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Úvod 
 

Vážení a milí přátelé, 

 

držíte v rukou Ročenku města Šumperka za rok 2017. Stejně jako každý rok 

se z ročenky můžete dozvědět mnoho zajímavých údajů a informací o tom, co 

se dělo v Šumperku v roce 2017. 

 

Každého jistě zajímá v první řadě ekonomika. v publikaci najdete údaje nejen 

o tom, jak hospodařila radnice s veřejnými prostředky, ale také  údaje ze 

statistik obyvatelstva a údaje o firmách, které sídlí v Šumperku. 

 

Najdete zde také informace z neziskového sektoru a o společenských 

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' s. š., 16° 58' v. d. 

Nadmořská výška – střed/m 330 

Počet katastrálních území 3 

Klimatické hodnoty:  

průměrná teplota vzduchu 9,6 °C 

roční úhrn srážek 615,7 mm 

nejbohatší měsíc na srážky červenec 

Počet obyvatel k 31.12.2017 26 293 

Cizinci s trvalým pobytem 272 

Počet obyvatel včetně cizinců 26 565 

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 

Zdravotní zařízení:  
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nemocnice 1 

poliklinika 1 

lékárny 9 

Samostatné ordinace lékařů:  

pro dospělé 25 

pro děti a dorost 13 

ordinace specialistů 133 

zubních lékařů 41 

Domov důchodců 1 

Penzion pro důchodce 1 

Domy s pečovatelskou službou 4 

 

 

2. Složení rady a zastupitelstva města 
(stav k 31.12.2017) 

 

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 

Tomáš Menšík                     ANO 2011 

Ing. František                      KSČM 
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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 obřadech závěsný odznak se státním znakem a označením 

Česká republika. 

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

metodicky řídí odbor finanční a plánovací a kancelář tajemníka, spolu 

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

objednání přezkoumání hospodaření města za uplynulý kalendářní rok. 

 

1. místostarosta – RNDr. Jan Přichystal 

1. místostarosta rozhodnutím zastupitelstva města zastupuje starostu v době 

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

starostovi. Spolu se starostou podepisuje právní předpisy obce, usnesení 

zastupitelstva a rady města. 

V roce 2017 metodicky řídil odbory: správní a vnitřních věcí, životního 

prostředí, školství, kultury a vnějších vztahů, výstavby 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 2017 metodicky řídil odbory: majetkoprávní, živnostenský, 

strategického rozvoje, územního plánování a investic a dopravy. 
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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. 

 

 

 

4. Výbory zastupitelstva a komise rady 
(stav k 31.12.2017) 

 

Výbory zastupitelstva 

 
Finanční výbor 

Předseda:   Ing. František Merta 

Tajemník:    Hana Adamová 

Členové:      Valerie Hrubá, Ing. Petr Kuba, Ing. Jaromír Mikulenka, 

Ing. Zdeněk   Muroň, Ing. Petr Suchomel, Ing. Pavel Špatný, 

Ing. Zdeněk Utěšený MBA, Ing. Jaroslav Voráč, MBA, Ing. Libor 

Blaháček, Ing. et Ing. Bc. Bronislav Suchý 

 

Kontrolní výbor 

Předseda:   Pavel Horák 

Tajemník:   Helena Hloušková 

Členové:     Mgr. Martina Nimmrichterová, Ing. Marta Novotná, Ing. Pavel 

Vilímek, Ing. Luboš Cekr, Ladislav Sebök, Ing. Josef Kopa, 

Ing. Jaroslav Voráč, MBA, Mgr. Alena Hlavešová, Martin Hladil, 

MgA. Tomáš Bartošek DiS. 

 

 

 

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 



8 

 

 

Komise životního prostředí a čistoty ve městě 

Předseda:   Ing. Jiří Gonda 

Tajemník:   Olga Havlíčková 

Členové:     Ing. Jiří Vozda, 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 

 

Komise strategického rozvoje, výstavby a architektury 

Předseda:  Ing. Jiří Vozda 

Tajemník:   Ing. Lenka Krobotová 

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, Mgr. Jiří 

Novák, Naděžda Švestková Oulehlová, Ing. Marek Zapletal, 

Daniel Macák, PaedDr. Zdeněk Formánek, Ing. Jiří Skrbek 
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Komise školství a sportu 

Předseda:  Mgr. 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, Jindřiška Dolinová, Iva Hlavsová, Michaela 

Jirošová 

 

Komise sociální 

Předseda:  Dušan Ščambura 

Tajemník:   Zuzana Müllerová, DiS. 

Členové:     Vladimíra Morávková, DiS., RSDr. Pavel Zlatnický, Jiřina Cepková, 

DiS., 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:     Ing. Andrea Veselovská, Emilie Průšová, Jiří Jordán, Zdeněk 

Zerzáň, Bc. Zdeňka Dvořáková Kocourková, Antonín Vidrman, 

Jakub Auer, Jaroslav Bača, Břetislav Komínek 

 

Komise 132 („Komise mladých“)  

Předseda:   Ing. Ondřej Polák 

Tajemník:   Mgr. Eva Rutarová 

Členové:     Mgr. Irena Jonová, Ing. Martin Čermák, Vojtěch Šeliga, Bc. Klára 

Dubovská Holubová, Mgr. Karel Hošek, Tomáš Menšík, Bc. 

Michal Hlavatý, Leona Ptáčková, Nikola Hamalová 

 

Komise kultury a letopisecká  

Předseda:  Petr Král 

Tajemník:   Bohuslav Vondruška, DiS. 

Členové:     Ing. Lenka Hoffmannová, Miroslav Jílek, MgA. Tomáš Bartošek, 

DiS., Mgr. Alena Hlavešová, Mgr. Kamila Šeligová, Ing. Petr Krill, 

Ing. Petr Blažek, Bc. Petr Tkadlec, Olga Zimmermannová 
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5. Městský úřad Šumperk 
 

Základní informace 
 

Kontaktní poštovní adresa 

Město Šumperk 

nám. Míru 1 

787 01 Šumperk 

 

Adresy úřadoven pro osobní návštěvu 

Budova radnice, nám. Míru 1, Šumperk 

Budova Jesenická, Jesenická 31, Šumperk 

Budova Lautnerova, Lautnerova 1, Šumperk 

Budova Bří. Čapků, Bří. Čapků 35A, Šumperk 

 

Telefonní spojení 

Telefonní číslo ústředna: 583 388 111 

Telefonní číslo informace: 583 388 401 

 

Internetové spojení 

Adresa internetové schránky: www.sumperk.cz 

Adresa e-podatelny: posta@sumperk.cz 

Datová schránka: 8bqb4gk 

 

Odbory Městského úřadu Šumperk 
(stav k 31.12.2017) 

 

Odbor dopravy Ing. Radek Novotný, vedoucí 

Odbor finanční 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. Pavel Volf, vedoucí 

Odbor školství, kultury a  vnějších vztahů Ing. Helena Miterková, vedoucí  

Odbor výstavby Ing. Luděk Felkl, vedoucí  

Odbor životního prostředí Ing. Dana Krňávková, vedoucí 

Odbor živnostenský Ing. Marek Pospíšil, vedoucí 

Kancelář tajemníka Ing. Marie Dvořáčková, vedoucí   

 

http://www.sumperk.cz/
mailto:posta@sumperk.cz
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V roce 2017 Městský úřad Šumperk vykonával funkci obce s rozšířenou 

působností v 36 obcích, jsou to: 

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

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

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

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

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

Vernířovice, Vikantice, Vikýřovice. 

 

Městský úřad Šumperk vykonával funkci pověřené obce a funkci stavebního 

úřadu v 28 obcích, jsou to: 

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

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

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

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

Vernířovice, Vikýřovice. 

 

Městský úřad Šumperk jako úřad s rozšířenou působností vykonává matriční 

agendu pro 14 obcí ve správním obvodu, jsou to: 

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

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

Vernířovice, Vikýřovice. 

 

 

6. Nadregionální zájmová uskupení 
 

Nadregionální zájmovou spolupráci řeší město Šumperk  dlouhodobými 

svazky s obcemi, kde má z ekonomických, historických, příp. jiných důvodů 

zájem o užší a trvalejší spolupráci. Jmenovitě (od roku): 

 

Sdružení měst a obcí ČR  1994 

Sdružení obcí střední Moravy  1995 

Sdružení historických sídel  2002 

 

V rámci výměny zkušeností v oblasti řízení obcí, sféry ekonomické, kulturní, 

společenské a sportovní byly uzavřeny smlouvy a dohody s následujícími 

městy a státy EU: 

 

Smlouva o spolupráci s městem Vaasa /Finsko/  1984 

Dohoda o partnerství Šumperk – Bad Hersfeld /Německo/  1994 

Dohoda o partnerství Šumperk – Maarssen /Nizozemí/  1994 
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Smlouva o partnerské spolupráci Šumperk – Nysa /Polsko/  1996 

Smlouva o spolupráci s městem Mikulov /Česká republika/  1998 

Smlouva o spolupráci s městem Polock  /Bělorusko/   2000 

Smlouva o spolupráci s městem Prievidza /Slovensko/  2001 

Smlouva o spolupráci s městem Ebreichsdorf /Rakousko/  2002 

Smlouva o partnerství mezi městem Šumperk a městem         

Sulmona /Itálie/                 2017 

 

Akce s partnerskými městy a v rámci mezinárodních vztahů – akce 

konané v Šumperku (organizované/spoluorganizované městem 

Šumperkem nebo organizované příspěvkovými organizacemi města) 
 

20.–24. 03. 2017 Stáž studentek s Augsburgu (DE) na MěÚ Šumperk  

22. 04. 2017 Účast zástupců Nysy (PL)na slavnostním večeru 

s předáváním Cen města Šumperka za rok 2016 

01.–03. 06. 2017 Účast zástupců města Nysa a vystoupení hudební 

skupiny Horyzont (PL) na akci „Slavnosti města 

Šumperka 2017“ 

06.–30. 06. 2017 Výstava o Bad Hersfeldu (DE) instalovaná v IC 

Šumperk 

16. 06. 2017 Mikulov baví Šumperk – košt mikulovských vín 

13. 07. 2017 Návštěva ukrajinských dětí postižených 

černobylskou havárií na ozdravném pobytu na 

Šumpersku 

16.–20. 8. 2017 XXVII. Mezinárodní folklorní festival Šumperk 2017 

– účast zástupců partnerských měst Nysa (PL), 

Prievidza (SK) a Bad Hersfeld (DE) a vystoupení 

Výměnného kulturního souboru z okresu Minhang, 

Šanghaj (ČLR) 

18. 08. 2017 Zasedání představenstva Společnosti česko-

německého porozumění Šumperk–Jeseníky 

v Šumperku 

13. 09. 2017 Pracovní návštěva delegace z okresu Minhang, 

Šanghaj (ČLR) 

28. 09. 2017 Účast fotbalistů z Nysy (PL) na mezinárodním turnaji 

přípravek v kopané v Šumperku 

07.–10. 10. 2017 Výměnný pobyt studentů gymnázií v Šumperku 

a v Bad Hersfeldu (DE) 

17. 10. 2017 Sportovní den a hudebně-cizojazyčný program „Den 

Nysy v Šumperku“ pro žáky SP3 Nysa J.Korczaka na 

ZŠ Šumperk, Vrchlického 22 
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09. 11. 2017 Pracovní návštěva delegace z okresu Minhang, 

Šanghaj (ČLR) 

23. 11. 2017 Miejska i Gminna Biblioteka Buliczna w Nysie (PL) 

ve spolupráci s Městskou knihovnou Šumperk 

uspořádaly setkání za účasti zástupců obou 

knihoven a zástupců správy obou měst u příležitosti 

uvítání  knihy poezie „Jedlové jmelí“ 

16.–18. 11. 2017 XXII. Blues Alive –účast zástupců měst Nysa (PL), 

Prievidza (SK) a Mikulov (CZ) 

08. 12. 2017 Prodej štol a svařeného vína z Bad Hersfeldu (DE) 

na akci „Vánoce na Točáku“ pro dobročinné účely 

 

Akce s partnerskými městy a v rámci mezinárodních vztahů – akce 

konané v partnerských městech 

 

25. 02. 2017 Účast na slavnostním večeru s předáváním ceny 

„Tryton Nyski“ v Nyse (PL) 

31. 03. 2017 Výroční zasedání Společnosti česko-německého 

porozumění Šumperk–Jeseníky v Bad Hersfeldu 

(DE) 

21. 04. 2017 Výstava Pavlíny Borákové „Jesenická krajina – 

fotografie“ v Miejska i Gminna Biblioteka Buliczna 

w Nysie, uspořádáno ve spolupráci s Městskou 

knihovnou Šumperk 

19. 05. 2017 Štafetové závody a odpoledne pro děti 5. ročníků na 

SP3 J. Korczaka v Nyse (PL), účast žáků ZŠ 

Šumperk, Vrchlického 22 

19.–21. 05. 2017 Účast na městských dnech Nysy „Dni Nysy 2017“ 

(PL), účast žáků ZŠ Šumperk, Vrchlického 22, na 

úvodním průvodu městem 

05.–11. 06. 2017 Pobyt šesti studentů-hudebníků gymnázia z Bad 

Hersfeldu a společný koncert s českými studenty 

v H-clubu 

08.–11. 06. 2017 Pracovní cesta SDH Šumperk-Temenice do Bad 

Hersfeldu (DE) 

11. 06. 2017 Běžecké závody v Nyse „V. Bieg Nyski“ (PL) 

22.–24. 06. 2017 Účast Šumperka na zahájení „67. Bad Hersfelder 

Festspiele“ v Bad Hersfeldu (DE) 

20. 08. 2017 Vystoupení TFS Senioři Šumperk na akci „Folk Fort 

Nysa 2017“ v Nyse (PL)                         
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08.–10. 09. 2017 Prezentace města Šumperka a vystoupení skupiny 

Fleksible „Šumperk baví Mikulov“ v rámci akce 

„Pálavské vinobraní“ v Mikulově (CZ) 

08.–10. 09. 2017 Účast zástupců Šumperka a vystoupení TFS Senioři 

Šumperka na akcí „Bánický jarmok 2017“ 

v Prievidzi (SK) 

29.–30. 09. 2017 Uzavření partnerství s městem Sulmona (IT) a účast 

na pietních setkání k uctění památky čsl. vojáků 

v první světové válce 

07.–10. 10. 2017 Účast města Šumperka na akci „Lullusfest 2017“ 

v Bad Hersfeldu (DE) a účast šumperských atletů 

v běžeckém závodu „Lollslauf“ 

25.–29. 11. 2017 Pracovní návštěva okresu Minhang, Šanghaj (ČLR) 

14.–17. 12. 2017 Vánoční trhy a prodej českého vánočního cukroví 

pro dobročinné účely v Bad Hersfeldu (DE) 
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7. Hospodaření města za rok 2017 
 

Plnění rozpočtu města za rok 2017 
PŘÍJMY           v tis. Kč 

Ukazatel Upravený rozpočet Skutečnost 
Plnění 

v % 

Daňové příjmy 381 115 404 755 106 

Nedaňové příjmy 88 932 96 429 108 

Ostatní neinvestiční transfery 73 857 73 796 100 

Investiční příjmy celkem 22 904 20 770 91 

Příjmy celkem 566 808 595 750 105 

 

 

VÝDAJE              tis. Kč 

Ukazatel Upravený rozpočet Skutečnost 
Plnění 

v % 

Kancelář tajemníka 98 120 94 587 96 

Odd. bezpečnostní rady 450 312 69 

Odbor správní a vnitřních věcí 18 113 14 246 79 

Odbor životního prostředí 23 357 21 499 92 

Odbor dopravy 10 522 10 288 98 

Odbor sociálních věcí 22 151 19 969 90 

Odbor školství, kultury 

a vnějších vztahů 
74 589 73 380 98 

Odbor finanční a plánovací 249 280 240 453 96 

Odbor majetkoprávní 126 101 101 472 81 

Odbor strateg. rozvoje, ÚP 

a investic 
197 676 125 526 64 

Městská policie 16 455 15 858 96 

Požární ochrana – JSDH 7 690 7 678 100 

Odbor výstavby 0 0 - 

Investiční příspěvky 16 245 16 245 100 

Výdaje celkem 860 749 741 513 86 
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Přehled majetku města 
(stav k 31.12.2017) 

 

AKTIVA tis. Kč 

Stálá aktiva: 3 346 878 

dlouhodobý nehmotný majetek 11 677 

dlouhodobý hmotný majetek 2 596 185 

dlouhodobý finanční majetek 725 175 

dlouhodobé pohledávky 13 841 

Oběžná aktiva: 207 785 

zásoby 1 029 

krátkodobé pohledávky 53 779 

krátkodobý finanční majetek 152 977 

Úhrn aktiv 3 554 663 

PASIVA tis. Kč 

Vlastní kapitál: 3 240 402 

jmění účetní jednotky a upravující položky 2 649 537 

fondy účetní jednotky 2 660 

výsledek hospodaření 588 205 

Cizí zdroje: 314 261 

dlouhodobé závazky (vč. úvěrů) 215 877 

krátkodobé závazky 98 384 

Úhrn pasiv 3 554 663 
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8. Rozpočet města Šumperka na rok 2018 
(se zapracovaným přebytkem z minulých let) 

 

PŘÍJMY tis. Kč 

Daňové příjmy 406 686 

Nedaňové příjmy 65 145 

Neinvestiční transfery 47 948 

Investiční příjmy 61 776 

Přebytek z minulých let 127 970 

Úvěr 20 000 

Příjmy celkem 729 525 

 

VÝDAJE tis. Kč 

Provozní výdaje 

Investiční výdaje 

498 140 

213 801 

Splátky jistin úvěrů 17 454 

Výdaje celkem 729 395 

 

Rozpočet města Šumperka byl schválen zastupitelstvem města dne 

14.12.2017 usnesením č. 919/17.  
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9. Demografický vývoj 
 

Demografický vývoj ve městě Šumperk 
(rok 2012–2017) 

 

Ukazatel 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Živě narození: 233 300 273 253 266 292 

z toho chlapci - 144 148 123 143 132 

z toho děvčata - 156 125 130 123 160 

Zemřelí: 289 332 316 312 310 332 

z toho muži - 166 165 158 162 149 

z toho ženy - 166 151 154 148 183 

Trend -56 -32 -43 -59 -44 -40 

 

 

Počet zemřelých v roce 2017 byl 332, což je o 22 více než v předchozím 

roce. Oproti předchozímu roku se ve sledovaném období zvýšila porodnost 

o 22 narozených dětí, což je nejvíce za poslední čtyři roky.  

 

Nejčastější jména chlapců narozených v Šumperku v roce 2017 

Jméno 
Počet narozených 

v roce 2017 
Počet obyvatel v ČR se stejným jménem 

Jan 33 293 938 

Jakub 31 108 013 

Ondřej 19 76 225 

Martin 18 188 380 

Adam 16 47 837 

Filip 16 50 464 

Vojtěch 16 52 802 
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Nejčastější jména dívek narozených v Šumperku v roce 2017 

Jméno 
Počet narozených 

v roce 2017 
Počet obyvatel v ČR se stejným jménem 

Eliška 20 61 517 

Tereza  17 83 692 

Anna 15 134 819 

Ema 15 12 036 

Adéla 14 45 156 

Barbora 14 57 201 

Nela 13 18 242 

Veronika 13 88 854 

 

 

Věková skladba obyvatel města 
(stav k 26.02.2018) 

 

Věková kategorie Počet osob Podíl v % 

Dětská složka celkem (0–14) 3 792 14,44 

15–19 1 059 4,03 

20–24 1 228 4,68 

25–29 1 714 6,53 

30–34 1 582 6,02 

Mladší produktivní věk celkem (15–34) 5 583 21,26 

35–39 1 814 6,91 

40–44 2 134 8,13 

45–49 1 750 6,66 

50–54 1 662 6,33 

55–59 1 614 6,15 

60–64 1 836 6,99 

Starší produktivní věk celkem (35–64) 10 810 41,17 
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65–74 3 521 13,41 

75–84 1 887 7,19 

85–94 629 2,40 

95+ 37 0,14 

Postproduktivní věk celkem (65 a víc) 6 074 23,13 

Obyvatel celkem 26 259 100 

 

I v roce 2017 docházelo k migraci (stěhování) obyvatel. Do města se 

v průběhu roku přistěhovalo 533 osob, 668 obyvatel se odstěhovalo.  

 

Město Šumperk mělo k 31.12.2017 celkem 26 293 obyvatel s trvalým 

pobytem, z toho 12 477 mužů a 13 991 žen. Mimoto ve městě žilo 

272 cizinců s povoleným trvalým pobytem.   

 

Tabulka sňatků 
(rok 2012–2017) 

Ukazatel 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Sňatky 112 111 116 143 155 187 

sňatky občanské  - 97 98 132 139 176 

sňatky církevní - 14 18 11 16 11 

Rozvody 55 94 73 84 76 68 

Trend +57 +17 +43 +59 +79 +119 

 

Počet nově uzavřených sňatků zaznamenal v loňském roce výraznější nárůst 

než v předcházejících letech, celkem o 32 sňatků. Naopak počet rozvodů 

meziročně klesá již třetím rokem. 
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10. Hospodářský a sociální rozvoj 
Registr ekonomických subjektů činných bez omezení ve městě 

Šumperk 
(stav k 31.12.2017) 

 

Podnikatelské subjekty se sídlem 

v Šumperku dle převažující činnosti 

k 31. 12. 2017 

Registrované 

podniky 

Podniky se 

zjištěnou 

aktivitou * 

Zemědělství, lesnictví, rybářství 161 77 

Těžba a dobývání, zpracovatelský 

průmysl, výroba a rozvod elektřiny, plynu, 

tepla a klimatizovaného vzduchu, 

zásobování vodou 

755 419 

Stavebnictví 544 255 

Velkoobchod a maloobchod; opravy 

a údržba motorových vozidel 
1 507 568 

Doprava a skladování 171 98 

Ubytování, stravování a pohostinství 403 200 

Informační a komunikační činnosti 98 64 

Peněžnictví a pojišťovnictví 148 26 

Činnosti v oblasti nemovitostí 479 96 

Profesní, vědecké a technické činnosti 824 489 

Administrativní a podpůrné činnosti 84 47 

Veřejná správa a obrana; povinné 

sociální zabezpečení 
4 3 

Vzdělávání 99 58 

Zdravotní a sociální péče 155 131 

Kulturní, zábavní a rekreační činnosti 219 99 

Ostatní činnosti 618 262 

Nezařazeno 237 106 

Celkem 6 506 2 995 

Zdroj: ČSÚ 

 

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

ze statistických zjišťování nebo z administrativních zdrojů vykazuje 

ekonomickou činnost. 
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Podnikatelské subjekty se sídlem 

v Šumperku podle kategorie počtu 

zaměstnanců k 31. 12. 2017 

Registrované 

podniky 

Podniky se 

zjištěnou 

aktivitou  

Bez zaměstnanců  1701 1707 

1 až 5 zaměstnanců  500 500 

6 až 9 zaměstnanců  70 70 

10 až 19 zaměstnanců 72 72 

20 až 24 zaměstnanci 11 11 

25 až 29 zaměstnanců 39 39 

50 až 99 zaměstnanců 23 23 

100 až 199 zaměstnanců  11 11 

200 až 249 zaměstnanců  1 1 

250 až 499 zaměstnanců 2 2 

500 až 999 zaměstnanců 2 2 

1000 až 1499 zaměstnanců 2 2 

Neuvedeno 4066 555 

Celkem 6 506 2 995 

Zdroj: ČSÚ 

 

Podnikatelské subjekty se sídlem 

v Šumperku podle právní formy 

k 31. 12. 2017 

Registrované 

podniky 
Podniky se 

zjištěnou 

aktivitou  

Fyzická osoba podnikající dle 

živnostenského zákona nezapsaná 

v obchodním rejstříku  
4370 1939 

Fyzická osoba podnikající dle jiných 

zákonů než živnostenského a zákona o 

zemědělství nezapsaná v obchodním 

381 211 
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rejstříku 

Zemědělský podnikatel – fyzická osoba 

nezapsaná v obchodním rejstříku 
30 25 

Veřejná obchodní společnost 29 7 

Společnost s ručením omezeným 793 598 

Společnost komanditní 1 1 

Nadace 2 - 

Nadační fond 5 - 

Akciová společnost 39 36 

Obecně prospěšná společnost 9 6 

Společenství vlastníků jednotek 331 5 

Ústav 2 1 

Družstvo 31 26 

Organizační složka státu 1 1 

Příspěvková organizace 23 23 

Odštěpný závod zahraniční právnické 

osoby 
1 - 

Zahraniční fyzická osoba 24 16 

Školské právnické osoby 1 1 

Spolek 300 65 

Evidované církevní právnické osoby 38 7 

Organizační jednotka odborové 

organizace a organizace zaměstnavatelů 
38 7 

Pobočný spolek 70 13 

Stavovská organizace – profesní komora 1 1 

Komora (s výjimkou profesních komor) 2 2 

Zájmové sdružení právnických osob 8 4 

Honební společenstvo 3 - 

Obec nebo městská část hlavního města 

Prahy 
1 1 

Mezinárodní organizace a sdružení 1 - 

Celkem 6 506 2 995 

Zdroj: ČSÚ 
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Výkon živnostenského odboru MěÚ Šumperk 
 

V roce 2017 Městský úřad Šumperk – Obecní živnostenský úřad: 

• vydal 1 165 výpisů ze živnostenského rejstříku jako průkaz 

živnostenského oprávnění 

• vydal 134 rozhodnutí o udělení koncese 

• zrušil 267 živnostenských oprávnění na vlastní žádost podnikatele 

• zrušil 98 živnostenských oprávnění z moci úřední 

• zapsal do živnostenského rejstříku 157 oznámení o přerušení 

podnikání 

• zapsal do živnostenského rejstříku 77 oznámení o pokračování 

v podnikání 

• zapsal do živnostenského rejstříku 591 oznámení změn údajů 

o provozovnách  

 

Na správních poplatcích vybral Městský úřad Šumperk – Obecní živnostenský 

úřad: 

• 581 920 Kč za registrační úkony 

• 10 000 Kč na blokových pokutách 

• 96 000 Kč za pokuty uloženy ve správním řízení 

 

 

Ekonomické subjekty na území města v r. 2017 
(Uvedeny jsou pouze podniky, které poskytly informace) 

 

Strojírenství a kovoprůmysl 

Název podniku 

Počet 

zaměstnanců 

k 31.12.2017 

Očekávaný 

počet 

zaměstnanců 

k 31.12.2018 

Tržby 

v mil. Kč 

Vývoz 

v mil. Kč 

ABA Šumperk s.r.o. 42 *50 65,26 54,705 

APATOR METRA 

s.r.o. 
155 150 230,421 112,095 

BPS Bicycle 

Industrial s.r.o. 
130 135 980 700 

BSK industrial, s.r.o. 24 24 37,066 2,787 

Pars Nova, a. s. **572 570 862,291 104,639 

PLATIT, a.s. 67 70 290 260 

Pramet Tools, s.r.o. ***623 639 2453 1977 
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Urdiamant, s. r. o. 85 85 102 59 

UVAX, s. r. o. 29 35 21 13,5 

 

* Uvedený počet zaměstnanců zahrnuje 600 pracovníků zaměstnaných 

u firmy ABA Šumperk s. r. o. a 1 pracovníka zaměstnaného přes agenturu. 

 

** Uvedený počet zaměstnanců zahrnuje 553 pracovníků zaměstnaných 

u firmy Pars Nova, a. s. a 19 pracovníků zaměstnaných přes pracovní 

agentury. 

*** Uvedený počet zaměstnanců zahrnuje 606 pracovníků zaměstnaných 

u firmy Pramet Tools, s. r. o. a 17 pracovníků zaměstnaných přes pracovní 

agentury. 

 

Výroba stavebních částí 

Název podniku 

Počet 

zaměstnanců 

k 31.12.2017 

Očekávaný 

počet 

zaměstnanců 

k 31.12.2018 

Tržby 

v mil. Kč 

Vývoz 

v mil. 

Kč 

DOLS, a. s.* 133 135 165 40 

Cembrit, a. s.  196 201 523,3 505,4 

 

* Firma DOLS, a. s. má kromě výroby stavebních částí ještě vedlejší výrobní 

odvětví, a to kovovýroba a montáže hliníkových a plastových výrobků. 

 

 

Zpracovatelský průmysl 

Název podniku 

Počet 

zaměstnanců 

k 31.12.2017 

Očekávaný 

počet 

zaměstnanců 

k 31.12.2018 

Tržby 

v mil. Kč 

Vývoz 

v mil. 

Kč 

EPCOS, s. r. o. *1 286 1050 1 163,833 1 162,584 

 

* Uvedený počet zaměstnanců zahrnuje 1 066 pracovníků zaměstnaných 

u firmy EPCOS, s. r. o. a 220 pracovníků zaměstnaných přes pracovní 

agentury. 
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Stavební činnost 

Název podniku 

Počet 

zaměstnanců 

k 31.12.2017 

Očekávaný 

počet 

zaměstnanců 

k 31.12.2018 

Tržby 

v mil. Kč 

Vývoz 

v mil. 

Kč 

Fortex-AGS, a. s. * 301 320 912 267 

 

* Firma Fortex-AGS, a. s. má kromě stavební činnosti ještě vedlejší výrobní 

odvětví, a to strojírenství a kovoprůmysl, realitní činnost, prodej a servis vozů.  

 

Dřevo, plasty, sklo a papír 

Název podniku 

Počet 

zaměstnanců 

k 31.12.2017 

Očekávaný 

počet 

zaměstnanců 

k 31.12.2018 

Tržby 

v mil. Kč 

Vývoz 

v mil. 

Kč 

NOVATRONIC, s. r. o. 52 55 87 39 

 
Textilní průmysl 

Název podniku 

Počet 

zaměstnanců 

k 31.12.2017 

Očekávaný 

počet 

zaměstnanců 

k 31.12.2018 

Tržby 

v mil. Kč 

Vývoz 

v mil. 

Kč 

TILAK, a. s. ** *63 62 39,858 26,926 

 

* Uvedený počet zaměstnanců zahrnuje 62 pracovníků zaměstnaných 

u TILAK, a. s. a 1 pracovníka zaměstnaného přes pracovní agenturu. 

 

**Firma TILAK, a. s. má kromě hlavního odvětví textilní průmysl ještě vedlejší 

výrobní odvětví, a to prodej výrobků a zboží (outdoorové vybavení a obuv). 

 

 
Výzkum 

Název podniku 

Počet 

zaměstnanců 

k 31.12.2017 

Očekávaný 

počet 

zaměstnanců 

k 31.12.2018 

Tržby 

v mil. Kč 

Vývoz 

v mil. 

Kč 

AGRITEC, výzkum, 

šlechtění a služby, 

s. r. o.* 

50 50 18,661 5,545 
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* Firma AGRITEC, s. r. o. má kromě uvedeného hlavního odvětví ještě 

vedlejší výrobní odvětví, a to výrobu a množení osiv. 

 

 

Energetika a vodní hospodářství 

Název podniku 

Počet 

zaměstnanců 

k 31.12.2017 

Očekávaný 

počet 

zaměstnanců 

k 31.12.2018 

Tržby 

v mil. Kč 

Vývoz 

v mil. 

Kč 

ŠPVS, a. s.* 116 116 - - 

Sateza, a. s.** 25 25 136,3 0 

 

* Firma ŠPVS, a. s. má kromě uvedeného hlavního odvětví ještě vedlejší 

výrobní odvětví, a to stavební činnost. 

** Firma Sateza, a. s. má kromě uvedeného hlavního odvětví ještě vedlejší 

výrobní odvětví, a to realizaci energetických staveb. 

 

 

Ostatní 

Název podniku 

 

Počet 

zaměstnanců 

k 31.12.2017 

Očekávaný 

počet 

zaměstnanců 

k 31.12.2018 

Tržby 

v mil. Kč 

Vývoz 

v mil. 

Kč 

GENERI, s. r. o. 39  39 13 

 
Trh práce 

 

Úřad práce v Šumperku evidoval k 31.12.2017 na území šumperského 

okresu celkem 3 556 dosažitelných uchazečů o zaměstnání*, z toho 1 935 

mužů a 1 621 žen. Za dosažitelné uchazeče jsou považováni ti uchazeči, 

kteří jsou okamžitě schopni nastoupit k výkonu práce (tzn. nejsou v pracovní 

neschopnosti, na rodičovském příspěvku či nemají jiné překážky v práci). 

 

Dosažitelných uchazečů o práci z řad šumperských občanů evidoval  ke konci 

roku úřad práce celkem 713, celkový počet uchazečů o práci byl 100 více, 

tedy 813 občanů. v meziročním srovnání je to pokles o 358 

nezaměstnaných. 
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Podíl nezaměstnaných osob byl na území šumperského okresu celkem 

4,5 %, přímo v Šumperku pak 4,3 %,  

 

 

Nezaměstnanost v Šumperku podle délky trvání* 
 

Časové rozpětí Počet osob Podíl v % 

do 6 měsíců 397 48,83 

7–12 měsíců 123 15,13 

13–24 měsíců 73 8,98 

25+ měsíců 220 27,06 

Zdroj: ÚP Šumperk 

 

* spočteno z celkového počtu uchazečů o zaměstnání k 31.12.2017 

(813 osob) 

 

Nezaměstnanost v Šumperku podle dosaženého vzdělání* 
 

Dosažené vzdělání Počet osob Podíl v % 

základní 238 29,27 

vyučení v oboru 317 38,99 

středoškolské 

s maturitou 203 24,97 

vyšší odborné 10 1,23 

vysokoškolské 45 5,54 

Zdroj: ÚP Šumperk 

 

* spočteno z celkového počtu uchazečů o zaměstnání k 31.12.2017 

(813 osob) 
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Přehled o počtu obchodních jednotek a organizací poskytujících 

služby na území města  
(stav k 31.12.2017) 

 

Obecná charakteristika Počet 

Ubytování:  

Hotely 4 

Penziony a apartmány 7 a 2 

Ubytovny 5 

Gastronomická zařízení a bary:  

Restaurace a pizzerie 20 

Kavárny, cukrárny, čajovny 13 

Bary 13 

Hostince, pivnice 11 

Vinotéky 14 

Rozvážkový servis 8 

Obchod a služby:  

Autoservis 15 

Čistírny 7 

Cestovní agentury a kanceláře 12 

Drogerie 8 

Elektro-prodejna 11 

Elektro-služby 6 

Fotoateliéry 3 

Graf. studio, reklama 12 

Kadeřnictví 13 

Kosmetika 16 

Knihkupectví 3 

Krejčovství 8 

Květinářství 13 

Obuv (včetně opraven) 11 
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Opravny a půjčovny 18 

Optika 4 

Prodejna, obchod 107 

Realitní kanceláře 15 

Sběrny 6 

Stavební práce a materiál 32 

Taxislužby 5 

Textilní výrobky 18 

Tiskárny 7 

Voda, topení, plyn 15 

Výpočetní technika 15 

Zámečnictví 6 

Zdravotnické potřeby 4 

Zlatnictví 4 

Zdroj: IC 

 

 

 

 

 

11. Technická infrastruktura 
 

Česká pošta, s. p. 

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

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

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

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

 

Seznam pošt a poštovního depa na území města Šumperka 

Česká pošta 1, Generála Svobody 13, Šumperk 

Česká pošta 2, Jesenická 4, Šumperk 

Česká pošta 3, Jesenická 61, Šumperk 

Česká pošta 4, Temenická 91, Šumperk 

Depo Šumperk 70, Zábřežská 56, Šumperk 
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ČEZ, a. s. 

 
ČEZ – energetika má v Šumperku pracoviště společností:  

• ČEZ Zákaznické služby, s. r. o.   

• ČEZ Měření, s. r. o.  

• ČEZ Distribuce, a. s.  

• ČEZ Distribuční služby, s. r. o.  

 

Hlavním předmětem podnikání skupiny ČEZ, a. s. jsou činnosti související 

s nákupem, prodejem a distribucí elektrické energie. 

Další informace za oblast města Šumperka nejsou samostatně k dispozici.  

 

Plynárenské společnosti skupiny innogy 

 
Rok 2017 byl ve znamení dalšího upevňování značky innogy, což se potvrdilo 

další stabilizací zákazníků odebírajících zemní plyn, pokračujícím růstem 

portfolia zákazníků odebírajících elektřinu a i dalšími úspěšnými projekty 

a produkty. v roce 2017 innogy Energie, s.r.o., prodala svým koncovým 

zákazníkům v České republice celkem 28 362 579 MWh zemního plynu. 

Prodej koncovým zákazníkům klesl oproti roku 2016 o 3 104 990 MWh (o 

10 %), a to zejména v kategorii velkoodběratelů. Snížení prodej v této 

kategorii (o 18 %) souvisí zejména se ztrátou významných zákazníků. K 

mírnému snížení došlo i u kategorie maloodběratel (o 1 %) a domácnosti (0,4 

%). Informace za oblast města Šumperka nejsou samostatně k dispozici.  

  

Telefonica O2, Czech Republic, a. s.  

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

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

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

služeb v Evropě. Další informace za oblast města Šumperka nejsou 

samostatně k dispozici. 

 

SATEZA, a. s. 
 

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

1996 a je regionálním licencovaným výrobcem a dodavatelem tepelné 

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

12 blokových a 13,6 km primární teplovodní sítě. Instalovaný součtový 
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tepelný výkon kotelen je 67 MWt, jako palivo slouží především zemní plyn 

a částečně odpadní teplo z bioplynové stanice. 

 

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

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

Ves, Loučná nad Desnou, Žulová a Vápenná.  

 

Vedle uvedených blokových kotelen zajišťuje SATEZA a.s. výrobu a provoz 

domovních kotelen v objektu průmyslu, služeb, úřadů a škol různého typu. 

 

Současně s výrobou  tepla a teplé vody má společnost v předmětu podnikání 

výrobu elektrické energie, kterou realizuje na tepelných zdrojích pomocí 

plynových kogeneračních jednotek pro kombinovanou výrobu tepla 

a elektrické energie (KVET). Tato činnost zvyšuje efektivitu výroby tepla 

a snižuje výrobní náklady. 

 

Související činností jsou investiční a údržbové práce na pronajatém i cizím 

majetku v profesi topení, plyn, el. rozvody a systémy měření a regulace. Dále 

společnost realizuje dodavatelskou a inženýrskou činnost v oblasti 

energetických staveb. 

 

Doplňkovou činností společnosti je realizace energetických staveb (kotelny 

bez rozdílu výkonu, teplovody, kogenerační výroba tepla a elektrické energie, 

M+R, elektroinstalace, VZT), projektová a inženýrská činnost a poradenská 

činnost v energetice. Společnost zároveň zabezpečuje v Šumperku 

24hodinovou havarijní službu, a to prostřednictvím nepřetržitého dispečinku. 

 

 

Vodohospodářská zařízení Šumperk, a. s. (VHZ) 

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

komplexních služeb v oblasti dodávek pitné vody a odvádění a čištění 

odpadních vod. Cílem činnosti je dlouhodobě udržitelné provozování 

vodovodů a kanalizace pro veřejnou potřebu včetně zařízení na čištění vod, 

jejich systematické a průběžné rozšiřování a modernizování. VHZ plní své 

poslání s maximálním ohledem na potřeby občanů a firem z šumperského 

okresu a v náročném prostředí svého působení usiluje o dlouhodobě 

udržitelné ceny vodného a stočného. VHZ se okrajově zabývá rovněž 

problematikou dešťových kanalizací, které jsou ovšem jinak v majetku třetích 

osob. 
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VHZ je akciovou společností 100% vlastněnou městy a obcemi šumperského 

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

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

někdejšího státního podniku Vodovody a kanalizace Šumperk. Zakladatelem 

společnosti byl tehdejší Fond národního majetku a členy jednatřicet měst 

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

společného majetku. 

Společnost Vodohospodářská zařízení Šumperk spravují dva orgány – v čele 

stojí představenstvo , kontrolní činnost má v kompetenci dozorčí rada. v čele 

týmu zaměstnanců VHZ stojí výkonný ředitel, který se zodpovídá předsedovi 

představenstva. Předsedou představenstva byl v roce 2017 Ing. Petr 

Suchomel, předsedou dozorčí rady Martin Janíček a výkonným ředitelem 

JUDr. Martin Budiš. 

Představenstvo rozhoduje o všech investičních akcích a stanovuje také ceny 

vodného a stočného pro jednotlivá období. Dozorčí rada projednává 

hospodaření společnosti, změny v majetkových poměrech apod. v obou 

těchto orgánech působí zástupci jednotlivých akcionářů. 

Konkrétní správu a provoz majetku společnosti zajišťuje na základě 

dlouhodobých smluv akciová společnost Šumperská provozní 

vodohospodářská společnost. Ta platí za provozování vodohospodářské 

infrastruktury společnosti VHZ Šumperk nájemné. 

 

Konkrétní správu a provoz majetku společnosti zajišťuje na základě 

dlouhodobých smluv akciová společnost Šumperská provozní 

vodohospodářská společnost. 

 

 

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

Skupinový vodovod Šumperk zásobuje obce Loučná nad Desnou, Velké 

Losiny, Sobotín, Rapotín, Petrov nad Desnou a Vikýřovice ze zdroje povrchové 

vody z vodního toku Hučivá Desná v Koutech nad Desnou. Původně 

zásoboval také město Šumperk. 

V současné době je město Šumperk zásobeno ze 3 zdrojů podzemní vody – 

ze 2 vrtů v Olšanech, z vrtů na prameništi Rapotín a z vrtů na prameništi Luže 

v katastru Šumperk a Nový Malín. 
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Kvalita dodávané pitné vody se řídí ustanoveními zákona č. 258/2000 Sb., 

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

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

kontroly. Pitná voda je průběžně kontrolována akreditovanými laboratořemi 

ŠPVS.  

 

Vývoj cen vodného a stočného 

Rok vodné stočné celkem 

2013 39,10 Kč 39,70 Kč 78,80 Kč 

2014 39,10 Kč 39,70 Kč 78,80 Kč 

2015 39,10 Kč 39,70 Kč 78,80 Kč 

2016 40,25 Kč 40,74 Kč 80,99 Kč 

2017 41,55 Kč 42,08 Kč 83,63 Kč 

 

 

Podniky města Šumperka, a. s. 

 
Předmětem činnosti společnosti, kterou založilo město Šumperk a kterou 

město Šumperk plně vlastní (100 % akcií), je zajišťování hospodářské 

činnosti města 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 

pronájmů nebytových prostor (zimní stadion, plavecký areál Benátky, 

provozní objekty na Bratrušovském koupališti, tenisový areál u Ubytovny 

SPORT, soustava centralizovaného zásobování teplem, prostřednictvím které 

držitel licence zajišťuje výrobu a distribuci tepla a teplé užitkové vody, aj.). 

V období od května do začátku listopadu 2017 proběhla druhá etapa 

modernizace zimního stadionu, v rámci níž byla provedena kompletní 

rekonstrukce střešní konstrukce, došlo k položení nové zaizolované krytiny 

a došlo k umístění nové vzduchotechniky, osvětlení, ozvučení 

a elektronického požárního zabezpečení. Společnost dále provozuje 
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ubytovnu a restauraci SPORT, kdy v rámci modernizace zimního stadionu 

došlo k zateplení východní stěny objektu přiléhající právě k hokejovému 

stánku. 

 

K 31.12.2017 společnost zaměstnávala celkem 8 pracovníků a další 

4 zaměstnanci zajišťovali provoz ubytovny a restaurace SPORT. 

 

Lesní hospodářství 

Podniky města Šumperka a. s. vykonávají funkci odborného lesního 

hospodáře pro město Šumperk. Výměra lesů – lesních porostů ve vlastnictví 

města je 1 943 ha  ve 12 katastrálních územích, z toho 1 079 je v CHKOJ. 

 

 
 

V roce 2017 bylo vytěženo 17 290 m3 dřevní hmoty, z toho 10 119 m3 těžby 

nahodilé (převážně kůrovcové). Výchovné zásahy byly provedeny na ploše 

108,26 ha, z toho 39,25 ha prořezávek. Zalesnění bylo provedeno na ploše 

19,19 ha, ochrana kultur proti buření ve výši 70,36 ha, úklid klestu ve výši 

23,33 ha, výsek plevelných dřevin byl 7,05 ha, ochrana mladých lesních 

porostů proti okusu zvěří repelenty byla aplikována na ploše 80,11 ha, 

ochrana lesa (tyčoviny a nastávající kmenovina) proti ohryzu a loupání jelení 

zvěří byla provedena na výměře 2 ha, oplocení mladých lesních porostů 

celkem 400 bm. 

Společnost prováděla běžné opravy a údržbu lesních cest (instalaci nových 

svodnic, čištění příkopů aj.). 
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Honitby s názvem Šumperský les a Městské skály, kde je hlavní chovanou 

a myslivecky obhospodařovanou zvěří zvěř černá, srnčí a jelení, jsou 

pronajaty mysliveckým sdružením. 

 

Správa příměstského rekreačního lesa 

V příměstském rekreačním lese společnost Podniky města Šumperka a. s. 

v roce 2017 opravila 3 km turistických stezek a chodníků, prováděla běžnou 

údržbu na inventáři (lavičky, lesní studánky, altán na Městských skalách), 

dokončila opravu bývalé trafostanice u lomu na místo setkávání. v lokalitě 

šumperského kotle bylo uspořádáno několik turnajů na devítijamkovém 

discgolfovém hřišti, které bylo otevřeno v loňském roce. Byl zpracován 

projekt a ve výběrovém řízení vybrán zhotovitel na cyklotrial v příměstském 

rekreačním lese v lokalitě „U sanatorky“ s předpokládaným termín dokončení 

v roce 2018. 

 

Šumperské sportovní areály s. r. o. 

Jedná se o dceřinou společnost Podniky města Šumperka a. s. 

Šumperské sportovní areály s. r. o. provozují: 

• krytý bazén Na Benátkách, který byl k 30.06.2017 z technických důvodů 

uzavřen až do ukončení rekonstrukce má proběhnout v letech 2018 

a 2019 

• sportovní a zájmová hřiště a okolí ve sportovně-rekreačním areálu Na 

Benátkách 

• Bratrušovské letní koupaliště 

• zimní stadion 

• tenisové kurty v areálu Tyršova stadionu s přetlakovou nafukovací halou 

 

K 31.12.2017 uvedená společnost zaměstnávala celkem10 zaměstnanců. 

K meziročnímu významnému snížení počtu zaměstnanců došlo právě 

v důsledku uzavření krytého bazénu. 

 

Moravská pohřební služba, s. r. o. 
 

Společnost vzešla jako provozovatel šumperských hřbitovů z výběrového 

řízení v roce 2015. 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.  

 

Předmětem činnosti provozovatele je především: 

• provádění běžných oprav, údržby včetně čištění a úklidu u staveb, 

osvětlení, komunikací, rozvodů vody a kanalizací, zejména pak 

údržby hřbitovních zdí a kolumbária,  
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• sekání, čištění, vyhrabávání a úklid travnatých ploch, případně jejich 

hnojení a zalévání, prořezávky, stříhání a tvarování stromů, keřů, 

alejí, živých plotů,  

• údržba záhonů s květinami, případně mobilní zeleně (příprava 

a osázení záhonů či nádob, jejich údržbu, hnojení a zalévání),  

• čištění a údržba komunikací, cest, chodníků, schodišť, parkovišť 

a jiných zpevněných ploch včetně zimní údržby (odklízení sněhu, 

náledí, posyp apod.), plení krajnic a chodníků, údržbu laviček, příp. 

jiných parkových příslušenství,  

• údržba opuštěných hrobů,  

• provádění zmlazování a tvarování dřevin, odstraňování nežádoucí 

zeleně,  

• provádění úklidu a údržby okolí zdi s pamětními deskami, 

•  odstraňování závad poruch a havárií, provádění svoz odpadu z 

odpadkových košů do přistavených kontejnerů na pohřebištích 

a zajišťování prostřednictvím oprávněné osoby pravidelný vývoz 

kontejnerů, 

• zajišťování vybavení pohřebiště dostatečným množstvím nářadí pro 

údržbu hrobových míst a urnových hájů pro návštěvníky hřbitova 

(konve, hrábě apod.) na náklady objednatele 

• sjednávání (jménem a na účet města) nájemních smluv o nájmu 

hrobových míst, urnových hájů a schránek kolumbária včetně 

zajišťování uložení zpopelněných ostatků do vsypové loučky na 

hřbitově Šumperk, 

• zajišťování funkčnosti odběrných míst na pohřebištích (el. energie 

a voda), zajišťování provozu a údržby veřejných WC, 

• vedení evidenci hrobových míst 

 

 

Doprava 
Silniční doprava 

Intenzita silniční dopravy při průjezdu městem je v posledních letech stabilní. 

Šumperkem prochází úsek dálkové silnice E 1/11 směrem z Olomouce na 

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

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

 

I nadále dochází k vybudování dalších parkovacích míst pro automobily 

v rámci revitalizací sídlišť (např. revitalizace sídliště Prievidzská). Na 

placených parkovištích byla platba za hodinu parkování v Šumperku určena 

na 10 Kč/hod., v centru města 20 Kč/hod. Podniky města Šumperka 
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provozují celkem 20 ks parkovacích automatů v zóně s placeným parkováním 

ve městě Šumperku. Celkový počet placených parkovacích míst v této zóně je 

526. 

 

Městská hromadná doprava (MHD) 

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

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

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

600 km. Hlásičem zastávek a signalizací pro nevidomé bylo pokryto 100 % 

tratí.  

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

věku 70 let a starší bez ohledu na bydliště měli nově možnost nechat si 

zpětně proplácet zlevněné měsíční jízdenky za 115 Kč. Žádosti o proplacení 

jízdenek mohli občané podávat na podatelnách Městského úřadu Šumperk 

na náměstí Míru nebo na Jesenické a dále také v Informačním centru 

Šumperk na Hlavní třídě 14. 

  

Letecká doprava 

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

provoz sportovních, motorových i bezmotorových letadel, dále letadel 

podnikových a služebních. Ultralehká letadla provozuje Aviatik klub Šumperk. 

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

do váhy 4,5 tuny. 

Aeroklub Šumperk zajišťuje výcvik pro piloty motorových letadel 

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

šesti let v kroužku mladých letců.  

 

Během roku 2017 uspořádal Aeroklub několik akcí: 

• 29. dubna to byl 13. ročník plachtařských závodů Jarní pohár Jeseníků, 

jenž přivítal téměř sedmdesát závodníků z České republiky i ze zahraničí 

• 7. října přichystal společně se SVČ a ZpDVPP 9. ročník Drakiády pro děti 

a rodiče, která se opět setkala s velkým zájmem  

 
Železniční doprava 

Šumperkem prochází dvě železniční tratě: 

• trať 290 Olomouc – Šternberk – Šumperk  

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

 

Páteří regionální dopravy jsou osobní vlaky Nezamyslice – Olomouc – Kouty 

nad Desnou. Jezdí v intervalu 1 až 2 hodiny s jednotkou RegioPanter nebo 

lokomotivou řady 163 a 3 vozy typu Bdt. 
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12. Investiční a bytová výstavba 
 

Přehled investičních akcí v roce 2017 
 

Název 

akce 

 

 

Text 

k akci 

 

Rozpočtovaná 

částka 

v tis. Kč 

 

Knihovna 

modernizace a rozšíření městské 

knihovny – zpracování  projektové 

dokumentace na mobiliář, stavební 

realizace nové knihovny, vypsání 

soutěže na mobiliář 

40 000 

Kino Oko 

rekonstrukce vody, kanalizace 

a elektro instalací a interiéru. 

Dopracování projektové 

dokumentace venkovních prostor 

a fasády. Realizace v roce 2018 

10 000 

Územní plán 

Šumperka  
studie 200 

Projekty 

poptávka na rekonstrukci 

panelového sídliště Prievidzská 

etapa 7, lokalita Školní, ZŠ 

Vrchlického (fasáda jídelny), 

průmyslová zóna (komunikace 

a most), Přednádraží, rekonstrukce 

komunikace Zábřežská 

6 000 

ÚP obcí 
technická pomoc při pořizování 

územních plánů 
50 

ZŠ Dr. E. Beneše, p. 

o. 
aku podhled v jídelně 400 

ZŠ 8. května, p. o. 
úprava rozvaděče, světel 

v tělocvičně 
500 

ZŠ Sluneční, p. o. 

víceúčelová hala realizace, oprava 

školy a MŠ, vzduchotechnika 

v tělocvičně, oprava přístupového 

chodníku. Na akci je přiznaná 

dotace z Olomouckého kraje ve 

výši 4 mil. Kč. 

15 000 
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ZŠ Vrchlického, p. o.  

pozastávka za hřiště a zpracování 

projektové dokumentace na 

projekt bezbariérové školy 

1 280 

Územně analytické 

podklady 
Sběr dat 20 

Regenerace 

panelového sídliště 

Prievidzská,  etapa 

č. 6 

dokončení akce a následná péče 350 

Sběrné místo 

dokončení projekčních prací 

sběrného místa na ul. Radniční 

a zahájení realizace 

500 

Drobné akce drobné akce 700 

Optický kabel  

radnice, dokončení realizace trasy 

Lautnerova, budoucí knihovna 

28. října, ZUŠ, 1. ZŠ, zpracování 

projektové dokumentace na 

zokruhování propojení úřadoven 

1 600 

Cyklostezka Dolní 

Studénky 
následná péče o zeleň  33 

Chodník 

Bohdíkovská 
doplatek akce realizované 2016 150 

Smetanovy sady 

dokončení realizace 2.etapy 

výsadby zeleně, rekonstrukce 

asfaltového chodníku, ořez stromů 

2 000 

Jiráskovy sady – 

revitalizace zeleně 
následná péče o zeleň  350 

Úřadovna Jesenická 

dokončení akce z roku 2016, 

rekonstrukce rampy a fasády 

budovy. 

3 500 

Komunikace 

Evaldova 
následná péče o zeleň 170 
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Sportovně-rekreační 

areál Benátky 

pozastávka na hřiště, zpracování 

projektové dokumentace na 

energosloupky, realizace 

dokončení akce posunuta po 

rekonstrukce a přístavbě 

restaurace 

367 

Lokalita Za 

Hniličkou 

úhrada přeložky ČEZu, zahájení 

stavebních prací (dokončení 2018) 
4 000 

Přístavba a stavební 

úpravy MŠ 

Nerudova Šumperk 

dokončení akce, sanace vlhkosti 500 

Komunikace 

Vančurova, 

Zábřežská 

II. etapa (úsek mezi ulicemi Boženy 

Němcové – Havlíčkova), realizace 

akce 

6 000 

Úřadovna nám. Míru 

rekonstrukce radnice – výměna 

oken, zahájení rekonstrukce 

rozvodů IT, PD rekonstrukce 

střechy, fasády a podkroví 

15 000 

Sčítání dopravy doplatek, akce realizovaná 2016 22 

Cyklostezka 

Temenická 
následná péče 50 

Regenerace 

panelového sídliště 

Prievidzská, etapa 

č. 5 

dokončení realizace 12 000 

Úprava potoka 

Temence 

úprava toku, realizace 1. etapy, 

bylo požádáno o dotaci z OPŽP, 

projektová dokumentace dalších 

etap. 

5 000 

Komunikace 

Fibichova, 

parkoviště 

a rekonstrukce 

mostu 

dokončení akce rozdělené na 

etapy, následná péče o zeleň 
11 000 

Jiráskovy sady, 

Revoluční – 

cyklopruh 

zpracování projektové 

dokumentace na cyklopruh 
500 



42 

 

Letiště přistávací 

dráha 

zpevnění plochy zatravňovacími 

dlaždicemi 
3 000 

Mateřské a základní 

školy 

rekonstrukce vodovodu 

a kanalizace, zpracování 

projektové dokumentace, realizace 

potřebných oprav 

2 000 

Domov se zvláštním 

režimem pro osoby 

bez přístřeší (Luže) 

pro osoby těžko umístitelné 

v domovech pro seniory z důvodu 

nízkého příjmu, psychického 

onemocnění, závislosti (projekt, 

realizace), na akci byla přiznaná 

dotace od MPSV ve výši  

17 344 308 Kč 

25 840 

Palackého – 

vnitroblok 

zpracování projektové 

dokumentace, realizace 2018 
200 

Komunikace 

Javoříčko, Blanická 

rekonstrukce komunikace 

a přilehlého okolí  - projektová 

dokumentace, realizace 2018 

200 

Parkoviště Okružní projektová dokumentace, realizace 2 500 

Veselá školka –  

navýšení kapacity 

MŠ v Šumperku 

zahájení rekonstrukce Zelené 

školy, Temenická 61 pro potřeby 

MŠ pro 2leté děti. Na akci je 

přiznaná dotace od IROP ve výši  

20 393 802,12 Kč 

 

14 000 

Pontis 

rekonstrukce fasády na objektu, 

rekonstrukce střechy (v roce 2016 

do objektu zateklo) 

3 000 

CELKEM 191 782 
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Byty ve vlastnictví města 

 
Byty ve vlastnictví města k 31.12.2017 

počet bytů určených k ponechání v majetku města 297 

počet bytů s budoucími kupními smlouvami 80 

počet „služebních“ bytů 5 

počet „služebních“ bytů ve správě provozovatelů jednotlivých 

zařízení města 
4 

počet bytů se sociální službou 170 

 

 

 

 

13. Zdravotnictví 
 

Zdravotnické organizace a zařízení na území města Šumperka 
(stav k 31.12. 2017) 

 

Název Počet 

Nemocnice Šumperk, a. s. 1 

Praktický lékař pro dospělé 19 

Praktický lékař pro děti a dorost 7 

Praktický zubní lékař 25 

Alergologie a imunologie 2 

Gynekologická ambulance 10 

Interní ambulance 4 

Klinická logopedi 5 

Radiodiagnostika 2 

Neurologie 4 

Psychiatrie 7 

Dermatovenerologie 2 
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Diabetologie 3 

Chirurgie 4 

Urologie 3 

Kardiologie 3 

Ortopedie 4 

ORL – ušní, nosní, krční a foniatrie 5 

Oční 4 

Onkologie 1 

TRN – plicní ambulance 1 

Klinická psychologie 3 

Rehabilitace a fyzikální terapie 7 

Domácí péče  1 

Oční optika 4 

Prodejny zdravotnických potřeb 3 

Lékárny 10 

Zdravotní a zubní laboratoře 3 

Zdravotní záchranná služba Olomouckého kraje 1 

Dialýza Šumperk, s. r. o. 1 

KHS Olomouckého kraje, územní pracoviště Šumperk 1 

Zdroj: IC 

 

Nemocnice Šumperk, a. s. 
 

Rok 2017 pokračoval pro Nemocnici Šumperk dalšími investicemi. 

s příchodem roku zahájilo provoz nové pracoviště magnetické rezonance. 

Jeden z nejmodernějších diagnostických přístrojů v hodnotě 32 miliónů korun 

dokáže díky svým kvalitním zobrazovacím schopnostem odhalit například 

poškozené vazy v koleni, vyhřezlou ploténku nebo upřesnit rozsah 

nádorového onemocnění. Magnetická rezonance je prvním pracovištěm, 

které nemocnice otevřela v nově budovaném pavilonu R. 
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Rekonstrukce se dočkalo i dětské oddělení, konkrétně došlo k modernizaci 

lůžkových pokojů, generální rekonstrukci rozvodů vody a elektroinstalace. 

Celkem modernizace oddělení vyšla na 400 tisíc korun.  

Na sklonku roku se Nemocnice Šumperk pustila do modernizace 

chirurgického oddělení v nově zatepleném pavilonu B.  

 

 

Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz 
(okres Šumperk – rok 2017) 

 

Počet nově hlášených případů dočasné pracovní 

neschopnosti pro nemoc a úraz 
14 046 

- pro nemoc 12 320 

- pro pracovní úraz 370 

- pro ostatní úraz 1 356 

Zdroj: ČSSZ 

 

Zdravotní pojišťovny 
Seznam zdravotních pojišťoven na území města Šumperka 

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

Všeobecná zdravotní pojišťovna, Palackého 3040/2 

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra, Havlíčkova 2913/8 
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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 1 683 

hájení zájmů nezletilých dětí při jednání u okresního a krajského 

soudu 746 

sledování výchovy nezletilých dětí v rámci výkonu dohledu nad 

výchovou 146 

ustanovení orgánu sociálně-právní ochrany kolizním opatrovníkem 

nezletilých dětí v případech možné kolize zájmu rodičů a jejich dětí 686 

počet přednášek na školách v rámci Komplexního preventivního 

programu Šumperk 59 

 

 
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) 137 

sledování výchovy dětí umístěných v ústavní výchově 79 

počet uzavřených dohod o výkonu pěstounské péče 2 

počet žadatelů o zprostředkování osvojení 4 

počet žadatelů o zprostředkování pěstounské péče 3 

předání nezletilých dětí do péče budoucích osvojitelů 1 

předání dětí do pěstounské péče 13 

umístěn dětí u pěstounů na přechodnou dobu 9 

 

Kurátoři pro děti a mládež v roce 2017 pracovali se 77 nezletilými dětmi 

a s 84 mladistvými, se kterými řešili výchovné problémy, trestnou činnost, 

přestupky. 
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V agendě sociální práce evidoval sociální kurátor osoby propuštěné z výkonu 

trestu: 

• pro 27 osob  byla poskytnuta jednorázová pomoc 

• pro 36 osob byla poskytnuta opakovaná pomoc 

  

V průběhu roku 2017 vykonávali pověření zaměstnanci odboru sociálních 

věcí funkci veřejného opatrovníka pro 45 osob omezených ve svéprávnosti 

spočívající v oprávnění a v povinnosti zastupování těchto osob v běžných 

záležitostech, správě jejich majetku a vyřizování jejich záležitostí. 

Kurátoři pro děti a mládež v roce 2017 pracovali s 136 nezletilými dětmi a se 

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

přestupky.  

 

V agendě sociální práce evidoval sociální kurátor osoby propuštěné z výkonu 

trestu, z nichž: 

• pro 39 osob  byla poskytnuta jednorázová pomoc 

• pro 6 osob byla poskytnuta opakovaná pomoc 

• se 27 osobami pracoval sociální kurátor ve výkonu trestu kontinuálně  

 

Výkony sociálních pracovníků oddělení sociální pomoci MěÚ Šumperk 

Druh výkonů Počet 

sociální poradenství při osobním jednání na úřadě 2 394 

sociální poradenství při telefonickém jednání 507  

návštěva u klientů v jejich přirozeném prostředí  1 943 

standardizovaný záznam sociálního pracovníka v souvislosti 

s výkonem činností sociální práce – počet intervencí 8 825 

počet klientů sociální práce za sledované období roku 2017 2 470 

počet zastoupených klientů z důvodu nepříznivého zdravotního 

stavu při uzavírání smluv s poskytovateli sociálních služeb 52 

 

 

Činnosti sociální práce vedoucí k řešení nepříznivé sociální situace 

a k sociálnímu začleňování osob byly nejčastěji realizovány s těmito cílovými 

skupinami: 

• rodiny s dětmi 



48 

 

• nezaměstnaní 

• osoby ohrožené sociálním vyloučením 

Intenzivní sociální práce byla realizována s osobami, které ztratily přístřeší, 

nebo se nacházely v nejistém či neadekvátním bydlení. 

  

V roce 2017 bylo: 

• vydáno 394 parkovacích průkazů označujících vozidlo přepravující 

osobu těžce zdravotně postiženou 

• vydáno 29 euroklíčů osobám, které patřily do vybraných cílových 

skupin 

• podáno 21 žádostí o nájem bytu v domech zvláštního určení, bytů 

zvláštního určení a v chráněných bytech v majetku města Šumperka 

• uzavřeno 14 smluv o přidělení nájmu v těchto bytech 

 

 
Průměrná výše důchodů – okres Šumperk 

(rok 2017) 

 

Druh důchodu 
Průměrná výše důchodu v Kč Počet důchodců 

Muži Ženy Muži Ženy 

Starobní 12 492,00 10 321,00 11 721 18 233 

Invalidní I. stupně 6 246,00 5 660,00 812 878 

Invalidní II. stupně 7 155,00 6 584,00 531 427 

Invalidní III. stupně 10 971,00 10 215,00 1 488 1 216 

Zdroj: ČSSZ 

 

 

 

 

 

 

 

Organizace poskytující sociální služby 
 

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

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

zřízenou Olomouckým krajem s regionální působností.   
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Tato organizace i v roce 2017 poskytovala tři pobytové sociální služby – 

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

terénní pečovatelskou službu.  

Pobytové sociální služby domov pro seniory a domov se zvláštním režimem 

jsou poskytovány v objektu na adrese u sanatoria 25, který se skládá ze tří 

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

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

Dopravní spojení s městem Šumperk je zajištěno MHD. Obě služby umožňují 

230 obyvatelům strávit podzim života v důstojném prostředí v blízkém sepjetí 

s okolní přírodou.   

Sociální služba chráněné bydlení je poskytována ve třech penzionech: 

v Šumperku, v Bludově a v Nových Losinách. 

Pečovatelská služba sídlí v Šumperku. Dvoupodlažní budova poskytuje 

zázemí pro terénní pracovníky a nezbytnou administraci. 

 

 

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

Dětský klíč, o. p. s. je nestátní neziskovou organizací. Hlavním cílem  

Dětského klíče je zvýšit kvalitu života dětí i dospělých  s poruchami 

autistického spektra (PAS), pomoci jim zapojit se    do aktivit běžné populace 

a poskytnout možnost odpočinku a regenerace sil rodičům pečujícím 

celodenně o děti a mladé dospělé s PAS. Dětský klíč úzce spolupracuje se 

SŠ, ZŠ a MŠ na Hanácké ulici v Šumperku.  

 

• Osobní asistence 

Cílem této služby je za účasti osobního asistenta umožnit klientům účast na 

běžném životě, na kulturním a společenském životě společnosti, získat 

komunikační a sociální schopnosti a dovednosti v maximální míře dle 

možností klienta, získat a upevňovat základní hygienické a stravovací návyky, 

dovednosti spojené s vedením domácnosti a zacházení s penězi.  

Služba je poskytována formou terénní, je tedy poskytována v přirozeném 

sociálním prostředí klienta. Osobní asistence je realizována v podobě 

doprovodu do volnočasových aktivit (tělovýchovný kroužek, kroužek jízdy na 

koních, nácvik sociálních dovedností, bowling, snoezelenová terapie).  

 

• Odlehčovací služby – terénní a ambulantní 

Odlehčovací služba je poskytována formou ambulantní a formou terénní. 

Ambulantní forma probíhá v klubovně. v klubovně mohou klienti pod 

dohledem osobních asistentů trávit čas relaxací, hrou s hračkami nebo 

speciálními pomůckami na rozvoj motoriky, mají možnost se věnovat 

výtvarné činnosti, využívat speciální hračky, trampolínu. 
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Terénní forma probíhá prostřednictvím výletů, víkendových a prázdninových 

pobytů. 

 

• Odlehčovací služba pobytová – odlehčovací byt 

V rámci odlehčovací služby provozuje Dětský klíč dva odlehčovací byty. 

Služba je nastavena vždy v poměru jeden asistent k jednomu klientovi. 

v rámci pobytu v bytě si klienti společně s rodiči a osobními asistenty plánují 

odpolední aktivitu. s osobními asistenty navštěvují různá veřejná místa – 

bazén, saunu, solnou jeskyni, bowling, kino, divadlo, muzeum, absolvují 

výlety do blízkého i vzdálenějšího okolí. 

 

• Služba sociální rehabilitace   

Služba je určena pro uživatele starší patnácti let. Cílem poskytované sociální 

služby je zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, nácviky 

sociálních dovedností a nácvik pracovního chování a jednoduchých 

pracovních dovedností. Služby sociální rehabilitace jsou poskytovány v rámci 

programů Dětského klíče Šumperk, o.p.s., a spolupráci s dalšími 

organizacemi (Charita Šumperk). 

 

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

Pracovníků na hlavní pracovní poměr k 31.12.2017 bylo 60. Uzavřených 

dohod o provedení práce či dohod o pracovní činnosti během roku bylo 50. 

 

• Pečovatelská služba 

Pečovatelskou službu poskytujeme ve městě Šumperk a v okolních obcích 

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

osobám, která mají sníženou soběstačnost a potřebují pomoc jiné osoby 

z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení. 

Pečovatelská služby umožňuje seniorům a zdravotně postiženým osobám 

setrvat co nejdéle v domácím prostředí. Pomoc je poskytována v oblasti péče 

o vlastní osobu (hygiena, oblékání a svlékání, přesuny imobilních uživatelů 

apod.), zajišťujeme dovoz obědů a přípravu stravy a pití (večeře, snídaně), 

dále se provádí úklid v domácnosti, pochůzky na úřady, doprovody k lékaři 

apod. 

Hlavním cílem je zapojení uživatele do péče tak, aby se neprohlubovala jeho 

závislost na poskytovaných službách. Pracovníci předávají uživateli 

informace, které přispívají k jeho rozvoji a zapojení se do společenského 

života jeho vrstevníků i běžné veřejnosti. 

V roce 2017 využilo pečovatelskou službu 94 uživatelů, z toho bylo 66 žen 

a 28 mužů. 
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Úklid domácnosti využilo 62 % uživatelů, 45 % uživatelů se zapojilo do péče 

o vlastní osobu a domácnost, 41% uživatelů využilo dovoz a zajištění stravy, 

59% uživatelů si zvládne uvařit či jinak zajistit stravu (komerčními dodavateli 

stravy). Pomoc při osobní hygieně potřebuje 17 % uživatelů, celková koupel 

v domácnosti uživatele využilo 24 % osob, pomoc a podporu při podávání 

jídla 22% uživatelů. s praním a drobnými opravami prádla potřebovalo pomoc 

26 % uživatelů, s běžnými nákupy do 5 kg 22 %. Doprovodů a pochůzek 

využilo  10 % uživatelů. 

 

• Denní stacionář 

Denní stacionář se nachází v suterénu pečovatelského domu Markéta na 

ulici Bohdíkovská. Nespornou výhodou je prostorná zahrada a terasa 

s bezbariérovým vstupem přímo ze stacionáře. Provoz a celkový hluk města 

sem nedoléhá a nabízí se možnost krásných procházek po okolí. Během roku 

2017 aktivně navštěvovalo denní stacionář 35 uživatelů, z toho bylo 28 žen 

a 7 mužů. 

 

• Odlehčovací služba 

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

vlastní domácnosti nebo ve společné domácnosti se svými rodinami, které 

o ně celodenně pečují a potřebují nezbytný odpočinek. 

Jedná se o osoby, které mají sníženou soběstačnost, např. v oblasti péče 

o svoji osobu, při hygieně nebo při přípravě a zajištění stravy, a to z důvodu 

věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení. Služba umožňuje 

lidem se specifickými potřebami celodenní 24 hodinovou péči. Odlehčovací 

služba má kapacitu 10 lůžek. v roce 2017 službu využilo 81 uživatelů, z toho 

26 mužů a 55 žen. 

 

• Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením 

Sociálně aktivizační služba přispívá ke zlepšení řečových a pohybových 

dovedností osobám od 50 let, které prodělaly cévní mozkovou příhodu nebo 

mají jiné pohybové omezení. 

Službu byly poskytovány ve městě Šumperk, v obcích Rapotín, Vikýřovice 

a Hanušovice. Senioři pod dohledem lektorů pracovali na zlepšení svých 

pohybových schopností, prováděli nácvik chůze, zlepšovali a trénovali 

stabilitu na židli a ve stoje a celkově pracovali na zlepšení fyzické kondice. Při 

cvičení jsou používány různorodé cvičební pomůcky, jako jsou gymnastické 

míče, overbally, therabandy, molitanové míčky a míčky s bodlinami.  

Probíhal i nácvik řečových dovedností společně s technikami trénování 

paměti, se zaměřením na rozšiřování slovní zásoby, vybavování slov běžné 

každodenní komunikace, doplňování slov do textu. Senioři trénovali jak 
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krátkodobou paměť, tak i paměť dlouhodobou, pracovali na zlepšování 

vyjadřovacích schopností, ale také psaného projevu. Velice oblíbeným se 

stalo navštěvování smyslové místnosti, kde si senioři mohli zažít propojení 

všech smyslů zraku, čichu, sluchu, hmatu i chutě. v roce 2017 využilo službu 

106 žen a 10 mužů. 

 

• Klub důchodců  

Klub důchodců nabízí svým členům možnost zúčastnit se volnočasových, 

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

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

představení a spoustu dalšího. Klub také organizuje pro své členy možnost 

posezení při drobném občerstvení či stolních hrách v klubových prostorách. 

Všechny aktivity plánuje a organizuje samospráva KD, volená členy klubu. 

Výbor klubu se schází jedenkrát měsíčně, vždy první středu v měsíci a aktivity 

organizuje podle přání a požadavků svých členů.  

Klub důchodců si také vede svoji kroniku o proběhlých akcích s příslušnou 

fotodokumentací. Všichni členové mají možnost se zúčastnit setkání 

samosprávy a sdělit zde své připomínky a návrhy k činnosti klubu. Před 

vstupem do klubu je zájemce samosprávou seznámen s pravidly 

a podmínkami členství v klubu, vyplní přihlášku a uhradí členský poplatek. 

Mimo aktivity konané v kavárničce Lalala se podařilo zajistit a zrealizovat 

zájezd do Moravského divadla v Olomouci na operetu Hledám děvče na 

boogy woogy, na koncert Old Time Jazz Band Loučná nad Desnou a muzikál 

s písněmi Karla Gotta Čas růží v Praze.  

Členové klubu během roku navštívili jihozápadní Čechy, Opavsko, 

Rýmařovsko i východní Čechy. Skupina seniorů odjela za sluncem do 

Chorvatska a do Černé Hory.  Členové klubu se zúčastnili soutěže Babička 

roku 2017 pořádané Krajskou radou seniorů Olomouckého kraje na 

výstavišti Flóra, „Medového dne“, který pořádala Zemědělská škola 

v Šumperku k příležitosti 150 let trvání školy. Závěrem roku 2017 se konala 

výroční schůze, kde v rámci projektu Setkávání generací přišlo zazpívat 

30 dětí z mateřských školek. 

Klub důchodců měl k 31.12.2017 179 členů a vedl jej 6členný výbor v čele 

s předsedkyní Věrou Rollerovou. 

 

• Dům pro osamělé rodiče s dětmi v tísni  

Cílem poskytované služby je poskytnout osamělým matkám s dětmi nebo 

těhotným matkám v posledním trimestru pomoc, aby dokázaly překlenout 

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

společnosti. Služba je poskytována v Domě pro osamělé rodiče s dětmi v tísni 

(dále jen DORD), kde je 14 bytových jednotek, jejichž součástí je kuchyň, 
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pokoj, koupelna a WC. Byt je standardně vybaven vším potřebným pro rodiče 

až s 4 dětmi. DORD má od Ministerstva práce a  sociálních věcí České 

republiky uděleno pověření k  poskytování sociálně-právní ochrany dětí. 

 

 

Poskytnuté služby v roce 2017 

Činnost Počet  

základní sociální poradenství 2 345 

žádosti – jednání zájemce o službu a jiné 210 

sociální šetření 187 

schůzka k individuálnímu plánování 522 

kontakt s OSPOD 130 

kontakt s jinou organizací 258 

kontrola úklidu 418 

kontrola bytu 815 

PC uživatelé 565 

aktivity pro rozvoj dítěte 188 

herna – zapojení do aktivit 42 

jiné činnosti (praní prádla) 1 194 

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

komunikaci s rod. příslušníky apod.) 1 452 

Celkem aktivit v rámci poskytované služby 8 326 

 

• Krizový byt 

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

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

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

přechodnou dobu schopna řešit vlastními silami. Služba je poskytována 

nepřetržitě. Úkolem sociální služby „Krizový byt pro ženy“ (dále jen KB) je 

nabídnout okamžitou, efektivní pomoc ženám nebo osamělým rodičům 

s dětmi v životní krizi. v rámci této služby nabízíme zejména okamžité 

ubytování nepřesahující 7 dní, poskytnutí stravy nebo pomoc při jejím 

zajištění, krizovou intervenci, sociální poradenství, pomoc při uplatňování 

práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí apod. Krizový 

se nachází v Domě pro osamělé rodiče s dětmi v tísni. Jedná se o standardně 
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vybavený byt 1+1 o velikosti 27m2 s vybavenou kuchyní, sprchovým koutem 

a WC. K realizaci uvedených cílů jsou k dispozici dva sociální pracovníci.  

Za rok 2017 využilo krizový byt celkem 75 uživatelů, z toho 26 žen a 49 dětí.  

        

• Sociální byty 

Společnost PONTIS Šumperk o.p.s. v roce 2017 disponovala třemi sociálními 

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

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

rodinu. Ubytovaný si hradí nájem a všechny poplatky spojené s užíváním bytu 

sám.  

Pronájem sociálních bytů je určen těm rodičům s dětmi, kteří byli dříve 

ubytováni v Domě pro osamělé rodiče s dětmi v tísni, jejichž chování bylo 

bezproblémové a pro které je využívání sociálního bytu přirozeným 

přechodem mezi ubytováním na DORDu a samostatným bydlením. 

u některých uživatelů sociálního bytu je ještě nutné pomáhat dořešit 

dlouhodobé cíle stanovení v individuálním plánu.  

V průběhu pobytu jsou uživatelé sociálních bytů v kontaktu se sociálními 

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

1 až 3 roky. Počet uživatelů v sociálních bytech v roce 2017 byl 15, z toho 6 

dospělých a 9 dětí. 

 

• Ubytovna 

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

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

součástí jsou dva bezbariérové pokoje, koupelna i WC. Do ubytovny je 

bezbariérový přístup. Poskytnout ubytování je dále možné ve 4 dvoupokojích 

a 4 jednolůžkových buňkách, které jsou uzpůsobeny k celoročnímu bydlení. 

Nejde o registrovanou sociální službu, vykonává ji administrativní pracovník 

s mnohaletou praxí v sociálních službách, který poskytuje pomoc 

v nejrůznějších životních situacích (dluhy, exekuce, domácí násilí, vyřizování 

dávek apod.). Ubytování slouží zejména osobám handicapovaným, které 

pobírají invalidní nebo částečný invalidní důchod, případně starobní, 

a nemohou si bydlení zajistit jiným způsobem. O ubytování je velký zájem, 

ubytovna je prakticky celoročně obsazena. v roce 2017 zde bylo ubytováno 

celkem 18 osob, z toho 14 mužů a 4 ženy. Služba nemohla být poskytnuta 

14 osobám, z toho 8 mužům a 6 ženám většinou z kapacitních důvodů. 

 

• Sociální rehabilitace – Centrum Therasuit 

Centrum Therasuit nabízí ojedinělé propojení sociální a zdravotní služby pro 

osoby s pohybovým postižením od 1 roku do 64 let. Prostřednictvím sociální 

rehabilitace se pracovníci snaží podporovat a provázet osoby s tělesným 
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postižením v začlenění se do běžného života a společnosti. Nabízí širokou 

škálu nácvikových činností, při kterých mohou tito jedinci dle svých možností 

nacvičovat, prohlubovat a zdokonalovat své pohybové, sociální 

a komunikační dovednosti a schopnosti.  

Při realizaci nácvikových aktivit je dbáno na individuální přístup. Fakultativně 

poskytovaná zdravotní služba terapie Therasuit přispívá hlavně ke zlepšení 

pohybových dovedností a schopností. Terapie probíhá intenzivně ve třech 

nebo čtyřech týdenních cyklech, trvá zhruba 3 hodiny a provádí jí vyškolené 

fyzioterapeutky. 

V lednu 2017 se začaly poskytovat služby již v nově zrekonstruovaných 

prostorech na adrese Temenická 35, Šumperk. Propojení sociální 

rehabilitace s fakultativní službou terapií Therasuit využilo 85 % uživatelů. 

v červenci přibyl do týmu pracovníků nový člen. Vzhledem k nárůstu přímé 

sociální práce byl na 0,5 úvazku přijat další sociální pracovník. 

 

• Kontaktní a poradenské centrum Krédo 

Posláním Kontaktního a poradenského centra KRÉDO je vést klienty 

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

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

klienta po stránce sociální, psychické a zdravotní. Poskytují služby uživatelům 

nelegálních návykových látek a prostřednictvím rozhovorů, poradenství, 

sociálně terapeutických a preventivních činností snižují důsledky rizikového 

užívání drog. 

Hlavním cílem je zlepšení kvality života uživatele služeb po stránce psychické, 

zdravotní a sociální, které by umožňovalo jejich smysluplné zapojení do 

společnosti. Dále se pracovníci snaží vést uživatele nealkoholových látek 

k ochraně vlastního zdraví a chránit veřejnost před negativními dopady 

užívání drog. Důraz je kladen také na prevenci šíření infekčních a virových 

chorob jako HIV/AIDS, hepatitid A, B a C. Během roku 2017 využilo službu 

177 osob, bylo přijato 37 344 injekčních stříkaček a zpět jich bylo vydáno 

33 793. 

 

• Odborné sociální poradenství 

Centrum odborného poradenství poskytuje seniorům, osobám s tělesným 

postižením a chronickým onemocněním bez omezení věku bezplatné, 

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

- poradenství v oblasti dávek státní sociální podpory a hmotné nouze 

- pomoc s orientací se v oblastech financí a dluhů 

- pomoci a poskytování informací pro osoby pečující o své blízké 

- pomoc obětem trestných činů 

- pomoc při výběru kompenzační pomůcky 
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Celkem využilo poradenství 181 osob, z toho bylo 150 žen a 31 mužů. Mezi 

nejčastěji poskytované informace patřilo předávání kontaktů na další 

návazné služby, informace o nárocích na dávky státní sociální podpory 

a hmotné nouze a také poradenství pro pečující osoby v oblastech další péče 

o jejich blízké a také možnost vyzkoušení si a zapůjčení vhodné kompenzační 

pomůcky. 

 

• Univerzita volného času  

Již třetím rokem Univerzita volného času zaštiťuje volnočasové aktivity, 

kterých se mohou účastnit zájemci všech věkových kategorií. Jedná se 

o kurzy jazykové v několika úrovních znalosti. Dále výtvarné, kde si lektorka 

připravuje na každou hodinu jinou rukodělnou činnost.. Mezi velmi oblíbené 

kurzy patří sportovní aktivity – cvičení s flexi-bary, jóga, harmonizační 

a rehabilitační cvičení a další. 

Pod Univerzitu volného času patří i aktivity konané ve Společenském 

středisku Sever – zábavná odpoledne pro seniory, přednášky, promítání, 

besedy a jiné.  

Univerzita volného času je netradiční formou zájmového celoživotního 

vzdělávání pro každou generaci. Je určena zejména těm, kteří chtějí 

dobrovolně rozvíjet své znalosti, jsou otevřeni novým informacím. Smyslem 

Univerzity volného času je přiblížit celoživotní učení co nejširšímu počtu 

zájemců a pomoci především seniorům k aktivnímu způsobu života, ke 

smysluplnému trávení volného času. 

V roce 2017 využilo aktivity Univerzity volného času celkem 355 osob, z toho 

26 mužů a 329 žen. Jednalo se z větší části o obyvatele města Šumperk, 

těch bylo dohromady 307, dále 48 osob žijících v obcích Hanušovice, 

Rapotín, Vikýřovice. 

 

• Nízkoprahový klub pro děti a mládež Rachot 

Nízkoprahový klub poskytuje své služby dětem a mladým lidem ohroženým 

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

okolí. Pracovníci v něm vytváří vstřícnou a otevřenou atmosféru, klientům je 

garantován bezpečný prostor pro jejich rozvoj, sebepoznávání, podporu 

a trávení volného času. 

Při poskytování služby je uplatňována zásada nízkoprahovosti (anonymita, 

časová, prostorová i finanční dostupnost, dobrovolnost a bezpečí), a to ve 

snaze zajistit co nejvyšší míru přístupnosti služby klientům.  

Hlavním cílem služby je prostřednictvím sociální práce podporovat děti 

a mladé lidi v tom, aby si uměli poradit, zvládali různé situace vlastními 

silami, aby získávali náhled na svůj život, orientovali se ve světě a dostávali 

informace, které chtějí získat a mohou je v životě uplatnit. 
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V klubu je zajištěn bezpečný prostor pro různé činnosti, podporující objevení 

nebo rozvíjení talentu či dovedností. Lze také využívat širokou nabídku 

volnočasových aktivit, rozšířenou o stylově zařízenou a nadstandardně 

vybavenou hudební zkušebnu v nových prostorách. Ve zkušebně klienty 

vedou lektoři aktivně působící na poli hudby. Klub je pro daný okruh osob, 

kterým je služba určena, jediným zařízením svého druhu ve městě a okolí. 

 
• Půjčovna kompenzačních pomůcek  

V rámci půjčovny kompenzačních pomůcek je umožňováno seniorům, 

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

vhodnou kompenzační pomůcku a umožnit tak zůstat těmto osobám co 

nejdéle v domácím prostředí. v rámci kompenzačních pomůcek bylo v roce 

2017 uzavřeno 64 nových smluv. Mezi nejčastěji půjčované pomůcky patřily 

polohovací postele, mechanické vozíky a WC křesla.  

 

 

Charita Šumperk, nestátní nezisková organizace, Jeremenkova 7, Šumperk 

Charita Šumperk je nestátní nezisková organizace s vlastní právní 

subjektivitou. Ustanovil ji olomoucký arcibiskup na základě zřizovacího 

dekretu ze dne 11.11.1992. Charita Šumperk tvoří základní složku 

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

členem mezinárodní sítě Caritas Internationalis. 

Zřizovatelem Charity Šumperk je olomoucký arcibiskup. Zřizovatel finančně 

podporuje organizaci tím, že zaměstnává asistenta pro pastoraci, který 

v organizaci pracuje. Církev poskytuje zaměstnancům pomoc v  duchovní 

oblasti. Charita Šumperk velmi úzce spolupracuje s jednotlivými farnostmi, 

a to při pořádání různých akcí a sbírek.  

Stanoveným zástupcem Charity Šumperk je ředitel organizace. Současná 

ředitelka Mgr.  Jana Bieliková byla do  funkce jmenována 1.7.2016. 

 

• Domácí zdravotní péče (včetně hospicové) 

Domácí zdravotní péče je zdravotní péče poskytovaná registrovanými 

všeobecnými sestrami v domácnosti pacienta. Zdravotní péče je indikována 

ošetřujícím lékařem a je hrazena z prostředků veřejného zdravotního 

pojištění. 

Služba umožňuje lidem v době nemoci a snížené soběstačnosti zůstávat ve 

vlastním sociálním prostředí a oddálit umístění do pobytové sociální služby. 

Služba je poskytována sedm dní v  týdnu během dvaceti čtyř hodin, dle 

zdravotního stavu pacienta a na základě indikace lékaře, maximálně třikrát 

denně. v rámci domácí hospicové péče je zdravotní ošetřovatelská služba 

poskytována dle potřeb a stavu pacienta až šestkrát denně. 
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Služba zahrnuje zácvik rodiny v  komplexní ošetřovatelské péči o  imobilního 

pacienta, aplikace injekcí, infuzí a  opiátů, zácvik pacienta či rodinných 

příslušníků při aplikaci inzulínu, edukace diabetika, zácvik v péči o stomie, 

odběry krve a biologického materiálu, měření glykémie glukometrem, péče 

o drény a  žaludeční sondy, péče o  permanentní močový katetr, cévkování 

žen, aplikace očistného klyzma, ošetřování pooperačních ran, dekubitů, 

bércových vředů, prevence poruch kožní integrity, pohybová edukace, 

ošetřovatelská rehabilitace, měření fyziologických funkcí, edukace pacienta 

a rodiny o životosprávě, dodržování pitného a léčebného režimu, zajištění 

výživy sondou, zácvik rodiny v péči o sondy a krmení, kontrola medikace, 

léčebného režimu a paliativní péče. 

Za rok 2017 bylo ošetřeno 828 pacientů, proběhlo 16 321 návštěva bylo 

uskutečněno 30 075 ošetřovatelských výkonů. 

 

• Pečovatelská služba 

Posláním terénní Pečovatelské služby Charity Šumperk je individuálně 

podporovat nezávislost a samostatnost uživatele se sníženou soběstačností 

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

v domácím prostředí a zachoval si vlastní životní styl. Jedná se o terénní 

službu, která je poskytována dle nasmlouvaného úkonu v domluveném čase 

a rozsahu přímo v domácnosti uživatele, na základě jeho dlouhodobé 

nepříznivé sociální situace nebo dlouhodobého nepříznivého zdravotního 

stavu. Vykonané pečovatelské úkony hradí uživatel služby dle aktuálního 

sazebníku. 

Pečovatelská služba zahrnuje dle zákona č. 108/2006 Sb. tyto základní 

činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při 

osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí 

stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, 

zprostředkování kontaktu se společenským prostředím. 

Za rok 2017 využilo službu 361 uživatelů, bylo provedeno 52 547 

pečovatelských úkonů, fakultativní služby (doprava charitním autem) byla 

využita 137krát. 

 

• Osobní asistence 

Terénní služba Osobní asistence podporuje osoby se sníženou soběstačností 

potřebující ke svému životu dopomoc druhého člověka. Služba je časově 

neomezená a  poskytována v přirozeném prostředí člověka. Podstatou služby 

je dopomoc osobního asistenta se zvládnutím běžných každodenních 

dovedností a  úkonů, které by dělal uživatel sám, kdyby mu v  tom nebránilo 

zdravotní postižení nebo stáří. Na službě se uživatel finančně podílí dle 

aktuálního sazebníku. 
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Osobní asistence obsahuje dle zákona č. 108/2006 Sb. tyto základní 

činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při 

osobní hygieně, pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu 

domácnosti; výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování 

kontaktu se společenským prostředím, pomoc při uplatňování práv, 

oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. 

Za rok 2017 využilo službu celkem 48 osob, s časovou dotací 3 608 hodin 

osobní asistence. 

 

• Poradenské služby 

Charita Šumperk poskytuje základní sociální poradenství dané zákonnou 

povinností bezplatně. Sociální pracovníci pomáhají řešit nepříznivou sociální 

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

potřeba odborného sociálního poradenství, nabízí organizace 

zprostředkování kontaktu na specializovanou poradnu, příslušné pracoviště 

či poskytovatele sociálních služeb. v krizových situacích nabízí základní 

krizovou intervenci, která spočívá v poskytnutí psychologické pomoci 

a podpory. 

Poradenství je zaměřeno na pomoc s vyřizováním sociálních dávek 

(např. příspěvek na péči, příspěvek na bydlení), pomoc s žádostí o umístění 

v pobytovém zařízení sociálních služeb, informace o pořízení a možnostech 

využívání zdravotních a kompenzačních pomůcek apod. Krizová intervence 

zajišťuje pomoc lidem v nouzi, která může být realizována také poskytnutím 

balíčku s trvanlivými potravinami a základními hygienickými potřebami. 

Za rok 2017 bylo evidováno 309 kontaktů a 56 krizových intervencí. 

 

• Půjčovna rehabilitačních a kompenzačních pomůcek 

Charita Šumperk zprostředkovává uživatelům svých služeb a  také ostatním 

zájemcům pronájem kompenzačních a rehabilitačních pomůcek ze svého 

majetku. Pronájem slouží k okamžitému pokrytí poptávky po tomto vybavení 

do doby, než si uživatel zajistí pomůcku přes zdravotní pojišťovnu či jiným 

způsobem, a nebo po dobu aktuální potřeby uživatele (např. po dobu léčby, 

rekonvalescence). 

Služba zahrnuje doporučení a předvedení pomůcky, v případě potřeby také 

její dovoz až do domu. Organizace se snaží půjčovnu pomůcek pravidelně 

doplňovat, rozšiřovat dle svých možností a zároveň na základě poptávky 

uživatelů služby. Jsou nabízeny např. tyto pomůcky: kompletní polohovací 

lůžka (mechanická i elektrická), stolky k lůžku, antidekubitní podložky, 

invalidní vozíky, WC židle, sedačky na vanu, francouzské hole, chodítka apod. 

Za rok 2017 bylo zapůjčeno 395 pomůcek 263 klientům.  
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• Centrum sociální a humanitární pomoci 

Fond přímé pomoci byl vytvořen pro případy osob v obtížných životních 

situacích, přestože se Charita Šumperk orientuje spíše na jiný druh pomoci 

než na finanční. Fond bývá každoročně zřizován z části výtěžku Tříkrálové 

sbírky a Postní almužny.  

Hygienické potřeby a potraviny jsou čerpány z Národní potravinové sbírky 

a projektu Potravinové a materiální pomoci nejchudším osobám  

(financovaného z Operačního programu potravinové a materiální pomoci, 

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

jako výpomoc při dlouhodobé nouzi. 

Charita Šumperk nabízí prostřednictvím tohoto fondu finanční, potravinovou 

a  materiální pomoc rodinám nebo jednotlivcům nacházejících se ve vážných 

existenčních krizích. Jde zejména o případy, kdy není možné řešit finanční 

požadavek standardní formou (např. příspěvkem státu, města, pojišťovny 

atd.) nebo se lidé ocitnou v okamžité nouzi. Poskytnutí finančních prostředků 

je vázáno na  provedení sociálního šetření a  schválení ředitelkou Charity 

Šumperk.  

Potravinová a hygienická pomoc se poskytuje pravidelně každé úterý a pátek 

od 13.00 do 15.30 hodin na základě doporučení příslušných sociálních 

úřadů. Aby pomoc byla účelnější, spolupracujeme Charita Šumperk 

s Armádou spásy v České republice, z. s. Za rok 2017 byla pomoc poskytnuta 

236 osobám. 

 

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

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

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

sluchovým postižením. 

Rozsah poskytovaných sociálních služeb se týká především: 

• tlumočnických služeb 

• odborného sociálního poradenství (zprostředkování kontaktu se 

společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při 

uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních 

záležitostí) 

• sociální rehabilitace (rozvoj schopností a dovedností vedoucích 

k dosažení samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti osob) 

• sociálně aktivizační služby (ambulantní, popřípadě terénní služby 

poskytované osobám v důchodovém věku nebo osobám se zdravotním 

postižením ohroženým sociálním vyloučením) 

• půjčování kompenzačních pomůcek, sluchadel (prodeje baterií a součástí 

ke sluchadlům, kontroly stavu sluchadel, drobné servisní opravy 

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

oblastní pobočka  Šumperk, ul. 8. května 22 

Tento spolek zajišťuje služby v oblasti sociálního poradenství a sociálně 

aktivizační služby za účelem za účelem aktivizace osob se zrakovým 

postižením k větší samostatnosti a nezávislosti při řešení běžných životních 

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

a spokojený život. Pro své členy organizuje velké množství volnočasových 

aktivit, besed, kulturních akcí i výletů. 

 

V roce 2017 pravidelně probíhaly tyto aktivity: 

• kroužek keramiky 

• tvořivé dílny 

• relaxační bubnování 

• trénování paměti 

• kurzy angličtiny 

• klub vaření 

• bowling 

• showdown (aplikovaný stolní tenis pro nevidomé) 

• návštěvy výstav v muzeu 

• masáže a kosmetika 

 

V roce 2017 byly organizací realizovány např.: 

• exkurze do nové hasičárny s komentovanou prohlídkou 

• exkurze do Welzlova pivovaru v Zábřehu 

• exkurze do šumperského divadla 

• rekondiční pobyt v lázních Poděbrady 

• prázdninový pobyt na dvoukolech v Blansku 

• Aprílová taneční zábava 

• historická vycházka Zábřehem 

• beseda o bariérách s Mgr. Petrem Bradáčem 

• výlet do Muzea historických automobilů v Olomouci 

• 26 setkání klubu mimo Šumperk 

• 73 volnočasových aktivit a kroužků 

• 12 schůzí 

• 19 exkurzí, vycházek a návštěv kulturních zařízení 

• 15 besed a přednášek 

• 13 kulturních akcí a akcí pro veřejnost 

• 1 cyklovýlet a  rekondiční pobyt 
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• 1 koncert v rámci Dnů umění nevidomým na Moravě – trio Makabara 

 

11. října 2017 proběhla u příležitosti Dne bílé hole již 18. ročník celonárodní 

sbírky Bílá pastelka, do níž se tradičně spolek zapojuje. v roce 2017 vyšly do 

ulic dvojice studentů (SZŠ Šumperk a SOŠ sociální péče Zábřeh), 

dobrovolníků a členů SONS v Šumperku, v Zábřehu a okolních obcích jako je 

např. Bludov, Štíty, Postřelmov a další. 

K podařeným akcím patřil tradiční turnaj O šumperský pohár v showdownu, 

který se uskutečnil u příležitosti Dne nevidomých  v sobotu 2. prosince 2017. 

Zúčastnilo se ho 16 hráčů z celé České republiky i ze Slovenska a dohlíželi 

na ně 4 rozhodčí. 

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

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

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

služeb.  

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

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

místa. v roce 2017 využilo služeb 70 osob, bylo poskytnuto 8 136 

noclehů, bylo učiněno 1 164 intervencí a 2 187 kontaktů.  

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

noclehárny v roce 2017 využilo 123 osob. Celkový počet noclehů byl 

6 109. 

• Nízkoprahové denní centrum pro osoby bez přístřeší s denní okamžitou 

kapacitou 20 osob. Službu využilo 144 osob. 

  

Město Šumperk začalo v 2017 rekonstruovat bývalý sklad pro novou službu 

Domov Přístav. Proběhla výměna oken v objektu, byla zřízena další kuchyňka 

v azylovém domě, vyměněny vstupní dveře v Nízkoprahovém denním centru 

Armáda spásy rozvíjela spolupráci s Potravinovou bankou Olomouc – vznikl 

mezisklad pro bývalý šumperský a jesenický okres. v Šumperku byl 

uspořádán uskutečnili 2. ročník Dnů proti chudobě, dále akce pro střední 

školy Prostřeno jednoho dne (příprava menu z potravin Potravinové banky), 

akce pro veřejnost Sdílený šatník, sdílená knihovna, sdílená lednička, kde 

mohli obyvatelé Šumperka přijít a přinést knihy, ošacení, jídlo pro potřebné 
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15. Školství 
Mateřské školy 

 
Město Šumperk je zřizovatelem 3 mateřských školek s 8 odloučenými 

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

a 1 zřizovaná Olomouckým krajem. Předškolní vzdělávání zabezpečuje 

rovněž soukromá mateřská škola Borůvka. Stravování dětí je zajištěno 

jídelnami a výdejnami, které jsou součástí mateřských škol. v roce 2017 

dojíždělo do mateřských škol celkem 84 dětí z jiných obcí. Výuku zajišťovalo 

75 pedagogických pracovníků, z toho 100 % žen. 

 

Kapacita a naplněnost mateřských škol v Šumperku 

Mateřská škola                                          

Ředitelka 

Maximální 

počet míst    

v MŠ 

Počet dětí    

v MŠ             

k 1.9.2017 

Počet 

tříd 

Průměr 

dětí na 

třídu 

MŠ Pohádka,  

Bc. Pavlína Bošková     

pracoviště Nerudova 4B 82 78 3 26 

pracoviště Nerudova 4C 28 26 1 26 

odloučené pracoviště 

Jeremenkova 52 125 125 5 25 

MŠ Pohádka celkem 235 229 9 26 

MŠ Sluníčko,  

Silvie Zjavková     

pracoviště Evaldova 25 112 111 4 28 

odloučené pracoviště Gen. 

Krátkého 28 56 55 2 28 

odloučené pracoviště 

Šumavská 15 84 83 3 28 

odloučené pracoviště 

Vrchlického 19 84 83 3 28 

MŠ Sluníčko celkem 336 332 12 28 
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MŠ Veselá školka,  

Mgr. Yvona Šimková     

pracoviště Prievidzská 1 154 143 6 24 

odloučené pracoviště 

Temenická 61 56 53 2 27 

odloučené pracoviště 

Zahradní 17A 56 53 2 27 

odloučené pracoviště 

Sluneční 38 56 53 2 27 

MŠ Veselá školka celkem  322 302 12 26 

Celkem všechny školky 893 863 33 26 

 
Počet dětí v MŠ v období 2011–2017 (data jsou uvedena vždy k 01.09.) 

 
 

 
Základní školy  

 

Město Šumperk je zřizovatelem 5 základních škol. Povinná školní docházka 

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

2 soukromých školách. Pro stravování dětí a žáků jsou k dispozici školní 
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jídelny nebo výdejny stravy, které jsou součástí základních škol. Do 

základních škol dojíždělo v roce 2017 celkem 720 žáků z jiných obcí. Výuku 

v základních školách zajišťovalo 201 pedagogických pracovníků, z toho 80 % 

žen. 

 

Kapacita a naplněnost základních škol v Šumperku 

Základní škola                                          

Ředitel 

Kapacita 

základní 

školy 

Počet žáků   

k 1.9.2017 

Počet 

tříd 

Průměr 

žáků na 

třídu 

ZŠ Šumperk,  

Dr. E. Beneše 1                         

PaedDr. Milan Tichý 

650 499 23 22 

I. stupeň 279 13 21 

II. stupeň 220 10 22 

ZŠ Šumperk,  

8. května 63                             

Mgr. Radovan Pavelka 

730 620 27 23 

I. stupeň 328 15 22 

II. stupeň 292 12 24 

ZŠ Šumperk,  

Sluneční 38                              

PaedDr. Hynek Pálka 

500 427 19 22 

přípravná 

třída 13 1 13 

I. stupeň 247 10 25 

II. stupeň 167 8 21 

ZŠ Šumperk, Vrchlického 22                       

Mgr. Petr Málek 

550 449 18 25 

I. stupeň 257 10 26 

II. stupeň 192 8 24 

ZŠ Šumperk, Šumavská 21                         

Mgr. Viktor Verner 

750 617 28 22 

I. stupeň 366 16 23 

II. stupeň 251 12 21 

Celkem 

 

3180 2 612 115 23 

přípravná 

třída 13 1 13 

I. stupeň 1 477 64 23 

II. stupeň 1 122 50 22 
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Počet dětí v ZŠ v období 2011–2017 (data jsou uvedena vždy k 01.09.) 

 
 

 
Školy jiných zřizovatelů 

 

Školské zařízení                                                    

Ředitel/ka                                                         

Zřizovatel/ka 

Kapacita 

školy 

Počet žáků    

k 1.9. 2017 

Počet 

tříd 

Průměr 

žáků na 

třídu 

Základní škola pro žáky se 

specifickými poruchami učení 

a MŠ logopedická, Schola-

Viva, o. p. s.                 

                                              

Mgr. Miroslav Haltmar, MBA – 

ředitel školy              

Mgr. Vladimír Bican – ředitel 

společnosti, statutární 

zástupce 

176 170 15 11 

MŠ – 26 23 2 12 

ZŠ – 150 147 12 12 

I. stupeň 81 - - 

II. stupeň 66 - - 
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Střední škola, Základní škola 

a Mateřská škola Šumperk, 

Hanácká 3                              

 

Mgr. Dagmar Skoumalová –

ředitelka školy 

Olomoucký kraj – zřizovatel 

460 275 36 8 

MŠ – 60 60 7 9 

ZŠ – 376 193 27 7 

I. stupeň 89 - - 

II. stupeň 104 - - 

SŠ – 24 22 2 11 

Základní škola a střední škola  

Pomněnka,  

o. p. s.  

Šumavská 13, Šumperk    

                                                          

Ing. Mgr. Nataša Strakošová 

Vykydalová – ředitelka školy                                                  

Ing. Ivo Vykydal – zřizovatel 

50 45 7 6 

ZŠ – 44 8 - - 

I. stupeň 6 - - 

II. stupeň 2 - - 

ZŠ 

speciální 
31 - - 

I. stupeň 14 - - 

II. stupeň 17 - - 

SŠ – 6 6 - - 

Mateřská škola Borůvka, 

Šumperk 

 

třída Myšky, Langrova 25 

třída Berušky, Langrova 25 

třída Sovičky, nám. Míru 22 

 

Ing. Hana Gajdošová 

Borůvková – ředitelka školy 

Ing. Roman Kratochvíl – 

zřizovatel 

59 59 3 20 

  
  

 Myšky 24 1 - 

 Berušky 15 1 - 

 Sovičky 20 1 - 

    

Ječmínek, o. p. s. Evaldova 

25, Šumperk  

 

Dana Výprachtická – ředitelka 

jeslí  

JUDr. Marie Přikrylová a Libor 

Moravec – zřizovatelé 

21 17* 1 17 
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* 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 1.9.2017 

Gymnázium, 

Šumperk, 

Masarykovo 

nám. 8 

Mgr. Milan Maceček 
Olomoucký 

kraj 

570 

NG - 119 

Obchodní 

akademie 

a jazyková škola 

s právem státní 

jazykové zkoušky, 

Šumperk, Hlavní 

třída 31 

Ing. Tom Ristovský 
Olomoucký 

kraj 

338 

OA – 240 

Jaz. škola – 98 

Střední 

zdravotnická 

škola, Šumperk, 

Kladská 2 

Mgr. Zuzana Gondová 
Olomoucký 

kraj 

246 

denní 201 

večerní 45 

Střední škola 

železniční, 

technická 

a služeb, 

Šumperk,  

Gen. Krátkého 30 

Mgr. Irena Jonová 
Olomoucký 

kraj 
666 

Střední odborná 

škola, Šumperk, 

Zemědělská 3 

Mgr. Stanislava Beštová 
Olomoucký 

kraj 

355 

denní 273 

dálkové 82 
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Vyšší odborná 

škola a Střední 

průmyslová škola, 

Šumperk,  

Gen. Krátkého 1 

Ing. Petr Vepřek 
Olomoucký 

kraj 

723 

SPŠ – 649 

VOŠ – 74 

 

 
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 2017/2018 mohou studenti studovat obor 

„Strojírenská technologie“, který má čtyřsemestrální studium povinných 

předmětů, odborné předměty se začínají vyučovat od pátého semestru. 

 

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 26 
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2016/2017 90 74 164 36 

2017/2018 69 42 111  

 

 
Fakulta ekonomická 

 

Pracoviště ekonomické fakulty je umístěno v objektu Obchodní akademie 

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

bakalářských 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  

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 11 

2016/2017 86 10 

2017/2018 75  

 

 
Česká zemědělská univerzita v Praze 

Provozně ekonomická fakulta 
 

Studium, které zajišťuje Regionální institut vzdělávání s. r. o., je realizováno 

v konzultačním středisku Šumperk, v budově Akademie J. A. Komenského, 

nám. Míru 4, Šumperk. v konzultačním středisku lze studovat kombinované 
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celoživotní vzdělávání bakalářského oborů Veřejná správa a regionální rozvoj 

a navazujícího magisterského oboru Veřejná správa a regionální rozvoj. 

 

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 44 

2016/2017 64  

 

Počet studentů v navazujícím magisterském studiu v Šumperku 

Akademický rok Kombinované studium Absolventi 

2010/2011 67  

2011/2012 134 41 

2012/2013 140 72 

2013/2014 210 56 

2014/2015 182 87 

2015/2016 151 60 

2016/2017 107  

 
Provozně ekonomická fakulta České zemědělské univerzity v Praze otevřela 

pro seniorskou veřejnost Univerzitu 3. věku (U3V). Jedná se 

o šestisemestrální studium s tématem pro rok 2017 „Genealogie – hledáme 
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své předky“ a „Včelařský rok“. Přednášky se konaly v konzultačním středisku 

PEF ČZU na Akademii J. A. Komenského, nám. Míru 4, Šumperk. 
 

 
Ostatní zařízení zabývající se mimoškolní činností dětí a mládeže 

SVČ a ZpDVPP Doris Šumperk 

Zřizovatelem tohoto subjektu je město Šumperk. Součástí této školské 

organizace je zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků 

(ZpDVPP). 

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

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

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

táborová základna v Hraběšicích – Krásné a táborová základna ve 

Štědrákově Lhotě. Úspěšně pracuje také Středisko ekologické výchovy Doris 

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

(ŠDS).  

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

2016/2017 otevřelo 162, navštěvovalo celkem 1 754 účastníků. Ve školním 

roce 2017/2018 se otevřelo 147 zájmových útvarů a přihlásilo se do nich 

1 834 účastníků.  

Do nepravidelných činností jako jsou například výukové programy, kurzy, 

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

se ve školním roce 2016/2017 zapojilo celkem 23 852 účastníků. Těchto 

akcí a aktivit se konalo 461.  

 

Táborová a další činnost SVČ a ZpDVPP Doris Šumperk ve školním roce 

2016/2017 

Název činnosti 
Počet 

táborů/pobytů 
Počet účastníků 

Pobytová akce nad 5 dní 26 799 

Pobytová akce do 5 dnů 57 1 764 

Příměstský tábor 8 185 

Celkem 91 2 748 
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Junák – český skaut, středisko Rudy Knotka Šumperk, z. s. 

Junák – středisko Rudy Knotka Šumperk je občanské sdružení založené 

v roce 1990, jehož základním posláním je podporovat rozvoj osobnosti 

mladých lidí, jejich duchovní, mravní, intelektuální, sociální a tělesné 

schopnosti. Středisko má v současnosti celkem 6 oddílů, z toho se 2 oddíly 

nachází v Libině. Ve sledovaném roce bylo v šumperském středisku 

registrováno 217 členů, z toho ve 2 oddílech v Libině je registrováno 28 osob 

do 18 let a 12 dospělých. Ve 4 šumperských oddílech ( Skautky, Strážkyně 

přátelství, Wakan a Vlčácká smečka) je evidováno 123 osob mladších 

osmnácti let a 54 dospělých. 

 

Česká tábornická unie, p. s. 

Jedná se o neziskové zájmové sdružení s celostátní působností. v Šumperku 

má sdružení 1 oddíl s názvem T. O. Kamarádi, jenž se skládá ze 4 družin. 

Činností oddílu je příroda, tábornictví a zálesáctví. Oddíl podniká výpravy do 

lesů, ať už sobotní jednodenní nebo víkendové, organizuje tábory 

a dobrodružně akční hry.  

 

 

 

 

Ostatní školská zařízení a poradny 

 

Název zařízení Ředitel/ka Zřizovatel Adresa 

Pedagogicko-

psychologická 

poradna 

a Speciálně 

pedagogické 

centrum 

Olomouckého kraje, 

pracoviště Šumperk 

Mgr. Radka Roučová                

vedoucí pracoviště 

Olomoucký 

kraj 
Husitská 12 
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Speciálně 

pedagogické 

centrum při ZŠ pro 

žáky se 

specifickými 

poruchami učení 

a MŠ Schola-Viva, 

o. p. s. 

PaedDr. Marcela 

Iliadisová ředitelka SPC 

Mgr. 

Vladimír 

Bican 

Erbenova 16 

Základní umělecká 

škola 

PaedDr. František 

Havelka, Ph. D.                             

ředitel 

Olomoucký 

kraj 
Žerotínova 11 

Akademie J. A. 

Komenského, z. s. 

– oblast Šumperk 

Emílie Průšová 

ředitelka 

 

Emilie 

Průšová 
nám. Míru 4 

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

Umělecké vzdělávání má v českých zemích dlouholetou tradici, počátky 

hudebního vzdělávání sahají až do 17. století. Působením vynikajících 

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

devatenáctém byla založena tradice organizovaného hudebního vzdělávání 

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

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

inspekce. Po druhé světové válce byl zaveden jednotný typ základních 

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

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

a literárně-dramatické. v době normalizace státu lidových škol poklesl, byly 

považovány za zájmovou činnost. Teprve novelizace školského zákona po 

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

i dnešní název. 

 

V České republice v současné době funguje 488 základních uměleckých škol, 

ve kterých studuje 247 000 žáků. Největší podíl tvoří obor hudební. Ten 

navštěvuje přibližně 65 % žáků. Nejméně procent připadá na obor literárně-

dramatický. Ten navštěvuje pouze 4 % žáků. 

 

Cílová kapacita ZUŠ Šumperk je stanovena na 723 žáků. v roce 2017 

navštěvovalo školu 706 žáků. Výuku na škole zajišťovalo celkem 
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32 pedagogických pracovníků a provoz budovy zabezpečovali 3 pracovníci 

provozní. Výuka byla uskutečňována v hlavní budově školy na ulici 

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

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

 

V roce 2017 škola uspořádala více než 50 koncertních vystoupení pro 

veřejnost a zúčastnila se řady nadregionálních soutěží. v roce 2017 škola 

vydala multimediální DVD k 70. výročí založení školy a získala také Cenu 

města Šumperka v oblasti vzdělávání. 

 

 

 

 
 

 

 

 



76 

 

16. Sport 
Přehled organizací Okresního sdružení ČUS Šumperk, z. s.  (OSČUS) 

se sídlem na území města Šumperka – stav k 31.12.2017 

 

Název a druh sportovní činnosti Počet členů 

TJ Šumperk, z. s. 1 052 

Jezdecký oddíl Šumperk, z. s. 34 

Fotbalový klub Šumperk, z. s. 310 

Hokejový klub Mladí Draci Šumperk, o. s. 289 

Ski klub Šumperk, spolek 264 

SK People, z. s.  120 

SK Severka Šumperk, z. s. 55 

Hokejový klub Šumperk 2003 o. s. 25 

Karate klub Šumperk 12 

Šumperský horolezecký klub HORAL, z. s. 55 

Kuželkářský klub Šumperk, z. s. 66 

SK Salith sport, z. s. 117 

Table Tennis Club Šumperk, z. s. 44 

Gymnastický klub Šumperk, z. s. 154 

Magnus Orienteering, z. s. 112 

První badmintonový klub Šumperk 1 

Celkem 2 710 

 

K hlavní činnosti Okresního sdružení ČUS Šumperk, z. s., v roce 2017 patřilo: 

• podílení se na vytváření podmínek k provozování sportovní a obdobné 

činnosti, která se uskutečňuje v členských subjektech OS ČUS, případně 

i mimo tyto subjekty na území okresu Šumperk; k tomu sloužil mj. 

program „Sportuj s námi“, konzultace při přípravě dokumentů na podporu 

sportu atd. 
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• poskytování služby svým členským subjektům, případně dalším 

organizacím či institucím, které působí v rámci sportovního prostředí 

prostřednictvím programu Servisních center služeb (SCS)  

• podílení se na provozování a udržování sportovních zařízení ve vlastnictví 

či provozu svých členských spolků a to prostřednictvím programů 

vyhlašovaných MŠMT, které SCS OS ČUS administruje a programu údržby 

zařízení z dotace Olomouckého kraje, 

• hájení zájmů svých členů za účelem spolupráce s orgány státní správy 

a samosprávy i s ostatními sportovními organizacemi i jednotlivci, 

zajišťování semináře a konzultace v oblasti ekonomické a legislativně 

právní pro své členské spolky se svými členskými spolky se podílelo na 

pořádání sportovních a sportovně kulturních akcí,  

• napomáhání rozvoji veřejného života, sportu, kultury, zdraví v okrese 

Šumperk, zejména formou další veřejně prospěšné činnosti a osvětovou 

činností, 

• správa vlastního nemovitého a movitého majetku. 

 

Okresní sdružení České unie sportu evidovalo na konci sledovaného období 

101 členských spolků s 11 103 fyzickými členy, z toho bylo 8 338 mužů 

a 2 765 žen. Svoji činnost členové vykonávali v 37 sportovních odvětvích.  

 

 

 

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 kvalifikace trenéra sportovní střelby 

• školení pro získání zbrojíře v organizacích se zbrojním zaměřením 

• školení pro získání kvalifikace rozhodčího sportovní střelby 

• školení pro získání oprávnění střeleckého instruktora sportovní střelby 

 

Spolek pracuje s dětmi, mládeží a ostatními občany, je založený v souladu 

s občanským zákoníkem a zabezpečuje: 

• vyžití a plnění úkolů v oblasti zájmových, sportovních a technických činností 

členům svých základních organizací 

• vyhledávání, výběr a výchovu talentů 
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• organizování soutěží, závodů a akcí podle mezinárodních, národních 

i vlastních pravidel 

• získávání a výchovu trenérů, rozhodčích, instruktorů i cvičitelů 

• vytváření vlastních lektorských sborů 

 

Soutěže a akce pro děti a mládež v roce 2017 

Název pořádané akce 
Počet 

účastníků 

Vymetání pavučin – zábavná střelecké soutěž  42 

Šumperská liga mládeže – pětikolová soutěž čtyř 

sousedních krajů   
212 

Memoriál Jana Malého – střelecká soutěž 110 

Velká cena města Šumperka ve střelbě 80 

„Podlíkačková“ soutěž střelců 86 

 

 

Klub českých turistů 

 
Odbor KČT Šumperk 

Klub českých turistů Šumperk v roce 2017 celkem 197, pro ně, ale i další 

zájemce uspořádal: 

• 70 vycházek a jiných akcí  

• 1 vícedenní akce 

• 5 autobusových zájezdů   

• 4 komentované prohlídky 

• 5 cyklovýletů 

• 1 úklid kolem rozhledny Háj (27. dubna 2017) 

   

Odbor KČT Šumperk nadále zajišťoval přístup veřejnosti na rozhlednu Háj 

u Šumperka.  
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17. Kultura 
 

Divadlo Šumperk, s. r. o. 
 
Činnost divadla 

Název Počet diváků 

Počet představení na domácí scéně 121 

Počet představení na zájezdech 12 

Počet premiér (večerní hry a pohádky) 7 

Počet různých titulů (počet hostujících souborů) 23 

Počet návštěvníků 29 500 

 
Akce uspořádané ve vlastní produkci divadla 

Název pořádané akce 

Ceny Miloše Movnara 

Festival Divadlo v parku 

Divadelní maškarní ples 

2x Vánoční koncert 

Písničkový pořad Evergreeny 

Mikuláš v divadle 

2x Scénická čtení 

Noc divadel 

Silvestr v divadle včetně představení 

Česko zpívá koledy 

Talk show (Na tělo) 

Taneční kurzy Street dance 

Dramatické dílny 

Divadelní fotbálek 

Festival pohádek 
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Divadlo se podílelo na literárním a filmovém festivalu Město čte knihu, Noci 

divadel a projektu Celé Česko zpívá koledy. Dále programově spolupracovalo 

na Majálesu a Cenách města. 

 

Divadlo rovněž spolupracovalo s výtvarníky, malíři a fotografy, kteří 

vystavovali v galerii divadla. Součástí galerie je také stálá výstava Střední 

průmyslové školy v Šumperku, oboru grafického a průmyslového designu. 

Činnost divadla zajišťovalo v roce 2017 24 stálých zaměstnanců. Herecký 

soubor tvoří 8 stálých herců a hosté. 

 
Kino Oko Šumperk, p. o.  

 

Rok 2017 pokračoval v trendu roku 2016, z pohledu návštěvnosti českých 

kin šlo o další velmi úspěšný rok. Kino Oko Šumperk navštívilo ve 

sledovaném roce podle Unie filmových distributorů 72 322 diváků, což byla 

2. nejvyšší návštěvnost v kině Oko od digitalizace v roce 2010.  Oproti roku 

2017 se jedná o zanedbatelný pokles 88 diváků ( 0,12 %). Průměrná 

návštěvnost jednoho představení byla 70 diváků, stejná jako v roce 2016. 

Průměrná cena vstupného byla 112 Kč (průměrná cena v ČR je za rok 2017 

135 Kč). I když tedy průměrná cena celorepublikově stoupla, v kině Oko 

klesla. Snížení ceny bylo způsobeno vyšším počtem levnějších představení, 

které jsou nabízeny pro školy, seniory a firmy. Celkové tržby kina dosáhly dle 

Unie filmových distributorů částky 8 118 294 Kč. Oproti roku 2016 se jedná 

o pokles o 3 %. Celkem kino nabídlo 1031 filmových představení a pořadů.  

Kino Oko obsadilo podle statistiky Unie filmových distributorů čtvrté místo 

mezi jednosálovými kiny v ČR. Mimo Prahu a Brno bylo Oko 

nejnavštěvovanější jednosálové kino.  

 

Divácky nejúspěšnější filmy v Oku – první tři místa 

Název filmu Počet diváků 

Já, padouch 3 3 227 

Šmoulové: Zapomenutá vesnice 2 750 

Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta 2 636 

 

V roce 2017 se v Oku do top 10 nejnavštěvovanějších filmů dostaly 4  české 

filmy. v závěsu za filmem Špunti na vodě zůstalo historické drama Masaryk 

s návštěvností 1912 diváků. v top 10 v Oku zabodoval opět film Anděl 

Páně 2 (7. místo), který bořil žebříčky úspěšnosti již v roce 2016.      
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Divácky nejúspěšnější české filmy  v Oku – první tři místa 

Název filmu Počet diváků 

Po strništi bos 2 600 

Anděl Páně 2 2 145 

Špunti na vodě 2 042 

                                                                                                        

 

Díky firmám SHM, s. r. o. Šumperk a PLATIT, a. s. Šumperk, které sponzorují 

vybraná dětská představení, mohli diváci zhlédnout stěžejní rodinné filmy za 

výrazně nižší vstupné. Firmy věnovaly na tato představení 70 000 Kč.  

 

Filmový klub uspořádal 55 představení, které navštívilo celkem 1 106 

návštěvníků (v průměru 20 diváků  na představení).  

 

Kino Oko v roce 2017 pokračovalo v živých přenosech oper a baletů. Velmi 

solidně si z alternativního  obsahu vedou i záznamy koncertů různých žánrů. 

 

Kino se opět podílelo na literárním a filmovém festivalu Město čte knihu, bylo 

spolupořadatelem festivalů Džemfest a Eurofest. Své místo měly v programu 

i festivaly Snow Film Fest a Expediční kamera. Kino Oko  vyprodalo 

přednášku bestselleristy Ladislava Zibury Už nikdy pěšky po Arménii a Gruzii.  

 

Kino mělo 4 zaměstnance s celkovým úvazkem 3,85. Ostatní zaměstnanci 

pracovali na základě uzavřených dohod o provedení práce a o pracovní 

činnosti.  

 
Městská knihovna, p. o.    

 
Městská knihovna Šumperk zajišťovala knihovnické a další služby občanům 

města v ústřední budově na ul. 17. listopadu 6 a v pobočce Sever na 

Temenické ulici č. 5. 

Knihovna současně působila jako metodické centrum pro zajištění 

regionálních služeb všem veřejným knihovnám okresu Šumperk. Pracoviště 

střediska Městské knihovny Šumperk pečovalo o 22 knihoven v okolí 

Šumperka, při zajištění regionálních služeb dalším knihovnám 

spolupracovala se střediskovými knihovnami Hanušovice, Loštice, Mohelnice, 

Ruda n. Mor., Štíty, Úsov a Zábřeh. 
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Výpůjčky 

Půjčovné Počet 

Knih 215 233 

Periodik 37 602 

Ostatní (zvukové knihy) 4 408 

E-knihy 209 

Celkem 257 452 

 
Zajímavé informace 

Název Počet 

Zaregistrovaných uživatelů/dětí do 15 let 873 

Celkový počet fyzických návštěvníků: 68 572 

- počet návštěv za účelem půjčení knih 49 256 

- počet návštěv internetu 4 291 

- počet návštěvníků kulturních a vzdělávacích akcí 15 025 

  

 

Přírůstek knihovních fondů činil 3 411 knih a 222 titulů na CD-ROM. Nabídku 

doplňovalo také 150 titulů periodik. Z knihovních fondů městské knihovny 

bylo v r. 2017 odepsáno 3 278 jednotek. 

Stav knihovních fondů k 31. 12. 2017 činil 118 593 knihovních jednotek, 

z toho 88 724 tvořily knihy a ostatní dokumenty pro Městskou knihovnu 

Šumperk a 29 869 výměnné fondy v okrese Šumperk. 

 

I přes trvající problémy s nedostatkem prostor byly pravidelně pořádány 

výstavy a kulturní akce pro školy a pro veřejnost.  

 

Celkem bylo uspořádáno 561 kulturních a vzdělávacích akcí, z toho 336 

v budově ústředí a 225 v knihovně Sever. Převážná část akcí byla 

uskutečněna pro školní kolektivy v rámci rozvíjení čtenářské gramotnosti 

dětí, pravidelně se konaly také akce pro děti i dospělé ve volném čase. 

Vzhledem k nedostatku prostor je možné akce pořádat pouze mimo otevírací 

dobu knihovny, protože každá akce vyžaduje úpravu prostor půjčoven. 

Probíhaly také pravidelně se opakující cykly akcí Setkávání se se seniory 

a Poezie a hudba. Nejrozsáhlejší akcí byl 13. ročník festivalu Město čte 
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knihu, který je pořádán ve spolupráci s kulturními organizacemi a školami ve 

městě. Loni byl festival věnován spisovatelce, dramatičce, scénáristce, 

publicistce, pedagožce, autorce knih pro děti a mládež, autorce několika 

školních učebnic Daniele Fischerové. 

 

Činnost knihovny v roce 2017 zajišťovalo celkem 15 pracovníků, z toho bylo 

2,30 úvazku financováno z příspěvku Olomouckého kraje na výkon 

regionálních funkcí. 

 

Kulturní akce uspořádané Městskou knihovnou Šumperk 

 

Výstavy 

Monika Paulová – Po nebi se mraky honily (fotografie) 

Helena Fahrnerová – Drobnosti radosti… 

Katarína Líšková – Con permiso „s dovolením“ (fotografie) 

Jan Hus – literární a historický odkaz Mistra Jana Husa (komiks) 

Karel Kocůrek – Japonsko (fotografie) 

Petr Mores – Ticho po pěšině (obrazy a kresby) 

Vánoce v knihovně – prodejní výstava chráněných dílem Charity Zábřeh 

 

Besedy, autorská čtení pro veřejnost 

25. 1. 2017 Kaleidoskop Jana Rejžka – poslechový klubový pořad 

3. 2. 2017 Markéta Pilátová a Dolores Baťa Arambašič: s Baťou 

v džungli – křest knihy 

17. 2. 2017 Poezie a hudba – Tomáš Reiner: mezi Dylanem a Skácelem 

16. 3. 2017 Petra Zsáková a Kristina Pelnářová – Život na lednici: 

inscenované čtení 

23. 3. 2017 Setkání nejstarších čtenářů 

23. 3. 2017 Zdeněk Doubravský – Kdo byl Felčan z Hrabového, pán na 

Bartoňovské tvrzi a vrchnost poddaných z Bartoňova 

a Radomilova? 

20. 4. 2017 Vzpomínkové odpoledne věnované Gerhardu Wanitschkovi 

27. 4. 2017 Poezie a hudba – Martina Trchová 

25. 5. 2017 Kávový dýchánek – odpoledne v zahradě knihovny, soutěž 

o nejlepší bábovku, koncerty, kulturní vystoupení Organizace 

nevidomých a slabozrakých Šumperk 

8. 6. 2017 David Loula - Husovy stopy: přednáška 

15. 6. 2017 S historiky za nepovšimnutými památkami v okolí – 

vlastivědný výlet seniorů do Postřelmova 

13. 9. 2017 Drahomír Polách – Historické toulky Šumperskem II. – 

beseda a křest knihy 
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21. 9. 2017 Jiří Křesina – Návrat lososů do českých řek? 

11. 10. 2017 Karel Kocůrek - Japonsko 

12. 10. 2017 Poezie a hudba – Dagmar Voňková: Hostina 

23. 11. 2017 Jerzy Kozarzewski – Jedlové jmelí: uvítání knihy 

24. 11. 2017 Ivo Müller – Všechny hory Slovenska 

7. 12. 2017 Robert Poch – Qinrai: uvítání knihy 

19. 12. 2017 Poezie a hudba – Oculos Meos: Adventní hudební zastavení 

nad knihou o podivuhodnostech útěku do Egypta přes 

Království české 

 

Vzdělávací akce pro knihovníky 

21. 9. Standard pro dobrý fond; Práce s problematickými čtenáři 

 

 

Dům kultury Šumperk, s. r. o. 

 
Kulturní akce uspořádané DK Šumperk 

Název pořádané akce Počet 

Koncert z oblasti vážné a duchovní hudby 9 

Koncert v rámci Šumperského Preludia 4 

Hudební festival 6 

Koncert populární, rockové, alternativní, folk 

a country hudby 
29 

Akce pro mládež 12 

Akce z oblasti společenské zábavy 16 

Divadelní představení 2 

Festival Divadlo v parku 4 

Literární večer 3 

Přednášky a besedy 9 

Sportovně zaměřená akce 2 

Výchovný pořad pro MŠ 13 

Výchovný pořad pro ZŠ 8 

Výchovný pořad pro SŠ 8 

Recitační soutěž 1 

Kontraktační výstavy 1 
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Nedělní pohádky pro nejmenší děti 12 

Dětský den 2 

Akce pro ženy 3 

Výstava významných autorů 12 

Výstavnictví v Jižním křídle 5 

 

V oblasti vzdělávání se zde konaly 3 jazykové, 79 pohybových a 10 tanečních 

kurzů.  

Dům kultury Šumperk uspořádal v roce 2017 (bez zápočtu vzdělávacích 

aktivit) celkem 161 akcí. 

 

Vlastivědné muzeum Šumperk, p. o. 
 

Zřizovatelem Vlastivědného muzea, p. o. je Olomoucký kraj. K 31. 12. 2017 

spravovalo Vlastivědné muzeum v Šumperku více než 320 000 kusů věcí 

movitých, což je 166 426 sbírkových předmětů (inventárních čísel). Na 

nákupy sbírkových předmětů bylo vynaloženo 232 090 Kč (z toho 140 000 

Kč bylo čerpáno z dotace MK ČR z programu ISO). Za rok 2017 celkem 3 114 

kusů věcí movitých pod 445 přírůstkovými čísly. 

 

V rámci vědecko-výzkumné činnosti bylo zpracováváno 17 interních úkolů. 

Pracovníci Vlastivědného muzea se účastnili i externích projektů – projektu 

Preventivní archeologie (garant pro okres Šumperk), Střední Pomoraví v době 

římské (Katedra historie a archeologie UP Olomouc) a projektu Identifikace 

a dokumentace tradiční lidové kultury (Olomoucký kraj). Dále spolupracovali 

na celostátním ornitologickém výzkumu zaměřeném na monitorování výskytu 

káně lesní a káně rousné (Garantem akce je ZO ČSOP 31/O1 Tachov 

a Muzeum Českého lesa Tachov). 

 

 

Činnost Muzea Šumperk (zařízení Vlastivědného muzea v Šumperku) 

Název činnosti Počet 

Celkový počet návštěvníků (expozice a výstavy 

šumperského muzea) 
27 963 

Počet návštěvníků přednášek a jiných akcí muzea 448 

Počet návštěvníků koncertů a jiných akcí pořádaných 

v Pavlínině dvoře 
9 197 

Počet krátkodobých výstav 28 
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Autorské přednášky 13 

Přednášková činnost zajištěná externisty 9 

Jiné akce pořádané v Muzeu Šumperk 11 

 

Nejvyšší návštěvnost v absolutních číslech zaznamenala výstava Království 

mašinek s rekordními téměř 7 700 návštěvníky (realizovaná ve spolupráci 

a s finančním přispěním MEIS Olomouc) a Sportovní herna s návštěvností 

2 940 osob. Úspěšná byla také podzimní výstava Hrátky se zvířátky 

s návštěvností přes 2 000 osob. Výstavy v Muzejíčku, které zaměřuje 

výhradně na dětské návštěvníky, zhlédlo v roce 2017 téměř 15 000 osob. 

K dalším úspěšným projektům s návštěvností přes 1 000 osob patřily již 

výstavy ze sbírek Vlastivědného muzea v Šumperku. Jednalo se o výstavu 

Cesty k domům (2 403 osob) a Vánoční ozdoby (1 284 osob). 

 

Akce v Muzeu Šumperk    

Název pořádané akce Počet návštěvníků 

Prázdninový den 660 

Pálení čarodějnic 543 

Pravěký den 331 

Šumperský hafan 2017 301 

Velikonoce v Šumperku 246 

Muzejní noc 2017 202 

Vánoční den 79 

Pro maminky 18 

 

 
Šumperský dětský sbor Motýli 

 
Zřizovatelem sboru je SVČ a DVPP Doris Šumperk. v roce 2017 o členy sboru 

starali Tomáš Motýl a Helena Stojaníková (sbormistři), Mgr. Ivana Žůrková 

(manažerka), Jana Ristovská a Mgr. Petr Vočka (klavíristé), Yvona Jurčíková 

a Tereza Karlíková (externí spolupracovník, vedení přípravného oddělení 

Zpívánky) a Martina Koukolová (administrativní pracovnice). 
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V dubnu roku 2017 oslavil Šumperský dětský sbor 55. výročí svého 

působení. Oslavy proběhly na dvou koncertech za účasti všech dětí sboru 

i bývalých členů, kteří vystoupili v počtu téměř sto padesáti zpěváků. 

 

Mezi další významné akce roku 2017 patřila účast na 23. ročníku 

mezinárodního soutěžního festivalu Malta Choir Festival, kde sbor zvítězil 

v kategorii mládežnických sborů do 21 let, získal zlaté pásmo v kategorii 

duchovní hudba a cenu Grand Prix v kategorii dětských a mládežnických 

sborů.  

 

Motýli se také spolu s dalšími dětskými sbory zúčastnili provedení díla Karla 

Jenkinse Mass for Peace s Janáčkovou filharmonií Ostrava pod vedením 

Jakuba Kleckera. Absolvovali koncertní turné do Německa (Mnichov) 

a Švýcarska (Locarno).  

 

Mimo pravidelné akce pořádané v Šumperku (První koncert Růžových dětí, 

Vánoční koncert, Jarní koncerty, koncerty přípravných oddělení), proběhl 

v Šumperku i mimořádný koncert věnovaný desátému výročí úmrtí skladatele 

Petra Ebena, na kterém se vedle domácích Motýlů představil i další špičkový 

dětský sbor Severáček z Liberce.  

 

Tradičně v dubnu proběhl 47. ročník přehlídky dětských sboru šumperského 

regionu, kterého se zúčastnilo 540 zpěváků. Veškeré aktivity Šumperského 

dětského sboru podporuje a organizačně zajišťuje Kruh přátel Šumperského 

dětského sboru, z. s. 

 

Během roku sbor uskutečnil  

• 57 koncertů a vystoupení 

• 3 návštěvy hostujících sborů 

• strávil 42 dnů mimo Šumperk na zájezdech a soustředěních. 

 

Sbor zpíval na různých místech místech: Ascona (Švýcarsko), Bellinzona 

(Švýcarsko), Dolní Studénky, Mnichov (Německo), Náchod, Naxxar (Malta), 

Nový Jičín, Nový Malín, Opava, Ostrava, Praha, Quinto (Švýcarsko), Šumperk, 

Švagrov, Valletta (Malta), Želechovice 
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Počty dětí k 31.12.2017 

Věková kategorie Počet 

Děti do 6 let 27 

Děti 6–18 let  176 

Celkem 203 

 

Oddělení sboru k 31.12.2017 

Název oddělení Počet dětí 

Zpívánky 27 

Růžové děti 39 

Barevné děti 32 

Plameňáci 34 

Motýli 71 

Celkem 203 
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18. Cestovní ruch 
 

Severní Morava a zejména Jeseníky se stávají v posledních letech oblíbenější 

destinací nejen tuzemských, ale i zahraničních turistů. To platí i pro Šumperk. 

I loni pokračoval trend zvyšování návštěvnosti turistických cílů v Šumperku 

a počtu hostů ubytovaných v hromadných zařízeních. Počet přenocování 

v ubytovacích zařízeních v Šumperku roste úměrně počtu ubytovaných, 

nedochází tedy prodlužování délky pobytu. Od roku 2013 roste meziročně 

celkový počet ubytovaných o jeden až jeden a půl tisíce.   

 

Hosté a přenocování v hromadných ubytovacích zařízeních 

Rok 
Hosté 

celkem 

Z toho Přenocování 

celkem 

Z toho 

rezidenti nerezidenti rezidenti nerezidenti 

2013 8 201 6 723 1 478 17 878 14 526 3 352 

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

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

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

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

Zdroj: ČSÚ 

 

 

Informační centrum Šumperk 
 

Informační servis pro tuzemské i zahraniční návštěvníky zajišťuje mimo jiné 

Informační centrum Šumperk. Provoz IC Šumperk byl zahájen 1. května 

2016, od září 2016 je IC držitelem certifikátu klasifikační třídy B dle jednotné 

klasifikace Asociace turistických informačních center ČR (A.T.I.C. ČR). Kromě 

základních poskytovaných služeb, jako je podávání informací týkajících se 

cestovního ruchu ve městě a okolí a činnosti Městského úřadu Šumperk, 

nabízí 7 dní v týdnu svým návštěvníkům i další služby. Je to např.: 

 

• nabídka časopisů a jiných periodik vycházejících zdarma (5 plus 2, TIM, 

Kam po Česku, Moravský senior, Šumperský zpravodaj, Živá brána atd.) 

• sběr žádostí o proplacení měsíčních jízdenek na MHD seniorům nad 70 let 

(v roce 2017) 

• kopírování, tisk, veřejný internet  

• průvodcovská činnost (ve spolupráci s oddělením KVV) 

• prodej vstupenek na koncerty a kulturní akce 
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V roce 2017 získalo Informační centrum Šumperk první místo v prestižní 

anketě Informační centrum roku 2017 v Olomouckém kraji. v anketě, jejímž 

vyhlašovatelem je Asociace turistickým informačních center, hlasovali přímo 

návštěvníci a turisté. Ocenění si pracovnice IC převzaly společně s prvním 

místostarostou RNDr. Janem Přichystalem na Členském fórum A.T.I.C. ČR ve 

Vrchlabí 5. až 6. října 2017.   

 
Pracovnice IC Šumperk se zapojovaly do akcí pořádaných městem 

a organizovaly i vlastní tematické soutěže. I v roce 2017 byly vedlejší prostory 

v IC využívány jako minigalerie k pořádání malých výstav a akcí. 

 

Akce Informačního centra Šumperk 2017 

 

Termín Název akce Popis 

10. 1. – 24. 

1. 2017 

Kde jsme byly o 

prázdninách aneb 

Poznáváme Česko 

výstava prací dětí z MŠ Veselá 

školka 

25. 1. – 3. 

2. 2017 

Kouzelné město výstava prací dětí z výtvarných 

kroužků SVČ a ZpDVPP Doris 

Šumperk 

6. 2. – 28. 

2. 2017 

Klášterní kostel 

v Šumperku 

výstava fotografií klášterní kostela 

Zvěstování Panny Marie 

6. 3. – 31. 

3. 2017 

Měsíc v barvách výstava Spolku Galimatyáš 

1. 4. – 11. 

4. 2017 

Vítání jara se šestkou výstava prací žáků 6. ZŠ 

16. 4. – 7. 

5. 2017 

Obyčejní lidé 

v neobyčejných časech 

výstava sdružení Respekt 

a tolerance, jež byla zaměřená na 

osudy členů předválečných 

židovských komunit na 

Šumpersku 

16. 8. – 31. 

8. 2017 

Folklórní portrét výstava fotografií Jana Čápa 

s tematikou Mezinárodního 

folklorního festivalu  

18. 9. – 1. 

10. 2017 

Ukaž, co umíš! výstava Střední školy železniční, 

technické a služeb Šumperk 
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3. 10. – 31. 

10. 2017 

Výstava k 55. výročí 

Šumperského 

dětského sboru 

výstava šumperského dětského 

sboru 

5. 11. – 30. 

11. 2017 

Výstava ilustrací Aleny 

Crhonkové 

výstava v rámci festivalu Město 

čte knihu 2017, vernisáž se 

čtením z díla Daniely Fischerové 

Zbytečná koroptev proběhla 5. 

11. 2017 

5. 11. 2017 Zkus to! doprovodné dílny k Festivalu 

město čte knihu 2017  

1. 12. – 29. 

12. 2017 

Šumperk očima dětí výstava prací dětí z výtvarného 

kroužku SVČ a ZpDVPP Doris 

Šumperk 

4. 12. 2017 Strom splněných přání vánoční dobročinná sbírka dárků 

pro opuštěné děti z Dětského 

centra Ostrůvek a Azylového 

domu pro osamělé rodiče a děti – 

Pontis Šumperk 

13. 12. 

2017 

Vánoční koncert koncert klarinetové tria 

a pěveckého sboru Ptáčata 

a Ptáčátka  

    

 
Turistické informační centrum (u radnice) Šumperk 

 

Turistické informační centrum sídlí na nám. Míru 4 a jeho provozovatelem je 

Akademie J. A. Komenského. Toto certifikované informační centrum, které je 

členem Asociace turistických center České republiky, navštívilo v  roce 2017 

celkem 911 návštěvníků. 

 

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 

• k dispozici jsou  publikace, mapy a průvodci včetně  prodeje dárkových 

a upomínkových předmětů 
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• průvodcovská služba 

• internet pro veřejnost 

• zajišťuje na základě požadavku konkrétní akce pro firmy a veřejnost 

v oblasti cestovního ruchu 

 

 

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 – 

ICM, kterou tvoří 43 informačních center pro mládež. Tuto síť zastřešuje 

Národní informační centrum pro mládež. 

 

Činnost informačního centra pro mládež: 

• 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 

 

 

MěÚ Šumperk 
 

Stejně jako v předešlých letech i v roce 2017 nabízelo město Šumperk 

celoročně prostřednictvím Městského úřadu Šumperk, odboru školství, 

kultury a vnějších vztahů, 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 Šumperkem za vědomostmi) a stálou 

expozici Čarodějnické procesy v Geschaderově domě. I v této turistické 

sezóně byl od 1. 7. do 31. 8. denně zpřístupněn klášterní kostel Zvěstování 

Panny Marie. 

 

Letní turistická sezóna probíhala od 1. června do 1. října 2017. Jako již 

tradičně byla zahájena v rámci Slavností města Šumperka (3. června 2017). 

Každodenní prohlídky v letní sezóně zajišťovaly vždy dva průvodci 

v informačním centru na Hlavní třídě a dvě osoby obsluhující stálou expozici 

Čarodějnické procesy. Mimo toto období prováděli průvodcovskou činnost 

pracovníci Městského úřadu. 
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Statistika návštěvnosti turistických produktů města Šumperka 

Název 
Počet návštěvníků 

2016 2017 

Rozhledy z radniční věže 3 903 2 416 

Procházkové okruhy po Šumperku 596 784 

Expozice Čarodějnické procesy 6 246 7326 

Klášterní kostel Zvěstování Panny 

Marie 
3 067 3344 

Celkem 13 813 13870 

 

Zásadní skutečností, která se promítla do celé turistické sezóny, byla 

bezesporu rekonstrukce radnice. Z důvodu stavebních prací bylo nutné 

přemístit stanoviště průvodců ze suterénu radnice do prostor Informačního 

centra Šumperk, jež se stalo logistickým centrem pro nabídku turistických 

produktů města. Průvodci doprovázeli turisty na radniční věž jedenkrát za 

hodinu a při této příležitosti jim nabízeli další turistické atraktivity. Třebaže 

došlo k poklesu návštěvnosti samotné radniční věže, dalším produktům se 

naopak návštěvnost zvýšila. 

 

Vývoj návštěvnosti v letech 2010–2017 
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Srovnání vývoje návštěvnosti v letech 2001–2017 ukazuje, že celkový stav 

z roku 2016 se podařilo udržet. Expozice čarodějnických procesů 

zaznamenala nárůst o více než tisícovku návštěvníků oproti roku 2016. 

Důležitý je i fakt, že tento nárůst není zapříčiněn zvýšením počtu vstupů 

zdarma v rámci Dnů evropského dědictví a jiných akcí. 

 

Do Šumperka v průběhu roku 2017 zavítalo nemálo zahraničních turistů 

a řada z nich navštívila i turistické produkty města Šumperka. Se 

zahraničními turisty komunikovali průvodci v anglickém nebo německém 

jazyce, připravena pro ně byla i expozice vybavená anglickou, německou 

a polskou jazykovou mutací výkladu guidePORT™.  

 

Mezi zahraničními návštěvníky převažovali již tradičně turisté z trojice 

sousedních zemí Německa, Polska a Slovenska. Stoupl významně i počet 

návštěvníků z Ruska. Mezi návštěvníky městem spravovaných turistických 

produktů najdeme již tradičně účinkující z Mezinárodního folklórního 

festivalu, na nějž byli v minulém roce pozváni například účinkující Slovenska, 

Číny, Kypru, Alžírska, Srbska, Turecka, Portugalska a Francie.  

 

V rámci Dnů evropského dědictví, které probíhaly v září 2017, bylo zdarma 

zpřístupněno 12 objektů ve městě a za jejich poznáním se vydalo 2 735 

osob.  

 

Statistika návštěvnosti jednotlivých památek v rámci Dnů evropského 

dědictví (sobota 16.09.2017) 

Název památky 
Počet návštěvníků 

2015 2016 2017 

Rozhledy z radniční věže 412 124 166 

Expozice Čarodějnické procesy 290 170 195 

Geschaderův dům – prohlídky - - 93 

Kostel Zvěstování Panny Marie 361 298 350 

Kostel sv. Jana Křtitele 165 150 160 

Kostel sv. Barbory 219 214 96 

Zámeček 85 120 127 

Pavlínin dvůr 253 182 906 



95 

 

Divadlo 159 140 89 

Muzeum silnic 106 91 99 

Slavnostní odhalení stroje věžních 

hodin 
- 35 - 

Evangelický kostel - - 107 

Starokatolický kostel sv. Jana 

Evangelisty 
- - 36 

Státní okresní archiv - - 47 

Celkem 2 050 1 524 2 472 

 

Statistika návštěvnosti jednotlivých památek v rámci Dnů evropského 

dědictví (neděle 17.09.2017) 

Název památky 
Počet návštěvníků 

2015 2016 2017 

Rozhledy z radniční věže 133 86 100 

Expozice Čarodějnické procesy 139 75 95 

Kostel Zvěstování Panny Marie 167 88 69 

Odpolední procházka „Malou Vídní“ - 55 - 

Celkem 439 304 264 

 

 

Jeseníky – Sdružení cestovního ruchu (J-SCR) 

 
Jeseníky – Sdružení cestovního ruchu (J-SCR) pracuje jako nepolitické, 

odborně nezávislé, otevřené a dobrovolné zájmové sdružení právnických 

osob již od roku 1999. J-SCR zastupuje své členy z celých Jeseníků, na území 

Olomouckého, Moravskoslezského a Pardubického kraje. Ke konci roku 

2017 mělo 113 členů. 

 

Činnost J-SCR: 

• definování a prosazování vizí a společného zájmu, zpracovávání 

a naplňování strategií rozvoje cestovního ruchu v oblasti Jeseníků 

• odborné poradenství v oblasti tvorby koncepčních a strategických 

dokumentů a společenská podpora aktivit členů a koordinace rozvoje 
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cestovního ruchu v Jeseníkách; podpora domácích i zahraničních investic; 

regulace rozvoje cestovního ruchu a výkon funkce komunitního plánování 

regionálního rozvoje, funkce regionálního managementu a síťování 

• informační servis, prezentace a propagace Jeseníků 

• projektové poradenství a realizace společných projektů 

spolufinancovaných z veřejných zdrojů; pravidelné informování 

o událostech, aktivitách, akcích, příležitostech v regionu i profesně 

z oboru cestovního ruchu 

• zprostředkování platformy pro spolupráci a vzájemný dialog jednotlivých 

odvětví cestovního ruchu obecně a ve specializovaných oblastech; 

agregace a artikulace společných zájmů a potřeb regionu a jejich 

zastupování na úrovni krajů a státní správy; reprezentace a spolupráce 

v rámci profesních organizací 

• rozvoj a podpora mezinárodní a příhraniční spolupráce na regionální 

úrovni týkající se podpory cestovního ruchu v Jeseníkách 

• 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 

• budování značky Film Friendly destinace prostřednictvím regionální 

filmové kanceláře Jeseníky Film Office 

 

Exklusivní byla v roce 2017 spolupráce s Toulavou kamerou, kdy se 

v Jeseníkách natáčelo několik reportáží. J-SCR bylo partnerem mnoha press 

tripů s účastí zahraničních novinářů. JFO byla významným partnerem prvního 

ročníku filmového festivalu Film Fest Staré Město. Ve spolupráci s iniciativou 

Ochutnejte Jeseníky uspořádalo J-SCR večer věnovaný Jeseníkům, který se 

konal v rámci hudebního festivalu Džem Fest, v rámci večera proběhla 

prezentace a ochutnávka regionálních výrobků.  

Rok 2017 byl významným i z hlediska navázání kontaktů se světovými 

významnými novináři a to prostřednictvím Visit Europe Media Exchange 2017 

(VEMEX), který pořádalo zahraniční zastoupení agentury CzechTourism 

a Generální konzulát České republiky v New Yorku. 

J-SCR navázalo na online kampaň Jeseníky – poslední ostrovy svobody 

a zároveň spustilo další online cyklo kampaň Jeseníky – hory co jedou. 

 

J-SCR zahájilo kontinuální přeshraniční spolupráci a stalo se jedním 

z jedenácti partnerů polsko-českého projektu Společné dědictví, který je 

zaměřen na marketingovou podporu cestovního ruchu v česko-polském 

pohraničí, přesněji na propagování kulturního dědictví regionu. Cílem 
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projektu je vytvoření trvalé integrované sítě spolupráce v oblasti cestovního 

ruchu na území česko-polského pohraničí založené na přírodním a kulturním 

dědictví prostřednictvím podpory cestovního ruchu. 

 

Projekty J-SCR 

Název projektu 

Jeseníky Film Office:  

• natáčení reportáží do pořadu Toulavá kamera  

• nejvýznamnější spolupráce na filmech Kvarteto a Miluji tě modře, 

dokudramatu Poslední útěk Jeronýma Pražského a dokumentech 

Barokní velmož a Poslední oběť, který mapuje příběh a život 

šumperského měšťana Heinricha Peschkeho,  

• spolupráce s rakouskou televizí ORF při natáčení v regionu 

• prezentace festivalu Finále Plzeň a na Mezinárodním filmovém 

festivalu v Karlových Varech – nabídka lokací v Olomouckém kraji 

• spolupráce s Czech Film Commission a Státním fondem kinematografie 

• spolupráce na prvním ročníku filmového festivalu Film Fest Staré 

Město 

• konference s filmovými profesionály ve spolupráci s Katedrou 

divadelních a filmových studií při Univerzitě Palackého v Olomouci 

Ochutnejte Jeseníky: 

• iniciativa Ochutnejte Jeseníky vyvolala mimořádný zájem 

u provozovatelů restaurací, hotelů a místních pěstitelů, chovatelů, 

producentů a výrobců, jejichž seznam je k dispozici na 

www.navstivtejeseniky.cz 

• odborný seminář a ukázka vaření, ve spolupráci s Jeseníky – originální 

produkt, Lázně Bludov a firmou PRO BIO 

Lyžařské běžecké trasy v Jeseníkách: 

• J-SCR pečují o strojovou údržbu běžeckých stop v Jeseníkách od roku 

2012 

• v roce 2017 spravovaly J-SCR v součinnosti s devíti smluvními 

udržovateli lyžařských běžeckých tratí  11 běžkařských sektorů. 

Finanční prostředky nutné k udržování běžeckých stop dosáhly v roce 

2017 milionu korun. Na financování se podílel Olomoucký kraj, město 

Šumperk a další obce z regionu. 

 

 

 

http://www.navstivtejeseniky.cz/
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Sdělovací prostředky 

 
Největší okruh čtenářů měl stále Šumperský zpravodaj (zpravodajský 

čtrnáctideník města Šumperka), který byl zdarma doručován do všech 

domácností ve městě v nákladu 14 000 ks. Město Šumperk i v roce 2017 

vydávalo měsíčník zaměřený na kulturu – Kulturní život Šumperka, a to 

v nákladu 250 ks. Rokem 2017 bylo vydávání tohoto měsíčníku ukončeno.  

 

Informace se také šířily díky tištěným novinám a internetu, 

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

stránkách Informačního centra Šumperk www.infosumperk.cz a facebooku 

Informační centrum Šumperk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Základní klimatické hodnoty 
(9. 6. – 31. 12. 2017) 

 

Měsíc 

Průměrná 

měsíční 

teplota 

v °C 

Nejvyšší 

hodnota 

průměrné 

denní 

teploty 

v °C 

Nejnižší 

hodnota 

průměrné 

denní 

teploty 

v °C 

Srážky 

v 

mm 

Počet 

dnů se 

srážkou 

9. až 30. června 20,7 25,5 14,5 31,7 5 

Červenec 20,3 26,4 16,1 135,5 17 

Srpen 21,1 27,9 15,8 40 11 

Září 15,0 18,7 13,1 80,6 20 

Říjen 13,0 15,3 9,4 96,7 15 

Listopad 9,4 12,1 7,5 44,2 13 

Prosinec 7,3 11,2 2,4 11,2 15 

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

 

V roce 2017 byla zprovozněna nová monitorovací stanice v Šumperku 

v areálu 5. ZŠ, proto jsou k dispozici pouze údaje od jejího zprovoznění, tedy 

od 9. června 2017. Z monitorovaných měsíců byl nejbohatší na srážky 

červenec, v září však pršelo více dnů. Nejteplejším měsícem byl tradičně 

srpen.  

 

Ovzduší 
 

Jelikož v  Šumperku nebyl měřen celý rok 2017, nelze z naměřených dat 

vyhodnotit roční imisní limit, proto bylo provedeno porovnání koncentrace 

s nejbližší další stanicí státní sítě imisního monitoringu, kterou je stanice 

Dolní Studénky. Vývoj průměrných denních koncentrací PM10 na obou 

lokalitách je téměř totožný. Z toho vyplývá, že obě lokality jsou z hlediska 

PM10 ovlivněny podobnými faktory (zejména meteorologickými podmínkami), 

lokální ovlivnění hraje jen malou roli. Na základě regresní rovnice lze z 

koncentrací naměřených v lokalitě Dolní Studénky vypočíst teoretickou 

hodnotu pro koncentrace v lokalitě Šumperk.  
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Průměrná roční koncentrace PM10 v lokalitě Dolní Studénky byla v roce 2017 

rovna 25,6 µg∙m–3, na základě regresní rovnice lze dopočíst, že v lokalitě 

Šumperk by byla v roce 2017 průměrná roční koncentrace PM10 rovna 

zhruba 22–23 µg∙m–3 (roční imisní limit PM10 je 40 µg∙m–3). Odhadnutá roční 

koncentrace PM10  nepřekračuje imisní limit. 

 

Obdobně lze srovnat také koncentrace PM2,5   a  vypočítat průměrnou roční 

koncentraci PM2,5 pro lokalitu Šumperk. Průměrná roční koncentrace PM2,5 

v lokalitě Dolní Studénky v roce 2017 byla rovna 19,7 µg∙m–3. Na základě 

regresní rovnice byla vypočtena průměrná roční koncentrace PM2,5 pro 

lokalitu Šumperk, která má hodnotu zhruba 19–20 µg∙m–3 (roční imisní limit 

PM2,5   je  25  µg∙m–3   a  od 01.01.2020  je limit 20 µg∙m–3 ). Odhadnutá roční 

koncentrace PM2,5  nepřekračuje imisní limit, je však na úrovni imisního 

limitu, který bude platit po roce 2020. 

 

Srovnání s imisním limitem pro denní koncentraci PM10 není možné, je 

potřeba měřit po celý rok. Zde by nepomohlo ani srovnání s lokalitou Dolní 

Studénky, protože v jednotlivé dny může docházet k lokálnímu ovlivnění 

a výsledek by byl zatížen příliš velkou chybou. v období od 9. 6. – 31. 12. 

2017 byla hodnota imisního limitu pro průměrnou denní koncentraci PM10 

(imisní limit je 50 µg∙m–3) překročena pouze 2x (9. 11. 2017 a 21. 12. 2017), 

povolený maximální počet překročení je 35x za rok. Celý rok však nelze 

vyhodnotit.   

 

Pitná voda 
 

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

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

vodovodu výskyt cizorodých látek nepřekračuje stanovené limity a je 

průběžně kontrolován laboratoří ŠPVS.  

 

Druh Jednotka Limit 
Rok 

2016 2017 

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

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

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

Amonné ionty mg/l 0,500 <0,05 <0,05 

CHSK (Mn) mg/l 3,000 0,600 0,570 
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Dusičnany mg/l 50,000 17,700 18,500 

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

Tvrdost vody (vápník 

a hořčík) 
nmol/l 2-3,5 0,92 1,09 

Zdroj: KHS Ol. Kraje – úz. pracoviště Šumperk 
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20. Krizové řízení 
Významnou záležitostí roku 2017 v oblasti krizového řízení, bylo krajské 

cvičení orgánů krizového řízení a složek integrovaného záchranného systému 

nazvané „Forest Fire 2017“. v rámci cvičení byl procvičen reálný postup 

činností při koordinaci záchranných a likvidačních prací v případě vzniku 

mimořádné události s možným vyhlášením krizového stavu v podmínkách 

Olomouckého kraje. Konkrétně se jednalo o cvičný rozsáhlý lesní požár 

v nepřístupné oblasti se vznikem dalšího ohrožení.  

 

Další významnou záležitostí související s krizovým řízením v Šumperku byla 

snaha o získání dotace na podporu protipovodňových opatření. Byla podána 

žádost o dotaci z Operačního programu Životní prostředí 2014–2020. 

Konkrétně se jednalo o 66. výzvu, specifický cíl: 1. 4 – Podpořit preventivní 

protipovodňová opatření - Budování a rozšíření varovných, hlásných, 

předpovědních a výstražných systémů na lokální úrovni, digitální povodňové 

plány. 

 

V roce 2017 probíhaly také akce v rámci preventivně výchovné činnosti, 

která představuje jeden ze způsobů informování obyvatelstva nebo přípravy 

občanů k obraně státu. 

 

Přehled preventivně výchovných a vzdělávacích akcí v oblasti krizového řízení 

a ochrany obyvatelstva 

 

V roce 2017 nastala změna v personálním obsazení pracoviště bezpečnostní 

rady. Jiří Skrbek odešel do důchodu a na jeho pozici nastoupila Ing. Zuzana 

Matějčková. 

Název akce 

Počet 

uskutečněných 

akcí 

Cvičení orgánů krizového řízení „FOREST FIRE 2017“ 1 

Preventivně výchovné akce pro žáky základních škol 6 

Preventivně výchovné akce pro studenty středních škol 2 

Preventivně výchovné akce pro širokou veřejnost 3 

Stanoviště preventivně výchovné činnosti na akci  SONS 

ČR, z. s. 
1 

Školení k bezpečnosti silničního provozu pro veřejnost 1 
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21. Hasičský záchranný sbor (HZS) 

Olomouckého kraje, územní odbor Šumperk 

a Jednotka sboru dobrovolných hasičů (JSDH) 

města Šumperka 
 

HZS Olomouckého kraje, územní odbor Šumperk, Nemocniční 7 

 
Územní odbor Šumperk je jednou z organizačních součástí Hasičského 

záchranného sboru Olomouckého kraje. v čele územního odboru Šumperk 

stál v roce 2017 stejně jako v letech předešlých územní ředitel  

plk. Ing. Martin Žaitlik. u územního odboru Šumperk bylo v roce 2017 

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 objasňování a uzavírání některých požárů ve smyslu právních 

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

preventivně výchovné činnosti na vybraných školách a veřejných akcích) 

• pracoviště integrovaného záchranného systému a služeb (zajišťuje 

speciální činnosti v rámci strojní služby, chemická a technická služba 

zajišťuje akceschopnost veškerého vybavení a prostředků používající se 

pro zásahovou a speciální činnost nejenom hasičů, poskytují základní 

a metodickou pomoc všem jednotkám sborů dobrovolných hasičů měst 

a obcí) 

• provozní pracoviště (zajišťuje běžné provozní záležitosti v organizaci) 

• Stanice Šumperk (služba je zajišťována nepřetržitě; jednotky jsou 

připraveny kdykoliv řešit události všech typů požárů, dopravních nehod, 

živelních pohrom, úniků nebezpečných látek a technických pomocí) 

• Stanice Zábřeh 

 

V roce 2017 územní odbor Šumperk úzce spolupracoval a metodicky vedl 

35 jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí ORP Šumperk. Z těchto 

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

obce. 

 

V roce 2017 došlo na území města celkem ke 368 událostem. v souvislosti 

s řešenými událostmi došlo ke dvěma úmrtím a šedesát čtyři osob bylo 

zraněno. Provedenými zásahy bylo zachráněno sto jedenáct osob. 

 

Jednotka sboru dobrovolných hasičů, Temenická 135 

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

a nařízení Olomouckého kraje je JSDH začleněna mezi základní složky 

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

s platnými právními předpisy ji zřídilo Zastupitelstvo města Šumperka jako 

organizační složku. Pracuje v režimu pracovní pohotovosti a zabezpečuje 

výjezd do 5 minut od vyhlášení poplachu.  

 

Jednotku v roce 2017 tvořili 4 hasiči, 6 hasičů-strojníků, 2 velitelé družstev 

a 1 velitel jednotky. 

 

Hasební obvod jednotky se řídí Požárním poplachovým plánem Olomouckého 

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

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

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

Hostice, Hrabenov, Radmilov, Štědrákova Lhota, Vernířovice a Bartoňov. 

 

41

53

16

223

35

Druh zásahů

zásah u požáru

zásah u dopravní
nehody

únik nebezpečné
látky

technická pomoc

planý poplach
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Jednotka v uplynulém roce zasahovala u 59 mimořádných událostí. Největší 

vytíženost byla tradičně v měsíci srpnu, kdy zasahovala u 12 mimořádných 

událostí. Nejčastěji jednotka zasahovala u technických pomocí zaměřených 

na odstranění nebezpečných stavů, kterých bylo 40. 

  

V rámci preventivně výchovné činnosti byla jednotka v roce 2017 zapojena 

do projektu zaměřeného na výchovu dětí z oblasti požární ochrany a ochrany 

obyvatelstva akreditovaného MŠMT pro vzdělávání. Tento projekt je 

aplikován pod hlavičkou HZS OLK na základních a mateřských školách na 

území města Šumperka prostřednictvím našich vyškolených lektorů 

s platným certifikátem. v průběhu celého roku 2017 na základě uvedené 

projektu proběhlo celkem 16 akcí a bylo proškoleno 103 dětí předškolního 

věku MŠ a 540 žáků 2. a 6. tříd ZŠ na území města Šumperka. Přednášky 

probíhaly pro žáky 2. a 6. tříd v prostorách ZŠ a pro předškoláky MŠ 

v prostorách hasičské zbrojnice. 

 

Další akce pro širokou veřejnost byly v rámci preventivně výchovné činnosti 

zaměřeny na seznámení s činností jednotky, její historie, současné postavení 

ve společnosti a na ukázky technického vybavení. 

 

 

Členové JSDH města jsou zároveň i vedoucími oddílu mladých hasičů SDH 

Šumperk – Temenice. Oddíl mladých hasičů má v současné době okolo 20 

dětí ve věku od šesti do patnácti let a pravidelné schůzky se konají každé 

pondělí od 16.00 do 18.00 hodin na Hasičské zbrojnici Temenice. Oddíl 

mladých hasičů se během školního roku pravidelně zúčastňuje nejrůznějších 

soutěží, které pořádají okolní sbory nebo Okresní sdružení hasičů Čech, 

Moravy a Slezska Šumperk. 

Statistika zásahů JSDH města Šumperka 2015 2016 2017 

Počet zásahů celkem 50 49 59 

- Požáry 18 15 16 

- Živelné pohromy 0 0 0 

- Dopravní nehody 0 2 3 

- Technická pomoc 32 28 40 

- Pohotovost 0 0 0 

- Planý poplach 0 0 0 
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Mimo výše uvedenou stěžejní činnost prováděla jednotka během roku 

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

okolí.  

 

  

22. Policie ČR a Městská policie 

 
Policie ČR – obvodní oddělení Šumperk (OOP), Havlíčkova 8 

 
V roce 2017 bylo na teritoriu Obvodního oddělení Šumperk Územního odboru 

Šumperk Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje spácháno celkem 

888 trestnými činů a objasnit se podařilo 630 trestných činů (70,95 %). 

Dodatečně bylo objasněno dalších 58 trestných činů. 

 

Na teritoriu OOP Šumperk bylo: 

• evidovány 3 případy krádeží vloupáním do obchodů 

• evidovány 2 případy krádeží vloupáním do bytů 

• evidovány 2 případy krádeží vloupáním do restaurací a hostinců 

• evidováno 16 případů krádeží vloupáním do chat soukromých osob nebo 

rodinných domů 

• evidováno 31 případů krádeží vloupáním do ostatních objektů 

• evidováno 116 prostých krádeží 

• evidováno 23 případů poškození cizí věci (objasněnost 34,78 %) 

• evidováno 7 případů výtržnictví (objasněnost 100 %) 

• evidováno 21 případů sprejerství 

• evidovány 4 případy ohrožování výchovy dítěte 

• evidováno 34 případů nedovolené výroby a distribuce psychotropních 

látek a jedů pro jiného 

• evidováno 83 případů zanedbání povinné výživy 

• evidováno 9 případů loupeží 

• evidováno 193 případů hospodářské trestné činnosti (objasněnost 70,43 

%) 

• evidováno 40 případů úmyslného ublížení na zdraví (objasněno 71,11 %) 

• evidováno 14 případů vydírání 

• evidovány 4 případy porušování domovní svobody  
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V roce 2017 byl na teritoriu obvodního oddělení řešen 1 případ týrání osoby 

žijící ve společném obydlí s objasněností 100 % a 1 případ znásilnění také 

s objasněností 100 %. 

 

V územní působnosti obvodního oddělení Policie ČR Šumperk nebyla v roce 

2017 spáchána žádná vražda. 

 
Městská policie, Jesenická 31  

 

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

v platném znění.   

Ve sledovaném období bylo strážníky Městské policie Šumperk: 

• řešeno 6 052 událostí (přestupků, trestných činů, asistencí, předvádění 

osob, doručování zásilek, součinnostních akcí apod.) 

• zadrženo 13 osob podezřelých ze spáchání trestného činu 

• zadrženo 35 osob hledaných či pohřešovaných 

• uloženo celkem 2 141 pokut v blokovém řízení ve výši 810 00 Kč, z toho 

1 606 blokových v celkové výši 439 800 Kč a 535 blokových pokut na 

místě nezaplacených v celkové výši 370 200 Kč 

• řešeno 2 088 přestupků v dopravě 

• zadrženo 11 podnapilých řidičů 

• řešeno 108 přestupků cyklistů (jízda na kole v pěší zóně, jízda za snížené 

viditelnosti bez osvětlení, jízda po chodníku apod.) 

• řešeno 36 přestupků na úseku ochrany před alkoholismem a jinými 

toxikomániemi 

• řešeno 136 přestupků proti veřejnému pořádku 

• řešeno 23 přestupků proti občanskému soužití 

• řešeno 111 přestupků proti majetku včetně krádeží v obchodech 

• řešeno 96 případů porušování obecně závazných vyhlášek a nařízení 

města (z toho 39 případů bylo porušování zákazu konzumace 

alkoholických nápojů na veřejném prostranství a 10 případů se týkalo 

nerespektování tržního řádu, kterým je zakázán podomní a pochůzkový 

prodej) 

• vystaveno 257 parkovacích karet 

• vydáno 187 povolení k vjezdu do pěší zóny 

• zjištěno 22 vraků vozidel 

• v 11 případech realizován převoz podnapilých osob do protialkoholní 

záchytné stanice 

• odchyceno 87 zatoulaných psů, z toho 56 jich bylo vráceno původním 

majitelům, 1 se ujali noví majitelé a 30 bylo předáno do útulku 
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Přehled některých činností MP v letech 2013– 2017 

Činnost 2013 2014 2015 2016 2017 

Zadržení osoby hledané či 

pohřešované 
19 26 23 17 

 

35 

Zadržení podezřelého z trestné 

činnosti 
33 28 21 27 13 

Zadržení podnapilého řidiče 16 7 18 16 11 

Dopravní přestupky 2116 1899 1836 2357 2088 

Rušení nočního klidu 33 25 34 38 33 

Poškození a zábor veřejného 

prostranství 
30 20 21 120 38 

Znečištění veřejného prostranství 33 23 33 56 32 

Asistence PČR, HZS a jiné 168 156 133 160 159 
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Přílohy 
 

Seznam starostů a předsedů národních výborů 

 
Starostové 

1850–1857 Karl A. Wagner 

1857–1864 Anton Hönig 

1864–1870 Ferdinand Johann Schneider 

1870–1876 Josef Brandhuber 

1876–1882 Anton Hanel 

1882–1907 Friedrich von Tersch 

1907–1918 Dr. Viktor Woelhelm 

1918–1921 Gustav Oberleithner (od ledna do června 1919 bylo 

městské zastupitelstvo rozpuštěno a město spravoval vládní komisař 

Ing. Robert Srkal) 

1921–1923 Johann Wiltschke 

1923–1931 Dr.Otto Lebwol 

1931–1934 Richard Künzel 

1934–1938 Dr.Alois Blaschke 

1938–1945 Hans Kaulich (do funkce byl jmenován) 

 
Předsedové 

Revoluční národní výbor 

1945 (9. 5.) – 1945 (26. 5.) Eduard Žváček 

1945 (26. 5.) – 1945 (30. 6.) Antonín Novotný 

Místní správní komise 

1945 (30. 6.) – 1946 (21. 6.) Leopold Formánek. 

Místní  národní výbor (demokraticky zvolený) 

1946 (21. 6.) – 1948 (27. 2.) Leopold Formánek (nucen odstoupit) 

Místní  národní výbor (ustavený a nedemokraticky volený) 

1948 (27. 2.) – 1949 (1. 4.) Alois Vobecký (27.2.– 18.3.1948 v zastoupení) 

1949 (2. 5.) – 1950 (5. 6.) Jaroslav Trojan 

1950 (5. 6.) – 1960 (20. 6.) Bohumil Novák 

Městský národní výbor 

1960 (20. 6.) – 1969 (5. 9.) Břetislav Sommer (nucen odstoupit) 

1969 (5. 9.) – 1970 (10. 3.) Josef  Senczak (v zastoupení) 

1970 (10. 3.) – 1976 (16. 11.) Lubomír Krejčí 

1976 (16. 11.) – 1986 (25. 6.) Stanislav Krňávek 

1986 (25. 6.) – 1990 (6. 12.) Karel Bleha 

 



110 

 

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 

2017 v souladu s ustanovením § 18 zákona č. 106/1999 Sb., 

o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 

předpisů 
 

 

Název odboru 

Počet 

písemně 

podaných 

žádostí 

Počet 

vydaných 

rozhodnutí o 

odmítnutí 

žádostí 

Počet 

podaných 

odvolání 

proti 

rozhodnutí 

Počet 

stížností na 

postup při 

vyřizování 

žádosti 

o informace 

kancelář 

tajemníka 
1 1 1 0 

odbor správní 

a vnitřních věcí 
3 1 0 0 

odbor finanční 

a plánovací 
1 0 0 1 

odbor 

majetkoprávní 
1 0 0 0 

odbor 

strategického 

rozvoje, 

územního 

plánování 

a investic 

2 0 0 0 

odbor školství, 

kultury 

a vnějších 

vztahů 

1 0 0 0 

odbor životního 

prostředí 
5 0 0 0 

odbor dopravy 8 2 0 1 

odbor výstavby 7 1 0 1 

odbor 

živnostenský 
1 0 0 0 

odbor 1 0 0 0 
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sociálních věcí 

oddělení 

interního 

auditu 

a kontroly 

1 0 0 0 

oddělení 

bezpečnostní 

rady města 

2 0 0 0 

městská 

policie 
0 0 0 0 

MěÚ ve 

spolupráci 

s Podniky 

města 

Šumperka 

0 0 0 0 

Žádosti 

vyžadující 

spolupráci 

napříč odbory 

5 0 0 1 

CELKEM 39 5 0 4 

 

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

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

předpisů (dále jen „InfZ“) obdržel dne 25.09.2017 žádost o informace, ve 

které žadatelka požadovala informace o adrese a datu narození pracovnice 

Odboru sociálních věcí MěÚ Šumperk. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti bylo 

žadatelce odesláno dne 05.10.2017. Žadatelka podala v souladu s InfZ 

odvolání k nadřízenému orgánu povinného subjektu, tj. ke Krajskému úřadu 

Olomouckého kraje (dále jen „KÚOK“). KÚOK rozhodnutí povinného subjektu 

o odmítnutí žádosti svým rozhodnutím ze dne 03.11.2017 potvrdil.  

 

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

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

předpisů (dále jen „InfZ“) obdržel dne 13.04.2017 žádost o poskytnutí 

informací obsažených ve spisovém materiálu sp. zn. 

33151/2017/DOP/ALVL. Odpověď zaslána žadateli v plném rozsahu 

prostřednictvím datové schránky (dále jen „DS“) dne 20.04.2017. Dne 

20.04.2017 obdržel povinný subjekt ze strany žadatele stížnost na postup při 

vyřizování informace v souladu s InfZ (stížnost se týkala přílohy k průvodnímu 

dopisu odpovědi na žádost dle InfZ, která nebyla prostřednictvím 



113 

 

DS zaslána). Povinný subjekt omylem prostřednictvím DS přílohu 

k průvodnímu dopisu odpovědi na žádost dle InfZ neodeslal. Náprava byla 

zjednána dne 21.04.2017, kdy byla příloha žadateli prostřednictvím DS 

s omluvou odeslána.  

 

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

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

předpisů (dále jen „InfZ“) obdržel dne 14.07.2017 žádost o poskytnutí 

informace týkající se problematiky exekucí. Odpověď odeslal povinný subjekt 

žadateli prostřednictvím e-mailu (dle přání žadatele) dne 21.07.2017 

v plném rozsahu. Dne 09.08.2017 obdržel povinný subjekt ze strany 

žadatele stížnost na nevyřízení informace. Dne 10.08.2017 povinný subjekt 

sdělil žadateli, že odpověď na jeho žádost dle InfZ ze dne 14.07.2017 byla 

zaslána na jeho e-mail dne 21.07.2017. Na důkaz vyřízení žádosti předložil 

povinný subjekt žadateli původní e-mailovou zprávu ze dne 21.07.2017.  

Stížnost byla neoprávněná.  

 

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

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

předpisů (dále jen „InfZ“) obdržel dne 21.07.2017 žádost o poskytnutí 

informace týkající se poskytnutí všech listin ze spisu k pozemku p.č. 145 

v k.ú.Rapotín. Dne 06.09.2017 vydal povinný subjekt odmítnutí žádosti. 

Žadatelka podala stížnost na nečinnost povinného subjektu ke KÚOK (dle 

tvrzení žadatelky odmítnutí žádosti vydané povinným subjektem ze dne 

06.09.2017 žadatelka prostřednictvím pošty neobdržela). Dne 20.10.2017 

obdržel povinný subjekt ze strany KÚOK jakožto nadřízeného orgánu 

rozhodnutí, v němž nadřízený orgán přikazuje povinnému subjektu 

poskytnout žadatelce spisový materiál v anonymizované podobě vyjma 

projektové dokumentace.  Povinný subjekt požadovaný spis zaslal v souladu 

s rozhodnutím nadřízeného orgánu žadatelce dne 14.11.2017.  

 

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

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

předpisů (dále jen „InfZ“) obdržel dne 21.08.2017 žádost o poskytnutí 

informace týkající se problematiky činnosti MěÚ Šumperk (žadatel požadoval 

poskytnutí vnitřních předpisů, směrnic, plán činnosti úřadu, platové 

podmínky zaměstnanců, složení zastupitelstva, komisí, výborů, přehled 

smluvních vztahů s externími subjekty apod.). Povinný subjekt zaslal dne 

22.08.2017 výzvu k úhradě nákladů spojených s poskytnutím informací. Dne 

13.09.2017 podal žadatel stížnost k nadřízenému orgánu proti výši úhrady. 

Dne 03.10.2017 povinný subjekt obdržel rozhodnutí nadřízeného orgánu, 
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v němž nadřízený orgán žádá povinný subjekt, aby svůj nárok na uhrazení 

nákladů lépe specifikoval. Povinný subjekt v souladu s rozhodnutím 

nadřízeného orgánu svůj nárok žadateli specifikoval a dne 17.10.2017 

žadateli odeslal novou výzvu k úhradě nákladů spojenou s poskytnutím 

informace. Žadatel požadovanou částku ve stanoveném termínu neuhradil. 

Žádost byla v souladu s § 14 odst. 5 InfZ odložena.    

 

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 

poplatek. Počet těchto žádostí nebyl v souladu s ustanovením § 13 odst. 

3 uvedeného zákona součástí výroční zprávy o poskytování informací. 

 

Za rok 2017 bylo na základě písemně podaných žádostí uděleno celkem 

6 licencí (udělení souhlasu k užití loga města Šumperka). 
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