
 

 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu  

k informacím.  

 

Žádost číslo: 33 

Evidenční číslo žádosti: 74382/2019 

Žádost přijata a zaevidována dne: 12.07.2019 

Obsah žádosti: 
Podpora znevýhodněných dětí v oblasti 

tělovýchovy a sportu  

Dotčený odbor, který poskytl podklady pro 

zpracování odpovědi: 
SOC + ŠKV  

Žádost vyřídil a odpověď odeslal odbor ŠKV   22.07.2019  

Odpověď poskytnuta: V plném rozsahu  

Přílohy: 0 

  

 Odpověď   
 

Vážený pane magistře,  

 

Městský úřad Šumperk, 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 

12.07.2019 prostřednictvím datové schránky Vaši žádost o poskytnutí informace podle InfZ. V 

žádosti požadujete informace o podpoře znevýhodněných dětí v oblasti sportu a tělovýchovy 

v uplynulých třech letech.  

 

MěÚ Šumperk jakožto povinný subjekt dle InfZ Vám k Vaší žádosti sděluje následující:  

Město Šumperk nemá vypsány programy primárně určené na podporu znevýhodněných dětí 

v oblasti tělovýchovy a sportu. Tato oblast je podporována v rámci Programu prevence kriminality 

a v rámci dotačních programů, které město Šumperk každoročně vypisuje. V rámci těchto 

programů mohou mj. čerpat dotaci i jednotlivci a organizace, jejichž činnost se zaměřuje na péči a 

práci se znevýhodněnými dětmi, mj. i v oblasti sportu a tělovýchovy.    

Program prevence kriminality 

V uplynulých třech letech byly čerpány z Programu prevence kriminality finanční prostředky na 

organizaci prázdninových pobytů pro děti a mládež, které organizuje Orgán sociálně právní 

ochrany dětí MěÚ Šumperk. Cílem projektu a jeho aktivit je výchovně - preventivní působení na 

děti a mládež směřující k prevenci a potlačení rizikového chování a trávené volného času. 

Realizací projektu je podporován všestranný rozvoj dítěte, součástí pobytů jsou sportovní aktivity, 

kreativní činnosti, environmentální výchova a výchovně preventivní aktivity. V rámci projektu jsou 

realizovány tři pobyty: zimní lyžařský pobyt, letní táborový pobyt, podzimní poznávací pobyt. Bližší 

informace k Programu prevence kriminality vč. dokumentů naleznete zde: 

https://www.sumperk.cz/cs/obcan/prevence-kriminality/ 

Program prevence kriminality  

realizátor projekt 
ROK a poskytnutá výše z rozpočtu 

města v Kč 

    2019 2018 2017 

MÚ Šumperk, 

OSPOD 

Prázdninové 

pobyty 122 150 68 956 133 505 

 

Dotační programy  

http://www.sumperk.cz/
https://www.sumperk.cz/cs/obcan/prevence-kriminality/


 

 

Město Šumperk každoročně vypisuje dotační programy (tyto dotační programy zahrnují tři oblasti: podporu 

celoroční činnosti, podporu výkonnostního sportu, podporu neziskových organizací). V rámci těchto 

programů jsou podporovány mj. i jednotlivci a organizace, které se zaměřují na péči a práci se 

znevýhodněnými dětmi.  Více o dotačních programech naleznete zde: 

https://www.sumperk.cz/cs/obcan/dotacni-programy.html 

 

Níže v tabulce je uveden přehled organizací, které čerpaly dotaci za poslední tři roky a jejich činnost je 

zaměřena na péči a práci se znevýhodněnými dětmi.  Dotace jsou poskytovány mj. na činnost, jejichž 

součástí mohou být i sportovní aktivity pro znevýhodněné děti.  

  

Dotace poskytnuté z rozpočtu města Šumperka  

  ROK a poskytnutá výše v Kč  
název organizace IČO 2019 2018 2017 poskytnutá dotace a její účel 

Armáda spásy 

2144034 10 000 0 0 na činnost 

 3 000 0 0 
na Příměstský tábor v Šumperku 

22.-26.7.2019 

Maltézská pomoc, 

o.p.s. 

26708451 10 000 10 000 10 000 na činnost 

 3 000 3 000 3 000 

na Výlety pro děti z Dětského 

centra Ostrůvek s dobrovolníky 

Maltézské pomoci 

Centrum pro dětský 

sluch Tamtam, o.p.s. 
499811 6 000 0 0 na činnost 

SOS dětské vesničky, 

z.s. 
407933 10 000 10 000 0 na činnost 

Jdeme Autistům 

Naproti, z.s. 
27041972 6 000 5 000 0 na činnost 

DĚTSKÝ KLÍČ 

Šumperk, o.p.s. 

25852957 10 000 20 000 25 000 na činnost 

 15 000 15 000 10 000 

na Divadelní představení "Autista 

- Moje zatracené 

nervy"/Prázdninový pobyt pro děti 

a mladé dospělé s 

autismem/Prázdninový pobyt pro 

děti a mladistvé s autismem 

APLA Olomoucký kraj 26602741 5 000 5 000 5 000 

na Mikulášský pobyt pro rodiny 

dětí a mladých lidí s poruchou 

autistického spektra 

Středisko rané péče 

SPRP, pobočka 

Olomouc 

75095009 10 000 10 000 10 000 na činnost 

Centrum sociálních 

služeb Pomněnka, z.ú. 

4775627 0 10 000 10 000 

13. ročník Atletického přeboru 

Olomouckého kraje pro osoby se 

zdravotním 

handicapem/CELOREPUBLIKOVÉ 

NOMINAČNÍ ATLETICKÉ ZÁVODY 

PRO SVĚTOVÉ HRY V ABU DHABI 

V ROCE 2019 
 0 20 000 0 na činnost pro mládež 

Pomněnka o.p.s. 25828274 258 000 258 000 258 000 na činnost 

      

celkem 
2 114 000 

Kč 

703 000 

Kč 

723 000 

Kč 

688 000  

Kč  
 

 

 

http://www.sumperk.cz/
https://www.sumperk.cz/cs/obcan/dotacni-programy.html


 

Podklady pro odpověď poskytl Odbor školství, kultury a vnějších vztahů a Odbor sociální MěÚ 

Šumperk.  

 

 

S pozdravem,  

Mgr. Olga Hajduková  

vedoucí oddělení kultury a vnějších vztahů MěÚ Šumperk  

 

 

http://www.sumperk.cz/

