední školy 
obchodu, gastronomie a designu PRAKTIK, Olomouc a Střední průmyslové ško-
ly v Šumperku – obor grafi ckého a průmyslového designu.

Činnost divadla zajišťovalo v roce 2015 26 stálých zaměstnanců. Herecký sou-
bor tvoří 8 stálých herců + hosté. Další zaměstnanci vykonávali práci na zákla-
dě uzavřených dohod o provedení práce a pracovní činnosti.
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Kino Oko Šumperk, p. o. 

Kino Oko Šumperk navštívilo ve sledovaném roce 56 598 diváků a opět se sta-
lo hned po knihovně druhou nejnavštěvovanější kulturní organizací ve městě. 
Průměrná návštěvnost jednoho představení byla 56 diváků. Průměrná cena 
vstupného byla 118,00 Kč (průměrná cena v ČR je 130,00 Kč). Celkové tržby 
kina dosáhly částky 6 682 730 Kč. Kino Oko se podle statistik umístilo na pá-
tém místě mezi jednosálovými kiny v ČR. 

Divácky nejúspěšnější fi lmy – první tři místa

Název fi lmu Počet diváků

Mimoni 4 126

Padesát odstínů šedi 3 288

Paddington 2 299

Nejúspěšnějšími českými fi lmy byly komedie Život je život a Padesátka.
Díky fi rmám SHM, s. r. o. Šumperk a PLATIT, a. s. Šumperk, které sponzorují 
vybraná dětská představení, mohli diváci zhlédnout stěžejní rodinné fi lmy za 
výrazně nižší vstupné. Firmy věnovaly na tato představení 44 720 Kč. 

Filmový klub uspořádal 63 představení, které navštívilo celkem 1 825 návštěv-
níků (v průměru 28 diváků na představení). 

Kino Oko v roce 2015 pokračovalo v živých přenosech. Kromě oper a baletů 
se diváci dočkali přímého přenosu z Národního divadla v Londýně. Kino Oko 
patřilo mezi deset kin, které přenos v ČR uváděly. 

Poprvé se také kino připojilo ke spolupořádání Mezinárodního festivalu outdo-
orových fi lmů, opět se podílelo na literárním a fi lmovém festivalu Město čte kni-
hu, pokračovalo ve výstavní činnosti, bylo spolupořadatelem festivalů Džemfest 
a Eurofest a samo uspořádalo vlastní festival fi lmů Davida Finchera.

V roce 2015 proběhla v kině výměna oken a dveří, což byl jeden z potřebných 
kroků před nastávající rekonstrukcí. 

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

Městská knihovna zajišťovala knihovnické a další služby občanům města 
v ústřední budově v ul. 17. listopadu 6 a v pobočce Sever v Temenické ulici 5. 

Výpůjčky

Půjčovné Počet 

Knih 230 486

Periodik 55 654

Ostatní (zvukové knihy) 3 831

Celkem 289 971

Zajímavé informace

Název Počet 

Zaregistrovaných uživatelů/dětí do 15 let 3 266/642

Celkový počet fyzických návštěvníků: 65 503

- počet návštěv za účelem půjčení knih 48 970

- počet návštěv internetu 3 939

- počet návštěvníků kulturních a vzdělávacích akcí 12 558
On-line návštěvy katalogu, výpůjčního protokolu 
a webových stránek

219 570

Přírůstek knihovních fondů činil 3 383 knih, z toho 2 951 pro čtenáře šumper-
ských knihoven z rozpočtu města a 432 svazků výměnných fondů pro knihovny 
v okolních obcích z dotace Olomouckého kraje. Do sbírky zvukových knih bylo 
zakoupeno 257 CD ROM. Nabídku doplňovalo 142 titulů periodik. Z knihovních 
fondů bylo v roce 2015 odepsáno 3 742 jednotek (knihy a zvukové knihy na 
audiokazetách). Stav knihovních fondů k 31.12.2015 činil 91 741 knihovních 
jednotek.

Činnost knihovny zajišťovalo v roce 2015 celkem 16 zaměstnanců s celkovým 
úvazkem 15,35.
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Dům kultury Šumperk, s. r. o.

Kulturní akce uspořádané DK Šumperk

Název pořádané akce Počet

Koncert z oblasti vážné a duchovní hudby 8
Koncert v rámci Šumperského Preludia 4
Hudební festival 8
Koncert populární, rockové, alternativní, folk a country hudby 21
Akce pro mládež 11
Akce z oblasti společenské zábavy 10
Divadelní představení 2
Festival Divadlo v parku 4
Literární večer 8
Přednášky a besedy 11
Sportovně zaměřená akce 3
Výchovný pořad pro MŠ 9
Výchovný pořad pro ZŠ 8
Výchovný pořad pro SŠ 8
Recitační soutěž 1
Kontraktační výstavy 5
Nedělní pohádky pro nejmenší děti 12
Dětský den 2
Akce pro ženy 3
Výstava významných autorů 12

V oblasti vzdělávání se zde konalo 11 jazykových, 77 pohybových a 10 taneč-
ních kurzů. 

Dům kultury Šumperk uspořádal v roce 2015 (bez zápočtu vzdělávacích aktivit) 
celkem 154 akcí.

Vlastivědné muzeum Šumperk, p. o.

K 31.12.2015 spravovalo Vlastivědné muzeum v Šumperku téměř 157 500 
sbírkových předmětů. Za rok 2015 získalo celkem 1 041 sbírkových předmětů 
zapsaných pod 433 přírůstkovými čísly. 
V rámci vědecko-výzkumné činnosti bylo zpracováváno 15 projektů a 5 projektů 
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bylo ukončeno. Pracovníci Vlastivědného muzea se účastnili i 2 externích pro-
jektů – Projektu preventivní archeologie a Identifi kace a dokumentace tradiční 
lidové kultury podporovaný Olomouckým krajem. 

Činnost muzea v Šumperku (zařízení Vlastivědného muzea v Šumperku)

Název činnosti Počet

Počet návštěv (expozice a výstavy VM) 27 591

Počet vstupů (expozice, výstavy a akce VM) 32 860

Autorské přednášky v zařízeních VM Šumperk 31

Přednášková činnost zajištěná externisty 4

Besedy a autorská čtení 3

Podíl na akcích pořádaných jiným subjektem 4

Krátkodobé výstavy 54

V roce 2015 navštívilo šumperské muzeum o 4 933 lidí více než v roce 2014. 
Nejvyšší návštěvnost v absolutních číslech zaznamenala výstava Pojďte, děti, 
budeme si hrát s 5 925 návštěvníky. Velmi oblíbená byla i výstava Radek Pilař 
dětem pro radost, kterou navštívilo celkem 3 194 lidí. Z autorských výstav pra-
covníků Vlastivědného muzea v Šumperku patřila k nejoblíbenějším výstava 
O včelách a lidech s 2 103 návštěvníky a výstava V čem jste se, dámy, vdávaly, 
do níž se zapojila i veřejnost, přilákala 2 019 návštěvníků. 

Akce Vlastivědného muzea Šumperk

Název pořádané akce Počet

Loučení se zimou 76

Velikonoce v muzeu 208

Muzejní noc 450

Dětský den (spolupořadatel) 250

Prázdninový den v muzeu 600

Zábavné odpoledne nejen s hasiči 310

Historie a současnost hasičstva 8

Mikulášský den 300
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Šumperský dětský sbor Motýli

Zřizovatelem sboru je SVČ a DVPP Doris Šumperk. K 31.12.2015 se o členy 
sboru starali Tomáš Motýl a Helena Stojaníková (sbormistři), Mgr. Ivana Žůrko-
vá (manažerka), Jana Todeková a Mgr. Petr Vočka (klavíristé).

Mezi významné akce roku 2015 patří přijetí pěti zahraničních sborů (Švýcarsko, 
Francie, Maďarsko, Německo, Jižní Afrika), koncertní zájezd na Slovensko, po-
řadatelství 45. ročníku přehlídky dětských sborů Zlatá lyra a účast na festiva-
lech „Vltavské Cantare 2015“ v Českém Krumlově a „Sborové slavnosti Hradec 
Králové“.

Během roku sbor uskutečnil:
 55 koncertů a vystoupení
 strávil 40 dnů mimo Šumperk na zájezdech a soustředěních
 pořádal 40 akcí
 zpíval na různých místech (Banská Štiavnica, Bludov, Vojnice, Český Krumlov, 

Hradec Králové, Košice, nový Malín, Rapotín, Rovensko, Šumperk, Švagrov)

Počty dětí k 31.12.2015

Věková kategorie Počet

Děti do 6 let 33

Děti 6–18 let 194

Celkem 227

Oddělení sboru k 31.12.2015

Název oddělení Počet dětí

Zpívánky 33

Růžové děti 60

Barevné děti 28

Plameňáci 37

Motýli 69

Celkem 227
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Klasika Viva

Patnáctý ročník cyklu koncertů Klasika Viva nabídl v roce 2015 posluchačům 
13 koncertů v Šumperku, Jeseníku a Rapotíně. Koncerty navštívilo více než 
2 100 posluchačů. Na koncertech vystoupili vynikající hudební osobnosti 
a soubory, které patří k evropské špičce ve svém oboru – klavírista Ivan Klán-
ský a zpěvák Daniel Klánský, violoncellisté Dominika Weiss Hošková a její otec 
Jiří Hošek, kytarista Štěpán Rak se svým synem Janem Matějem, dvanácti-
letý houslista Eduard Kollert a klavírista Jiří Kollert, smyčcové kvarteto Apo-
llon a klavírista Daniel Wiesner, soubor Divadlo ve věži, soubor historických 
instrumentů Musica Florea, klavírní virtuóz a vycházející hvězda tohoto nástro-
je Matyáš Novák, Moravská fi lharmonie Olomouc se sólistou Janem Mráčkem 
(housle), klarinetista Karel Dohnal a Trio českých fi lharmoniků a barytonista 
Ivan Kusnjer se svými žáky sopranistkou Eliškou Gattrigerovou a barytonistou 
Lukášem Bařákem. 

Klášterní hudební slavnosti 

Desátý ročník hudebního festivalu Klášterní hudební slavnosti přivítal ve dnech 
28.06.–12.07. více než 1 800 posluchačů. Celkem proběhlo 7 koncertů, které 
se uskutečnily v Šumperku, Jeseníku, Rapotíně, Bludově a Krnově. Festival za-
hájila šumperská premiéra barokní opery G. Scarlattiho ARMIDA v podání sou-
boru Musica Florea a tanečníků z Hartig Ensemble. Tři hvězdné koncerty hous-
lového virtuóza Pavla Šporcla doplnila vystoupení Doležalova kvarteta spolu 
s Valérií Zawadskou, vokalistů Linha Singers a kytaristy Libora Janečka. Festival 
pak velkolepě uzavřela Komorní fi lharmonie Pardubice provedením Beethove-
novy „Osudové“ a Schubertovy „Nedokončené“ symfonie. 

19. Cestovní ruch

Na území města Šumperka zabezpečovalo služby cestovního ruchu 13 cestov-
ních kanceláří a cestovních agentur. 
Klienti cestovních kanceláří upřednostňovali v roce 2015 pobytové zájezdy pře-
devším na evropském kontinentu. Zájezdy kupovali hlavně do Chorvatska a Itá-
lie, výrazný pokles zaznamenaly destinace jako Bulharsko a Řecko. Co se týká 
domácí rekreace, zájem byl opět o prodloužené wellness pobyty v celé České 
republice.
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Informační centrum Šumperk

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

Činnost IC Šumperk:

 shromažďování, zpracování a bezplatné podávání turistických informací
 shromažďování, zpracování a bezplatné podávání informací o službách, 
fi rmách, institucích ve městě a okolí

 shromažďování, zpracování a bezplatné podávání informací o kulturních, 
společenských a sportovních akcích ve městě a okolí

 sběr a vkládání informací do internetových databank
 distribuce tištěných propagačních materiálů
 prodej propagačních předmětů a suvenýrů
 zpřístupnění počítače s internetem
 příjem informací k zařazení do kalendáře akcí
 prodej vstupenek na akce ve městě a okolí
 personální zajištění prezentací a výstav cestovního ruchu

K 31.12.2015 skončila spolupráce s Vlastivědným muzeem v Šumperku na 
provozování informačního centra v jeho prostorách. Město Šumperk plánuje 
v roce 2016 otevřít nové městské informační centrum v prostorách Divadla 
Šumperk, s. r. o. Vzhledem k náročnosti rekonstrukce nebytových prostor bude 
informační centrum otevřeno v květnu 2016.

Turistické informační centrum

Turistické informační centrum sídlí na nám. Míru 4 a jeho provozovatelem je 
Akademie J. A. Komenského. Toto certifi kované informační centrum je členem 
Asociace turistických center České republiky.

Činnost Turistického informačního centra:

 poskytování informací o ubytování a stravování ve městě Šumperk a jeho 
okolí

 poskytování informací o zajímavostech a památkách města Šumperka 
a o jeho okolí

 poskytování informací o společenských, kulturních a sportovních akcích  
ze Šumperka a jeho okolí

 poskytování informací o spojích ČD a ČSAD
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 k dispozici jsou  publikace, mapy a průvodci včetně  prodeje dárkových 
a upomínkových předmětů

 průvodcovská služba
 internet pro veřejnost
 zajišťuje na základě požadavku konkrétní akce pro fi rmy a veřejnost v oblasti CR

Informační centrum pro mládež

Informační centrum pro mládež sídlí na nám. Míru 4 a jeho provozovatelem je 
Akademie J. A. Komenského. Je členem Informačních center pro mládež – ISM, 
kterou tvoří 43 informačních center pro mládež. Tuto síť zastřešuje Národní 
informační centrum pro mládež. 

Činnost Turistického informačního centra:

 poskytování informací a poradenské služby v oblasti vzdělávání 
mladých v ČR a v zahraničí

 poskytování informací a poradenství při výběru středních a vysokých škol 
 poskytování informací o jazykovém vzdělávání s možností vykonávání 

mezinárodních jazykových zkoušek
 poskytování informací a poradenství v oblasti uplatnění na trhu práce
 organizování akcí pro mládež
 spolupráce se školami a institucemi, které pracují s mládeží

Jeseníky – Sdružení cestovního ruchu (J-SCR)

Jeseníky - Sdružení cestovního ruchu (J-SCR) pracuje jako nepolitické, odbor-
ně nezávislé, otevřené a dobrovolné zájmové sdružení právnických osob již od 
roku 1999. J-SCR zastupuje své členy z celých Jeseníků. Ke konci roku 2015 
mělo 128 členů.

Činnost J-SCR:

 defi nování a prosazování vizí a společného zájmu, zpracovávání a naplňo-
vání strategií rozvoje cestovního ruchu v oblasti Jeseníků

 odborné poradenství v oblasti tvorby koncepčních a strategických doku-
mentů a společenská podpora aktivit členů a koordinace rozvoje cestov-
ního ruchu v Jeseníkách; podpora domácích i zahraničních investic; re-
gulace rozvoje cestovního ruchu a výkon funkce komunitního plánování 
regionálního rozvoje, funkce regionálního managementu a síťování
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 informační servis, prezentace a propagace Jeseníků
 projektové poradenství a realizace společných projektů spolufi nancova-

ných z veřejných zdrojů; pravidelné informování o událostech, aktivitách, 
akcích, příležitostech v regionu i profesně z oboru cestovního ruchu

 zprostředkování platformy pro spolupráci a vzájemný dialog jednotlivých 
odvětví cestovního ruchu obecně a ve specializovaných oblastech; agregace 
a artikulace společných zájmů a potřeb regionu a jejich zastupování na úrovni 
krajů a státní správy; reprezentace a spolupráce v rámci profesních organizací

 rozvoj a podpora mezinárodní a příhraniční spolupráce na regionální úrov-
ni týkající se podpory cestovního ruchu v Jeseníkách

 budování značky Jeseníky jako značky turistické destinace
 posilování kvality služeb a rozvoj lidských zdrojů
 podpora regionální gastronomie prostřednictvím iniciativy Ochutnejte Jeseníky
 koordinace údržby lyžařských běžeckých tras pro zimní sezónu

Rok 2015 byl také ve znamení formálních úspěchů. J-SCR získalo prestižní oce-
nění, a to 2. místo v kategorii Nejlepší turistický produkt Velké ceny cestovní-
ho ruchu 2015/2016, kterou v rámci této prestižní soutěže udělují již od roku 
2008 Veletrhy Brno a C. O. T. media ve spolupráci s Českou centrálou cestovní-
ho ruchu a Ministerstvem pro místní rozvoj. 
Za aktivní přístup směrem k fi lmovým produkcím a úspěšné využití audiovizu-
álních děl v destinačním marketingu získalo J-SCR v rámci fi lmového festivalu 
Finále Plzeň ocenění Film friendly region.
Největším oceněním v roce 2015 bylo vítězství iniciativy Ochutnejte Jeseníky v pres-
tižní soutěži European Detination of Excellence, kterou uděluje Evropská komise.

Projekty J-SCR

Název projektu

Jeseníky Film Offi ce: 
- natáčení dokumentu Krajinou domova a natáčení pořadu Toulavá 

kamera,
- tzv. location tour – hledání vhodných míst v Jeseníkách pro natáčení,
- prezentace na Mezinárodním fi lmovém festivalu v Karlových Varech 

a Tourfi lmu v Karlových Varech, kde probíhaly tematické workshopy.

Ochutnejte Jeseníky:
- kampaň zaměřena především na osvětu zdravého životního stylu za 

použití místních plodin, tedy „Ochutnejte Bio Jeseníky“.
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Jeseníky Pass:
- zážitková karta Jeseníky Pass byla ofi ciálně zařazena do prodeje 

01.07.2015,
- do systému nové bonusové karty se po celých Jeseníkách zapojilo od 

začátku léta 85 subjektů, které turistům nabízelo více než 140 slev, 
bonusů a netradičních zážitků.

Další vzdělávání pro rozvoj cestovního ruchu: soft-skills a moderní trendy:
- realizována závěrečná evaluační konference Rozvoj soft-skills 

a moderní trendy v cestovním ruchu.

Praxe pro život:
- pilotní ověření konceptu tzv. domácí mobility - výměnné studijní 

pobyty žáků a zapojení úspěšných odborníků z praxe do praktického 
vyučování

Čarodějnickou cyklotrasou po polsko-českém pohraničí:
- zveřejněno 10 článků v lifestylových časopisech, umístěny billboardy 

propagující expozice, vznik nové čtyřjazyčné brožury.

MěÚ Šumperk

V roce 2015 nabízel Městský úřad Šumperk tři turistické produkty - Rozhledy 
z radniční věže, Prohlídkové okruhy  městem  s průvodcem (Procházka ze 13. do 
21. stol., Kde žily čarodějnice, Zrození malé Vídně) a stálou expozici Čarodějnické 
procesy v tzv. Geschaderově domě. Mimo tyto stálé produkty ještě poprvé nabídlo 
v prázdninových měsících možnost návštěvy Kostela Zvěstování Panny Marie. 

Letní turistická sezóna probíhala od 01.06.2015 do 30.09.2015 a byla ofi ciál-
ně zahájena oblíbenými Slavnostmi města Šumperka 06.06.2015. Mimo toto 
období bylo možno si veškeré nabízené produkty objednat. 



82

Návštěvnost jednotlivých produktů v roce 2015

Vývoj návštěvnosti v letech 2002-2015

V rámci Dnů evropského dědictví, které probíhaly ve dnech 12.-13.09.2015, 
bylo zdarma zpřístupněno 11 historických objektů ve městě, které navštívilo 
celkem 2 766 osob. 

Sdělovací prostředky

Největší okruh čtenářů měl stále Šumperský zpravodaj – zpravodajský čtrnác-
tideník města Šumperka, který byl zdarma doručován do všech domácností ve 
městě. Město Šumperk i v roce 2015 vydávalo měsíčník zaměřený na kulturu 
- Kulturní život Šumperka.

Informace se také šířily díky tištěným novinám a internetu, např. internetovým 
stránkám města, facebooku a internetovým stránkám novin.
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20. Životní prostředí

I když byla v roce 2015 průměrná teplota o 0,5 °C nižší než v roce 2014, byl rok 
2015 výrazně teplý a chudý na srážky. V letních měsících dokonce průměrné 
denní hodnoty měřených veličin dosahovaly rekordních hodnot. 
Roční úhrn srážek klesl oproti roku 2014 jen o 75 mm. Přesto od 14.09.2015 
až do konce uvedeného roku byly naměřeny srážky pouze ve dvou dnech, a to 
09.10.2015 a 16.10.2015 a dosáhly celkem pouhých 26 mm.

Základní klimatické hodnoty
(rok 2015)

Měsíc

Průměrná 
měsíční 
teplota 

v °C

Nejnižší 
hodnota 

prům. denní 
teploty

v °C

Nejvyšší 
hodnota 

prům. denní 
teploty 

v °C

Srážky
 v

 mm

Počet dnů 
se

 srážkou

Leden -0,2 -7,6 4,3 51,0 9

Únor 0,2 -4,6 4,9 6,0 3

Březen 4,5 0,7 10,7 65,0 7

Duben 9,0 0,6 16,7 26,0 8

Květen 13,6 8,6 18,5 34,0 7

Červen 17,8 11,6 23,9 40,0 9

Červenec 21,9 13,9 28,8 46,0 9

Srpen 23,3 17,1 29,4 86,0 4

Září 15,2 8,8 25,3 20,0 3

Říjen 8,8 1,6 15,3 26,0 2

Listopad 5,2 -1,9 14,3 0,0 0

Prosinec 2,0 -4,8 6,1 0,0 0

 Zdroj: Monitoring ovzduší, MěÚ Rooseveltova ulice 

Pitná voda

Vyhláška 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou 
vodu, četnost a rozsah kontroly pitné vody. V síti místního veřejného vodovodu 
výskyt cizorodých látek nepřekračuje stanovené limity a je průběžně kontrolo-
ván laboratoří ŠPVS. 
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Druh Jednotka Limit
Rok

2011 2012 2013 2014 2015

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

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

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

Amonné ionty mg/l 0,500 0,050 0,050 0,050 <0,05 <0,05

CHSK (Mn) mg/l 3,000 0,700 0,500 0,530 0,540 0,500

Dusišnany mg/l 50,000 22,000 21,500 20,800 19,200 19,700

Dusitany mg/l 0,500 0,020 0,020 0,020 <0,02 <0,02

Tvrdost vody 
(vápník a hořčík)

nmol/l 2-3,5 1,47 1,52 1,23 1,23 1,10

 Zdroj: KHS Ol. Kraje – úz. pracoviště Šumperk

Ovzduší

Monitoring ovzduší byl v Šumperku i v roce 2015 prováděn v areálu MěÚ, v Ro-
oseveltově ulici. 

Z monitoringu ovzduší v roce 2015 vyplývá, že stanovené imisní limity nebyly 
překročeny u oxidu siřičitého, oxidu dusičitého a ozonu. Horší situace byla u po-
létavých prachových částic. Povolený limit koncentrace byl při čtyřiadvacetihodi-
novém průměru překročen celkem 66x, což je o 31x více než je povolený limit. 
Roční průměr prachových částic 39,6 ug.m-3 je pod imisním limitem.

Odpady

Celková produkce komunálního odpadu ve městě Šumperk v roce 2015 byla 
9 792 tun, což je o 169 tun více než v roce 2014. Netříděného odpadu bylo 
v roce 2015 vyprodukováno 5 712 tun a tříděných složek 4 080 tun.

Produkce směsného, objemného a tříděného komunálního odpadu (v t/rok)

Druh odpadu
Množství v t

2011 2012 2013 2014 2015

Směsný komunální odpad 4 542 4 543 4 382 4 396 4 442

Objemný odpad 1 394 1 250 1 171 1 175 1 270

Tříděný odpad 3 665 3 932 3 756 4 052 4 080
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Tříděný odpad

Odděleně jsou sbírány v Šumperku složky: papír, plast, sklo bílé a barevné, 
nápojový karton, kovy, oděvy, pneumatiky, stavební suť, bioodpad a nebezpeč-
ný odpad. Dále město rozšiřuje svoz bioodpadu, zájemcům dává k dispozici 
240 litrů velké hnědé odvětrané nádoby s roštem.

Množství a složení vytříděného odpadu (v t/rok)

Druh odpadu 2011 2012 2013 2014 2015

Plast 150 210 195 195 222

Papír 700 702 633 658 720

Sklo barevné a bílé 318 306 287 283 330

Oděvy 9 81 104 83 81

Bioodpad 772 997 1086 1125 1 333

Nápojové kartony 28 32 27 20 19

21. Civilní ochrana města

V roce 2015 byly realizovány akce s cílem připravovat obyvatelstvo na svépo-
moc při situaci civilní ochrany (havárie, povodně, 3 dny bez elektriky a jiné mi-
mořádné události). Cílem bylo přispívat ke zvyšování odolnosti lidí a k přijímání 
důsledků situace civilní ochrany.

Pořádané akce pro obyvatelstvo

Název akce Počet

Zdravotnická první pomoc pro veřejnost (spolupráce se 
Střední zdravotnickou školou Šumperk a RELAQUA s. r. o., 
Šumperk) – 4 dílný projekt

310 osob

Soutěž Civilní ochrana pro základní školy 42 žáků

Soutěž Civilní ochrana pro střední školy 49 studentů

Vzdělávací akce pro základní a střední školy 
(žáci, studenti a pedagogové)

360 osob
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Zábava na základně civilní ochrany Luže 2015 450 osob

Vzdělávací akce o 4 částech pro pracovníky Městské úřadu 
Šumperk

182 osob

Relace civilní ochrany na občanském rádiu s veřejností 
a základními školami

44 vysílání

Vývěsní skříňky CO na území města 
12 

aktualizací

Při výše uvedených akcích významně spolupracovali dobrovolníci civilní ochra-
ny města Šumperka. Všem účastníkům byly předávány informační pomůcky 
zhotovené bezpečnostním radou MěÚ Šumperk.

V roce 2015 byla činnost města v oblasti civilní ochrany předmětem kontroly 
Krajského úřadu Olomouc s dobrým hodnocením.

22. Hasičský záchranný sbor /HZS/
Olomouckého kraje, územní odbor Šumperk 

a Jednotka sboru dobrovolných hasičů 
/JSDH/ města Šumperka

HZS Olomouckého kraje, územní odbor Šumperk 

Územní odbor Šumperk je jednou z organizačních součástí Hasičského zá-
chranného sboru Olomouckého kraje. V čele územního odboru Šumperk stál 
v roce 2015 stejně jako v letech předešlých územní ředitel plk. Ing. Martin Žait-
lik. U územního odboru Šumperk bylo v roce 2015 zaměstnáno 82 osob z řad 
příslušníků – „profesionálních hasičů“ a „civilních“ zaměstnanců.

Územní odbor Šumperk se dělí na:
 pracoviště prevence, ochrany obyvatelstva a krizového řízení (zajišťuje 

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

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

 provozní pracoviště (zajišťuje běžné provozní záležitosti v organizaci),
 stanice Šumperk (služba je zajišťována ve třech směnách; jednotky jsou 

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

 stanice Zábřeh.

V roce 2015 územní odbor Šumperk úzce spolupracoval a metodicky vedl 
36 jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí ORP Šumperk. Z 36 jednotek 
požární ochrany je 15 jednotek požární ochrany s tzv. územní působností tzn. 
s předurčeností k zásahům i mimo území svého zřizovatele – obce.

V roce 2015 byla zahájena výstavba nového sídla ředitelství územního odboru 
a stanice v Šumperku. V souvislosti s touto výstavbou došlo k přemístění do 
náhradních provizorních prostor. Díky tomu mohla být uskutečněná úplná de-
molice používaných prostor a mohlo dojít k zahájení výstavby nové budovy na 
tradičním místě profesionálních hasičů na ulici Nemocniční.

V roce 2015 došlo na území města celkem ke 272 událostem, jak je uvedeno 
v grafu níže. V souvislosti s řešenými událostmi došlo k úmrtí 3 osob, 37 osob 
bylo zraněno a 74 osob bylo zachráněno.
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Jednotka sboru dobrovolných hasičů

Na základě zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému, 
a nařízení Olomouckého kraje je JSDH začleněna mezi základní složky integro-
vaného záchranného systému v kategorii JPO II/1 a v souladu s platnými práv-
ními předpisy ji zřídilo Zastupitelstvo města Šumperka jako organizační složku. 
Pracuje v režimu pracovní pohotovosti a zabezpečuje výjezd do 5 minut od vy-
hlášení poplachu. 

Jednotku v roce 2015 tvořilo celkem 13 hasičů, z toho 4 hasiči, 6 hasičů – stroj-
níků, 2 velitelé družstev a  1 velitel jednotky. 

Hasební obvod jednotky se řídil Požárním poplachovým plánem Olomouckého 
kraje a pro I. stupeň vyhlášení poplachu pokrýval nejen město Šumperk, ale 
i okolní obce Bludov, Bratrušov, Dolní Studénky, Králec, Hraběšice, Nový Malín, 
Hrabenov a Vikýřovice, což představuje území o rozloze bezmála 12 000 ha 
s počtem obyvatel téměř 39 000.

Jednotka ve sledovaném období evidovala 50 zásahů. Největší vytíženost byla 
tradičně v měsíci srpnu, kdy zasahovala u 9 mimořádných událostí. Nejčastěji 
jednotka zasahovala u technických pomocí zaměřených na odstranění nebez-
pečných stavů, kterých bylo 32. 
Největší a nejnebezpečnější událostí byla likvidace požáru sklepních prostor 
obytného domu na Bludovečku. Z domu byly evakuovány tři osoby, jedna osoba 
musela být ošetřena na místě z důvodu nadýchání zplodin hoření. 

Dalšími velkými událostmi byla likvidace následků silného větru, který v Šum-
perku a jeho bezprostředním okolí řádil 10.01.2015 a 31.03.2015. Jednotka 
v souvislosti s událostí evidovala zásahy převážně spojené s likvidací popada-
ných stromů a také s provizorní opravou utrženého střešního okna ve zdravot-
nickém zařízení.
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U jednotky proběhlo ve sledovaném období celkem 12 akcí zaměřených na 
výcvik, školení a odbornou přípravu.

Členové JSDH jsou zároveň i vedoucími oddílu mladých hasičů SDH Šumperk 
– Temenice. Oddíl mladých hasičů má v současné době 15 dětí ve věku od 
šesti do patnácti let. Touto činností sbor naplňuje jedno z hlavních poslání, a to 
v podobě kompletního programu výchovy hasičů z útlého ranního věku až do 
věku, kdy bude člena možno ofi ciálně zařadit do JSDH města Šumperka. Sbor 
dále plní opatření kategorie dorostu, kdy všichni členové, kteří přešli z kategorie 
starších žáků do kategorie dorostu, jsou již zapojováni do činnosti JSDH města 
Šumperka v podobě školení, výcviku a údržby techniky.

Mimo výše uvedenou činnost prováděla jednotka během roku i běžnou údržbu 
a opravy technických prostředků. Členové jednotky se dále podíleli na průběhu 
výstavby nové hasičské zbrojnice v podobě dozorování a připomínkování stavby, 
stěhování materiálu do náhradních prostor dle požadavku zhotovitele stavby a tím 
udržení nepřetržité akceschopnosti JSDH města po celou dobu realizace stavby 
v návaznosti na okamžité řešení praktických požadavků spojených s budoucím pro-
vozem. Po ukončení výstavby se dále podíleli na přípravě a průběhu slavnostního 
otevření nové Hasičské zbrojnice Temenice a organizace Dne otevřených dveří. 

Během slavnostního otevření nové Hasičské zbrojnice Temenice dostal sbor 
vysoké vyznamenání v podobě medaile za mimořádné zásluhy od Sdružení ha-
sičů Čech, Moravy a Slezska, Praha. 

23. Městská policie, Policie ČR

Městská policie 

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

Ve sledovaném období bylo strážníky Městské policie Šumperk:

 řešeno 6 385 událostí (přestupků, trestných činů, asistencí, předvádění 
osob, doručování zásilek, součinnostních akcí apod.),

 zadrženo 21 osob podezřelých ze spáchání trestného činu,
 zadrženo 23 osob hledaných či pohřešovaných,
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 uloženo celkem 1 981 pokut v blokovém řízení ve výši 664 500,- Kč, z toho 
1 394 blokových a 587 blokových pokut na místě nezaplacených,

 řešeno 1 836 přestupků v dopravě,
 zadrženo 18 podnapilých řidičů,
 řešeno 169 přestupků cyklistů (jízda na kole v pěší zóně, jízda za snížené 

viditelnosti bez osvětlení, jízda po chodníku apod.),
 řešeno 46 přestupků na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxi-

komániemi,
 řešeno 92 přestupků proti veřejnému pořádku,
 řešeno 12 přestupků proti občanskému soužití,
 řešeno 183 přestupků proti majetku včetně krádeží v obchodech,
 řešeno 92 případů porušování obecně závazných vyhlášek a nařízení měs-

ta (z toho 39 případů bylo porušování zákazu konzumace alkoholických 
nápojů na veřejném prostranství a 16 případů se týkalo nerespektování 
tržního řádu, kterým je zakázán podomní a pochůzkový prodej),

 řešeno celkem 163 přestupků domluvou,
 vystaveno 216 parkovacích karet,
 vydáno 159 povolení k vjezdu do pěší zóny,
 zjištěno 11 vraků vozidel,
 ve 3 případech realizován převoz podnapilých osob do protialkoholní zá-

chytné stanice,
 odchyceno 66 zatoulaných psů, z toho 38 jich bylo vráceno původním ma-

jitelům, 3 se ujali noví majitelé a 25 bylo předáno do útulku.

Přehled některých činností MP v letech 2011 - 2015

Činnost 2011 2012 2013 2014 2015

Zadržení osoby hledané či 
pohřešované

37 28 19 26 23

Zadržení podezřelého z trestné 
činnosti

49 45 33 28 21

Zadržení podnapilého řidiče 24 23 16 7 18

Dopravní přestupky 1991 2179 2116 1899 1836

Rušení nočního klidu 31 35 33 25 34

Poškození a zábor veřejného 
prostranství

54 14 30 20 21

Znečištění veřejného prostranství 52 44 33 23 33

Asistence PČR, HZS a jiné 169 242 168 156 133
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Policie ČR – obvodní oddělení Šumperk (OOP)

V roce 2015 bylo na Obvodním oddělení Šumperk Územního odboru Šumperk 
Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje spácháno celkem 1 029 trest-
nými činů a objasnit se podařilo 689 trestných činů (66,96 %). Dodatečně bylo 
objasněno dalších 82 trestných činů.

Na teritoriu OOP Šumperk bylo:

 evidováno 7 případů krádeží vloupáním do obchodů,
 evidovány 4 případy krádeží vloupáním do bytů,
 evidováno 9 případů krádeží vloupáním do restaurací a hostinců,
 evidováno 19 případů krádeží vloupáním do chat soukromých osob nebo 

rodinných domů,
 evidováno 38 případů krádeží vloupáním do ostatních objektů,
 evidováno 155 krádeží,
 evidováno 32 případů nedovolené výroby a distribuce psychotropních lá-

tek a jedů,
 řešeno 16 případů sprejerství,
 řešeno 12 případů loupeží (objasněno 50,00 %),
 řešeno 260 případů hospodářské trestné činnosti (objasněno 76,54 %),
 řešeno 586 obecných trestných činů.
 
V roce 2015 bylo na teritoriu obvodního oddělení řešeno 76 případů zanedbání 
povinné výživy s objasněností 100 %. 

V územní působnosti obvodního oddělení Policie ČR Šumperk byla v roce 2015 
spáchána 1 vražda.
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Přílohy

Seznam starostů a předsedů národních výborů

Starostové
1850-1857 Karl A. Wagner
1857-1864 Anton Hönig
1864-1870 Ferdinand Johann Schneider
1870-1876 Josef Brandhuber
1876-1882 Anton Hanel
1882-1907 Friedrich von Tersch
1907-1918 Dr. Viktor Woelhelm
1918-1921 Gustav Oberleithner (od ledna do června 1919 bylo městské zastu-
pitelstvo rozpuštěno a město spravoval vládní komisař Ing. Robert Srkal)
1921-1923 Johann Wiltschke
1923-1931 Dr.Otto Lebwol
1931-1934 Richard Künzel
1934-1938 Dr.Alois Blaschke
1938-1945 Hans Kaulich (do funkce byl jmenován)

Předsedové
Revoluční národní výbor
1945 (9.5.) – 1945 (26.5.) Eduard Žváček
1945 (26.5.) – 1945 (30.6.) Antonín Novotný
Místní správní komise
1945 (30.6.) – 1946 (21.6.) Leopold Formánek.
Místní národní výbor (demokraticky zvolený)
1946 (21.6.) –1948 (27.2.) Leopold Formánek (nucen odstoupit)
Místní národní výbor (ustavený a nedemokraticky volený)
1948 (27.2.) – 1949 (1.4.) Alois Vobecký (27.2.– 18.3.1948 v zastoupení)
1949 (2.5.) –1950 (5.6.) Jaroslav Trojan
1950 (5.6.) –1960 (20.6.) Bohumil Novák
Městský národní výbor
1960 (20.6.) –1969 (5.9.) Břetislav Sommer (nucen odstoupit)
1969 (5.9.) –1970 (10.3.) Josef Senczak (v zastoupení)
1970 (10.3.) –1976 (16.11.) Lubomír Krejčí
1976 (16.11.) –1986 (25.6.) Stanislav Krňávek
1986 (25.6.) –1990 (6.12.) Karel Bleha

Starostové
1990 (6.12.) – 1994 (1.12.) Ctirad Medlík
1994 (1.12.) – 2002 (14.12.) Ing. Petr Krill
2002 (14.12.) – dosud Mgr. Zdeněk Brož
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VÝROČNÍ ZPRÁVA
o činnosti MěÚ Šumperk v oblasti poskytování informací za rok 
2015 v souladu s ustanovením § 18 zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

*Jedná se o záležitost pana…..…, bytem...., Šumperk, který žádal o informace 
dle zákona č. 106/1999 Sb. ve věci ankety o úpravě veřejného prostranství 
při ul. Vrchlického. Na postup vyřizování žádosti o informace podal pan ….… 
den 21.12.2015 stížnost. Na to MěÚ Šumperk vydal odmítavé stanovisko. Pan 
………… se 30.12.2015 odvolal ke Krajskému úřadu Olomouckého kraje. KÚ Ol. 
kraje vydal 21.01.2016 rozhodnutí, kterým rozhodnutí města Šumperka zrušil 
a věc vrátil k novému projednání povinnému subjektu.

Od roku 2010 má počet evidovaných žádostí o informace vzestupnou tenden-
ci. V roce 2010 bylo evidováno 9 žádostí a v roce 2015 už 40.

Kromě písemných žádostí o poskytnutí informací vyřizovaly jednotlivé odbory 
MěÚ denně ústní žádosti o informace související s jejich činností. Pokud byly 
podané ústně nebo telefonicky, nebyly evidovány a nebyl uplatňován žádný po-
platek. Počet těchto žádostí nebyl v souladu s ustanovením § 13 odst. 3 uvede-
ného zákona součástí výroční zprávy o poskytování informací.

Za rok 2015 byla na základě písemně podané žádosti udělena celkem 1 licen-
ce (udělení souhlasu k užití loga města Šumperka).

Název odboru

Počet 
písemně 
podaných 

žádostí

Počet
vydaných

rozhodnutí 
o

odmítnutí
žádosti

Počet 
podaných

odvolání proti
rozhodnutí

Počet 
stížností na
postup při
vyřizování 

žádosti
o informace

kancelář tajemníka 14 1 0 0
odbor správní 
a vnitřních věcí 1 0 0 0

odbor fi nanční 
a plánovací 1 0 0 0

odbor majetkoprávní 3 1 0 0
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odbor strategického 
rozvoje, územního 
plánování a investic

4 0 0 0

odbor školství, 
kultury a vnějších 
vztahů

5 0 0 0

odbor životního 
prostředí 0 0 0 0

odbor dopravy 2 0 0 0
odbor výstavby 3 0 0 0
odbor živnostenský 0 0 0 0
odbor sociálních věcí 2 0 0 0
oddělení interního 
auditu a kontroly 0 0 0 0

oddělení 
bezpečnostní rady 
města

0 0 0 0

městská policie 0 0 0 0

MěÚ ve spolupráci 
s Podniky města
Šumperka

4 1 1 1*

Žádosti vyžadující 
spolupráci napříč 
odbory

1 0 0 0

CELKEM 40 3 1 1
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