
Vyhodnocení akčního plánu pro rok 2017

Aktivita roku 2017
Akční 

plán

Skut. 

nákl. 

2017

Plnění

Příprava rozvoje průmyslové zóny

1 700 181

Realizováno částečně - práce na projektu pokračují.

MŠ Jeremenkova - zateplení budovy, střecha - projektová dokumentace

200 0

Nerealizováno. Zpracování PD bude zadáno v r. 

2018.

MŠ Třebízského - oprava části oplocení

300 0

Nerealizováno.

Veselá školka - navýšení kapacity MŠ v Šumperku (rekonstrukce 

Zelené školy, Temenická 61) - realizace
14 000 7 980

Realizováno částečně - stavební práce pokračují, 

dokončení 06/2018.

Mateřské a základní školy - rekonstrukce vody a kanalizace

3 000 128

Realizováno částečně - provedena rekonstrukce 

kanalizace MŠ Jeremenkova a MŠ Prievidzská

Mateřské a základní školy - rekonstrukce elektroinstalace a osvětlení

2 000 372

Realizováno částečně- zpracována PD na 

rekonstrukci elektro MŠ Šumavská a ZŠ Vrchlického.

ZŠ Vrchlického - oprava budovy jídelny (výměna oken, zateplení, 

rekonstrukce rampy, regulace topení) - projektová dokumentace, realizace
500 454

Realizováno částečně - projektové práce pokračují, 

přiznána dotace OPŽP, realizace bude probíhat v 

letech 2018-19.

ZŠ Dr.E.Beneše - akustický podhled v jídelně - realizace

400 379

Realizace dokončena.

ZŠ Sluneční - gymnastická hala (projektová dokumentace, realizace), 

oprava školy a MŠ
12 600 14 761

Realizace ukončena - vyúčtována dotace z 

Olomouckého kraje.

Modernizace a rozšíření městské knihovny - realizace nové knihovny, 

mobiliář, RFID systému pro zabezpečení a správu knihovního fondu 
40 000 18 818

Realizováno částečně - stavební práce pokračují i v 

letošním roce.

Do odborných učeben ZŠ bez bariér - projektová dokumentace, realizace 

bezbariérové 5. ZŠ, odborné učebny.
300 278

Realizováno částečně. Zpracována projektová 

dokumentace, čeká se na rozhodnotí o dotaci.

Pontis - rekonstrukce fasády na objektu, rekonstrukce střechy - 

realizace
4 000 3 753

Realizace ukončena.

Dům se zvláštním režimem na Lužích - pro osoby těžko umístitelné v 

domovech pro seniory z důvodu nízkého příjmu, psychického onemocnění, 

závislosti (projekt, realizace) 25 840 16 408

Téměř zrealizováno - na počátku roku 2018 probíhaly 

pouze dokončovací práce + vybavení objektu. 

Cyklostezka Bratrušovská - průzkum, projektová dokumentace, realizace

380 201

Realizováno částečně - projektové práce pokračují i 

v letošním roce, přiznána dotace z SFDI, realizace 

bude probíhat v r. 2018-19.

Rekonstrukce přednádraží - II. etapa - projektová dokumentace

1 322 1 550

Realizováno částečně - projektové práce pokračují i 

v letošním roce, čeká se na finální schválení dotace, 

realizace bude zahájena v r. 2019.

Parkoviště Gagarinova (parkovací dům) - projektová dokumentace

500 65

Realizováno částečně - projektové práce pokračují i 

v r.2018.

1.1 Podpora podnikání a vzniku pracovních míst ve městě

2.1 - Rozvoj vzdělanosti obyvatelstva

Cyklistické stezky

Přednádraží

2.2 Sociální služby

3.1 Dopravní infrastruktura

Parkoviště
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Aktivita roku 2017
Akční 

plán

Skut. 

nákl. 

2017

Plnění

1.1 Podpora podnikání a vzniku pracovních míst ve městěParkoviště Okružní - projektová dokumentace, realizace

2 500 1 522

Realizace ukončena.

Parkoviště u Nemocnice Šumperk II. etapa - projektová dokumentace

200 60

Realizováno částečně - projektové práce pokračují, 

realizace bude zahájena v r.2018.

Parkoviště Pod Senovou u baseball. hřiště (parkovací dům) - studie, 

projektová dokumentace, realizace
500 0

Nebylo realizováno - akce zrušena z důvodu kolize 

ze sítěmi.

Komunikace Vančurova II. etapa (úsek mezi ulicemi Boženy 

Němcové  - Havlíčkova) - realizace
6 000 4 949

Realizace ukončena.

Komunikace Fibichova, rekonstrukce mostu - realizace

11 000 5 852

Realizace ukončena.

Komunikace Javoříčko, Blanická - rekonstrukce komunikace a 

přilehlého okolí  - projektová dokumentace
200 97

Realizováno částečně - projektové práce pokračují. 

Komunikace vnitroblok ul. Americká x 17. listopadu (z prodeje 

majetku) - projektová dokumentace
200 0

Realizováno částečně - zadán projekt, realizace 

probíhá v letošním roce.

Chodník Školní + propojka Pod Hájovnou - projektová dokumentace

350 124

Realizováno částečně - projektová dokumentace na 

chodník Školní, realizace 1. etapy probíhá v r.2018.

Řešení ulice Šumavská - projektová dokumentace, od roku 2019 realizace 

po etapách
1 000 0

Realizováno částečně - projektové práce byly z 

důvodu majetkoprávních vztahů přerušeny, od r.2018 

opět probíhají.

Lokalita za Hniličkou (finance i z prodeje majetku) - realizace

4 000 2 086

Realizováno čátečně - zpracována projektová 

dokumentace, stavební práce zahájeny v r.2018

Optický kabel radnice - Lautnerova, budoucí knihovna 28. října, 

ZUŠ, 1.ZŠ, přednádraží - projektová dokumentace na zokruhování
1 600 1 538

Realizováno částečně - dokončení propojení je 

projektováno v letošním roce. 

Palackého - vnitroblok - projektová dokumentace

200 130

Realizováno čátečně - projektová činnost prokračuje 

i v letošním roce 

Úprava veřejného prostranství při ul. Temenické - v r. 2017 dokončen 

předprostor Společenského střediska Sever
3 800 4 193

Realizace ukončena.

Regenerace panelového sídliště Prievidzská - etapa 7 - projektová 

dokumentace
500 7

Realizováno částečně - zadán projekt, projektové 

práce pokračují i v letošním roce. 

Regenerace panelového sídliště Prievidzská - etapa 5 - realizace

12 000 8 427

Realizováno částečně - realizace dokončena v 

letošním roce. 

Revitalizace zeleně v Jiráskových sadech - následná péče

350 0

Realizace ukončena. Úhrada za následnou péči za 

rok 2017 provedena až v lednu 2018.

Smetanovy sady - realizace 2.etapy - projektová dokumentace, 

realizace, oprava asfaltového chodníku
1 000 2 230

Realizace ukončena.

3.3 Životní prostředí

Rekonstrukce místních komunikací

3.2 Rozvoj technické infrastruktury
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Aktivita roku 2017
Akční 

plán

Skut. 

nákl. 

2017

Plnění

1.1 Podpora podnikání a vzniku pracovních míst ve městěRekonstrukce domů v majetku města - ČSA 22 - přepracování 

projektové dokumentace, realizace, sběrné místo
300 275

Realizováno částečně - zpracován projekt na sběrné 

místo. 

Rekonstrukce objektů v majetku města - rekonstrukce radnice - v r. 

2017 - datové rozvody, topení, serverovna, výměna oken 
15 000 17 246

Realizace ukončena - zadáno zpracování projektové 

dokumentace na návazné činnosti - na střechu a 

fasádu objektu.

Rekonstrukce objektů v majetku města - úřadovna Jesenická - 

rampa, fasáda budovy - realizace
3 500 4 346

Realizace ukončena.

Rekonstrukce objektů v majetku města - DPS, Temenická 35 - 

rekonstrukce rozvodů vody a kanalizace
2 600 1 929

Realizováno částečně - v roce 2017 ukončena 2. 

etapa, 3. etapa probíhá v letošním roce.

Rekonstrukce objektů v majetku města - ČSA 22 - výměna výtahu - 

realizace
1 500 0

Realizace přesunuta na letošní rok – v současné 

době již běží zkušební provoz.

Rekonstrukce objektů v majetku města - nám. Jana Zajíce 13, 14 - 

rekonstrukce kotelny - realizace
1 200 1 100

Realizace dokončena.

Rekonstrukce objektů v majetku města - Gagarinova 5 - výměna 

výtahu, statické zajištění výtahové šachty - realizace
1 300 1 205

Realizace dokončena.

Rekonstrukce objektů v majetku města - Komenského 2 - provedení 

výměny výkladů a dveří - realizace
460 460

Realizace dokončena.

Rekonstrukce objektů v majetku města - Hl. třída 27 - oprava 

zpevněných ploch ve dvorním traktu - realizace
423 426

Realizace dokončena.

Nemocnice Šumperk - pavilon "B" - snižování energetické 

náročnosti budovy - realizace
21 504 19 320

Realizace dokončena - proběhlo vyúčtování dotace z 

OPŽP.

Nemocnice Šumperk - pavilon "B" - rekonstrukce lůžkového 

oddělení chirurgie - realizace
6 000 7 465

Realizace dokončena.

Nemocnice Šumperk - pavilon "C" - vybudování výdejny léčiv pro 

ambulance centrálního příjmu - realizace
1 000 0

Akce zrušena – Nemocnice vybudovala výdejnu léčiv 

ve svém novém pavilonu R

Monitoring ovzduší - nová meteostanice - realizace

3 091 2 284

Realizace ukončena - proplaceno z dotace z OPŽP.

Sportovně-rekreační areál Benátky - realizace workoutové dráhy, 

crossové dráhy a venkovní posilovny
367 0

Nerealizováno - bude realizováno v roce 2018.

Rekonstrukce kina OKO - realizace rekonstrukce vody, kanalizace a elektro 

instalací, projektová dokumentace na realizaci interiéru, venkovních prostor, 

fasády 10 000 1 830

Realizováno částečně - v letošním roce probíhají 

dokončovací práce. Předprostor a obnova fasády 

budou řešeny v následujících letech.

Dům kultury Šumperk - posouzení objektu a následné stanovení postupu 

oprav nebo celkové rekonstrukce, realizace od roku 2019 po etapách
500 30

Realizováno částečně - dokončeno v r.2018.

Manufaktura Šumperk - posouzení objektu, vyklizení, projektové 

dokumentace, realizace od roku 2019 po etapách
500 214

Realizováno částečně - realizace probíhá i v 

letošním roce. 

Kaple sv. Anny a kříž v Horní Temenici - projektová dokumentace, 

sanace vlhkosti, fasáda
460 457

Realizováno částečně - dokončena PD a drenáže, 

realizace probíhá a bude ukončena v příštím roce.

4.1 Rozvoj potenciálu cestovního ruchu

4.2 Rozvoj kultury a jejího atrakčního potenciálu pro cestovní ruch
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Aktivita roku 2017
Akční 

plán

Skut. 

nákl. 

2017

Plnění

1.1 Podpora podnikání a vzniku pracovních míst ve městěKlášterní kostel - sanace vlhkosti -  projektová dokumentace, realizace

300 0

Nerealizováno. Sanace vlhkosti bude provedena až 

po opravě střechy na budově býv. kláštera, nejdříve v 

r.2020.

Dominikánský klášter - nátěr oken, střecha (objekt Zdravotní 

školy), sanace vlhkosti v atriu - projektová dokumentace, realizace i po 

roce 2019 760 332

Realizováno částečně - stavební práce pokračují v 

letošním roce.

Letiště přistávací dráha - zpevnění plochy zatravňovacími dlaždicemi - 

realizace
3 000 140

Realizováno částečně - projekt dokončen, dodávka 

realizována v letošním roce.

Městské hradby - opravy

300 0

Realizováno částečně. V roce 2017 vybrán 

zhotovitel, realizace bude dokončena v r.2018.

Letní divadlo - oprava hlediště - projektová dokumentace, realizace

100 198

Realizováno částečně. V roce 2017 zpracována 

projektová dokumentace, realizace proběhne v letech 

2018-19.

Opravy a modernizace sportovišť na Tyršově stadionu 

1 000 1664

Realizováno. Zahrnuje i jmenovitou akci propojení 

areálového rozvodu užitkové vody s retenční nárží a 

dodávku závlahového systému hřiště.
Obnova hřbitovů v Šumperku a Temenici

1 000 283

Realizováno částečně. Částka uhrazená v r.2017 

představuje dílčí fakturaci rekonstrukce správní 

budovy, dokončení realizace 06/2018.

Obnova, oprava a modernizace lesních cest 

3 000 1621

Realizováno. S dotací z Programu rozvoje venkova 

obnovena lesní cesta Buková- část Tulinka. 

Realizováno odborem RÚI.

Sportovně-rekreační areál Na Benátkách - modernizace krytého 

bazénu včetně rekonstrukce a přístavby přilehlé restaurace - 

realizace
1 500 1 018

Realizováno částečně. V roce 2017 provedena 

oprava restaurace, rekonstrukce krytého bazénu by 

měla být zahájena v r.2018.

Ubytovna Sport - zateplení, střecha - realizace

10 000 2 617
Relizováno částečně. Proběhlo zateplení východní 

stěny objektu.

Modernizace zimního stadionu - etapa 2a - realizace

22 500 26 711
Realizováno. Uváděny realizační náklady na etapu 

2a.

4.3 Rozvoj možností pro aktivní trávení volného času a jejich propojení s nabídkou pro cestovní ruch

Akce realizované Podniky města Šumperka s příspěvkem města

4.3 Rozvoj možností pro aktivní trávení volného času a jejich propojení s nabídkou pro cestovní ruch

4.3 Rozvoj možností pro aktivní trávení volného času a jejich propojení s nabídkou pro cestovní ruch

14.3 Rozvoj možností pro aktivní trávení volného času a jejich propojení s nabídkou pro cestovní ruch

Akce realizované z rozpočtu Podniků města Šumperka z úvěru přijatého městem

Akce realizované z rozpočtu Podniků města Šumperka - podléhající vyúčtování městu

4.3 Rozvoj možností pro aktivní trávení volného času a jejich propojení s nabídkou pro cestovní ruch

Akce realizované Podniky města Šumperka 

4.2 Rozvoj kultury a jejího atrakčního potenciálu pro cestovní ruch


