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Úvod

Vážení a milí přátelé,

Ročenka města Šumperka, která se vám dostává do rukou, je bohatým 
souborem informací, především o hospodaření našeho města v uplynulém 
roce. Z této publikace však můžete čerpat i spoustu jiných zajímavých údajů, 
a to o šumperských firmách, společenských organizacích, spolcích a celém 
neziskovém sektoru. Tato ročenka vám tedy pomůže dát i s pomocí 
„suchých“ čísel věrný obraz života v našem městě.

Doufám, že se Vám bude na našem „krásném vršku“ žít stále lépe a budete 
spokojenější. Vedení města se pro to snaží dělat maximum.

Mgr. Tomáš Spurný
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 13,4 °C

roční úhrn srážek 391 mm

nejbohatší měsíc na srážky září

Počet obyvatel k 31.12.2018 26 032

Cizinci s trvalým pobytem 297

Počet obyvatel včetně cizinců 26 329

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 4

knihovna 1
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Kostely 6

Zdravotní zařízení:

nemocnice 1

poliklinika 1

lékárny 10

Samostatné ordinace lékařů:

pro dospělé 19

pro děti a dorost 7

ordinace specialistů 91

zubních lékařů 25

Domov důchodců 1

Penzion pro důchodce 1

Domy s pečovatelskou službou 4

2. Složení rady a zastupitelstva města
(stav k 31.12.2018)

Členové rady města   Volební strany
Mgr. Tomáš Spurný      Pro Šumperk - KDU-ČSL a NK
Mgr. Irena Jonová       ČSSD
Ing. Jakub Jirgl                     ANO 2011
Radovan Auer                     Šumperáci
Martin Hoždora                     ANO 2011
doc. JUDr. Michael Kohajda, Ph.D.     Pro Šumperk - KDU-ČSL a NK       
Ing. Ondřej Polák       Šumperáci
Mgr. Jana Rybová Kunčarová              ANO 2011
MUDr. Radan Volnohradský                 ANO 2011

Členové zastupitelstva města       Volební strany
Mgr. Tomáš Spurný       Pro Šumperk - KDU-ČSL a NK
Mgr. Irena Jonová       ČSSD
Ing. Jakub Jirgl                     ANO 2011
Radovan Auer                     Šumperáci
Martin Hoždora                    ANO 2011
doc. JUDr. Michael Kohajda, Ph.D.     Pro Šumperk - KDU-ČSL a NK       
Ing. Ondřej Polák       Šumperáci
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Mgr. Jana Rybová Kunčarová              ANO 2011
MUDr. Radan Volnohradský ANO 2011
MUDr. Jiří Berka Sdružení PRO-REGION a Nezávislí
Ing. Petr Blažek Sdružení PRO-REGION a Nezávislí
Mgr. Bc. Zdeněk Brož Nezávislá volba
Ing. Zdeňka Dvořáková Kocourková Sdružení PRO-REGION a Nezávislí
Mgr. Alena Hlavešová KSČM
Ing. Jaroslav Horák SPD
Jaroslav Horák SPD
Martin Janíček ANO 2011
JUDr. Ivana Jordová KSČM
Mgr. Martin Kuchtík Nezávislá volba
Ing. Roman Macek ODS
MgA. Kamil Navrátil Šumperáci
František Porteš ANO 2011
Mgr. Tomáš Potěšil ODS
MUDr. Vít Rozehnal Šumperáci
Dušan Ščambura Pro Šumperk – KDU-ČSL a NK
Ing. Jiří Vozda Sdružení PRO-REGION a Nezávislí
Květoslav Vykydal Nezávislá volba

3. Vedení města

Starosta města – Mgr. Tomáš Spurný
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,
spolu s 1. místostarostou podepisuje právní předpisy obce, odpovídá za 
včasné objednání přezkoumání hospodaření města za uplynulý kalendářní 
rok. Metodicky řídí odbory: krizové řízení, interní audit a kontrolu, kancelář 
tajemníka, finanční a plánovací, majetkoprávní, živnostenský.

1. místostarostka – Mgr. Irena Jonová
1. místostarosta rozhodnutím zastupitelstva města zastupuje starostu v době 
jeho nepřítomnosti, jedná a rozhoduje ve všech věcech, které jsou svěřeny 



7

starostovi. Spolu se starostou podepisuje právní předpisy obce, usnesení 
zastupitelstva a rady města.
Metodicky řídí odbory: dopravy, správní a vnitřních věcí, školství, kultury 
a vnějších vztahů, sociálních věcí. 

2. místostarosta – Ing. Jakub Jirgl 
2. místostarosta rozhodnutím zastupitelstva města zastupuje starostu v době 
jeho nepřítomnosti, jedná a rozhoduje ve všech věcech, které jsou svěřeny 
starostovi.
Metodicky řídí odbory: strategického rozvoje, územního plánování a investic, 
výstavby, životního prostředí.

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 31.12.2018)

Výbory zastupitelstva

Finanční výbor
Předseda:   Ing. Roman Macek
Tajemník:   Hana Adamová
Členové:    MUDr. Radan Volnohradský, Ing. Zdeněk Utěšený, MBA, Ing. Petr 

Suchomel, Ing. Jana Barešová, Ing. et Ing. Bc. Bronislav Suchý, 
Lenka Valentová, Ing. Jakub Šnapka, Ing. Jaromír Mikulenka

Kontrolní výbor
Předseda:   Mgr. Alena Hlavešová
Tajemník:   Helena Hloušková
Členové:     Martin Hladil, MUDr. Vít Rozehnal, Mgr. Tomáš Bartošek, Ing. 

Luboš Cekr, Mgr. Martina Nimmrichterová, PhDr. Václav Kopa, 
Ing. Radovan Vrba, Ing. Ludvík Žák
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Komise rady

Komise pro dotace z rozpočtu města
Předseda:  Radovan Auer (Šumperáci)
Tajemník:   Mgr. Iveta Vymazalová
Členové:   Jiří Gonda, Michal Bubeník, Květoslav Vykydal, Jiří Berka, Jaroslav 

Horák ml., Ladislav Sebök, František Merta, Zdeněk Zerzáň

Komise strategického rozvoje, výstavby a životního prostředí
Předseda:  Mgr. Karel Hošek (Šumperáci)
Tajemník:   Ing. Lenka Krobotová
Členové:    Martin Hoždora, Zdeněk Stojaník, Jiří Valert, Jiří Vozda, Jaroslav 

Horák st., Jana Richtrová, Vladislav Mesiarkin, Petr Prokeš

Komise školství a sportu
Předseda: PaedDr. Hynek Pálka (Šumperáci)
Tajemník:  Bc. Jana Nedělníková
Členové:     Gabriela Kubešová, Petr Jakoubek, Pavel Mareš, Petr Opekar, 

Michaela Jirošová, Eva Kupková, Jan Křížek, Pavla Zerzáňová 
Hilšerová

Komise kultury, letopisecká a cestovního ruchu
Předseda: Mgr. Martin Kuchtík (nezávislá volba)
Tajemník: Bc. Martina Buchtová
Členové:     Josef Macek, Kamil Navrátil, Luboš Heider, Lenka Hoffmannová, 

Věra Kocourková, Andrea Veselovská, Jan Hradil, Matěj Kašík

Komise sociální
Předseda: Dušan Ščambura (PRO ŠUMPERK - KDU-ČSL a NK)
Tajemník:  Zuzana Müllerová, DiS.
Členové: Angelis Zdukos, Taťána Kašparová, Milena Kratochvílová, Ivo 

Fischer, Ludvík Koblížek, Jana Lubojacká, Václav Kopa, Vendula 
Škvařilová

Komise dopravy
Předseda: Ing. Přemysl Michálek, CSc.
Tajemník:  Ing. Jaroslava Vicencová
Členové:    Martin Hladil, Richard Hrdina, Zdenek Suchomel, Jan Karger, 

Zdeněk Kocourek, Jaroslav Horák st., Radek Bubeník, Petr 
Koruna
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Komise pro prevenci kriminality a bezpečnost ve městě
Předseda: František Porteš (ANO 2011)
Tajemník:  Bc. Slavěna Karkošková
Členové:   Jaromír Vondra, Miroslav Nečas, Milan Kukula, Václav Doubrava, 

Rostislav Matušek, Lukáš Zbožínek, Jiří Skrbek, Petr Krill

Komise majetkoprávní, bytového hospodářství a živností
Předseda:  Martin Janíček (ANO 2011)
Tajemník: Kateřina Bezdíčková
Členové:     Klára Dubovská Holubová, Petr Sovadina, Zdeněk Brož, Lubomír 

Vlček, Jaroslava Horáková, Zdena Laštuvičková, Ivana Jordová, 
Zuzana Hicks

Komise Studentská rada
Předseda:   Rudolf Brož (Šumperáci)
Tajemník: Antonín Linet
Členové:    Benjamin Lipenský, Jakub Gloza, Lukáš Rozsíval, Štěpán 

Hofmann, Leona Vicencová, Ondřej Havlíček, Adéla Jurková, 
Jakub Macek

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

Odbory Městského úřadu Šumperk
(stav k 31.12.2018)

Odbor dopravy Ing. Radek Novotný, vedoucí
Odbor finanční a plánovací Ing. Milena Peluhová, vedoucí
Odbor majetkoprávní Ing. Hana Répalová, vedoucí
Odbor sociálních věcí 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 živnostenský Ing. Marek Pospíšil, vedoucí
Odbor životního prostředí Ing. Dana Krňávková, vedoucí
Kancelář tajemníka Ing. Marie Dvořáčková, vedoucí  

V roce 2018 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.
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Městský úřad Šumperk jako úřad s rozšířenou působností vykonával 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
Smlouva o partnerské spolupráci Šumperk – Nysa /Polsko/ 1996
Smlouva o spolupráci s městem Mikulov /Česká republika/ 1998
Smlouva o spolupráci s městem Polotsk  /Bělorusko/ 2000
Smlouva o spolupráci s městem Prievidza /Slovensko/ 2001
Smlouva o spolupráci s městem Ebreichsdorf /Rakousko/ 2002
Smlouva o partnerství mezi městem Šumperk a městem        
Sulmona /Itálie/           2017
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Akce s partnerskými městy a v rámci mezinárodních vztahů –
akce konané v Šumperku (organizované/spoluorganizované 
městem Šumperkem nebo organizované příspěvkovými 
organizacemi města)

10.–14.01.2018 Pracovní návštěva starosty Bad Hersfeldu (DE) 
v Šumperku – prezentace projektu Smart City

12.02.–15.02.2018 Služební cesta K. E. Wiecherse a zástupce ředitelky 
Geistalschule Bad Hersfeld v Šumperku

13.04.2018 Výroční zasedání Společnosti česko-německého 
porozumění v Šumperku

13. 04.2018 Účast zástupců Nysy (PL) a Bad Hersfeldu (DE) na 
slavnostním večeru s předáváním Cen města 
Šumperka za rok 2017

24.–27. 04. 2018 Stáž studentek s Augsburgu (DE) na MěÚ Šumperk 
11. 05. 2018 Mikulov baví Šumperk – košt mikulovských vín 

v Divadle Šumperk
26.06.2018 Zahájení výstavy Cesta na východ – Fotografie 

architektury Minhangu, městské části Šanghaje 
(PRC)

26.–29.06.2019 Pracovní cesta zástupců kulturních a vzdělávacích 
zařízení městské části Minhang, Šanghaj (PRC) 
v Šumperku – návštěva kulturních a vzdělávacích 
institucí.

13.07.2018 Návštěva ukrajinských dětí postižených 
černobylskou havárií na ozdravném pobytu na 
Šumpersku

15.–19.08.2018 XXVIII. Mezinárodní folklorní festival Šumperk 2018
– účast zástupců partnerských měst Nysa (PL), 
Prievidza (SK), Bad Hersfeld (DE) a Sulmona (IT) 
a Zasedání představenstva Společnosti česko–
německého porozumění

28.09.2018 Účast fotbalistů z Nysy (PL) na mezinárodním turnaji 
přípravek v kopané v Šumperku

15.–17.11.2018 XXIII. Blues Alive –účast zástupců měst Nysa (PL), 
Prievidza (SK) a Mikulov (CZ)

07.12.2018 Prodej štol a svařeného vína z Bad Hersfeldu (DE) 
na akci „Vánoce na Točáku“ pro dobročinné účely
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Akce s partnerskými městy a v rámci mezinárodních vztahů –
akce konané v partnerských městech

18.–20.04.2018             Pracovní cesta devíti zástupců města Šumperka 
v Bad Hersfeldu (DE) – projednávaná témata Smart 
City a sociální péče

16.–19.05.2018             Služební cesta šesti členů SDH Šumperk–Temenice 
v Bad Hersfeldu (DE).

18.–20.05.2018 Účast na městských dnech Nysy „Dni Nysy 2017“ 
(PL), účast žáků ZŠ Šumperk, Vrchlického 22, na 
úvodním průvodu městem, koncert šumperské 
skupiny Zutroy

19.–20.05.2018 Šumperk baví Mikulov – prezentační akce města 
Šumperka v Mikulově (CZ) v rámci Slavností města 
Mikulova, účast zástupců města v běžeckém 
závodě Mikulovský kopeček

08.06.2018 Běžecké závody v Nyse „VI. Bieg Nyski“ (PL) – účast 
členů Atletiky Šumperk a zástupců města Šumperka

06.07.2018 Účast Šumperka na „68. Bad Hersfelder Festspiele“ 
v Bad Hersfeldu (DE)

07.–09.09.2018 Prezentace města Šumperka a vystoupení skupiny 
Anna Lukášová & Litera a účast zástupců města 
Šumperka na akci „Pálavské vinobraní“ v Mikulově 
(CZ)

13.–16.09.2018 Návštěva dobrovolných hasičů Bad Hersfeldu (DE) 
v Šumperk v souvislosti s volbou nového velitele, 
jednání o další spolupráci a slavnostní uvedení do 
provozu CAS 30 Scania

13.–16.10.2018 Účast města Šumperka na akci „Lullusfest 2018“ 
v Bad Hersfeldu (DE) a účast šumperských atletů 
v běžeckém závodu „Lollslauf“

11.11.2018 Účast na slavnostním večeru s předáváním ceny 
„Tryton Nyski“ v Nyse (PL)

13.–16.12.2018 Vánoční trhy a prodej českého vánočního cukroví 
pro dobročinné účely v Bad Hersfeldu (DE)

Dále se svými protějšky v partnerském městě Nysa aktivně spolupracovala 
Městská knihovna T. G. Masaryka Šumperk a Základní škola Šumperk, 
Vrchlického 22.
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7. Hospodaření města za rok 2018

Plnění rozpočtu města za rok 2018
PŘÍJMY   v tis. Kč

Ukazatel Upravený rozpočet Skutečnost Plnění v %

Daňové příjmy 408 647 437 597 107

Nedaňové příjmy 74 731 80 295 107

Ostatní neinvestiční transfery 70 184 70 191 100

Investiční příjmy celkem 86 189 73 335 85

Příjmy celkem 639 751 661 418 103

VÝDAJE    tis. Kč

Ukazatel Upravený rozpočet Skutečnost Plnění v %

Kancelář tajemníka 111 828 109 063 98

Odd. bezpečnostní rady 1 450 490 34

Odbor správní a vnitřních věcí 21 661 17 849 82

Odbor životního prostředí 20 595 18 824 91

Odbor dopravy 9 390 8 730 93

Odbor sociálních věcí 23 772 21 587 91

Odbor školství, kultury
a vnějších vztahů

75 214 74 101 99

Odbor finanční a plánovací 87 007 86 683 100

Odbor majetkoprávní 158 986 139 859 88

Odbor strategického rozvoje, 
územního plánování a investic

231 982 158 794 68

Městská policie 17 735 17 280 97

Požární ochrana – JSDH 3 124 3 114 100

Odbor výstavby 200 0 0

Investiční příspěvky 3 610 210 6

Výdaje celkem 766 554 656 584 86
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Přehled majetku města
(stav k 31.12.2018)

AKTIVA tis. Kč

Stálá aktiva: 3 470 808

dlouhodobý nehmotný majetek 9 994

dlouhodobý hmotný majetek 2 655 498

dlouhodobý finanční majetek 798 684

dlouhodobé pohledávky 6 632

Oběžná aktiva: 196 949

zásoby 919

krátkodobé pohledávky 56 675

krátkodobý finanční majetek 139 354

Úhrn aktiv 3 667 757

PASIVA tis. Kč

Vlastní kapitál: 3 373 303

jmění účetní jednotky a upravující položky 2 630 896

fondy účetní jednotky 2 735

výsledek hospodaření 739 672

Cizí zdroje: 294 454

dlouhodobé závazky (vč. úvěrů) 221 092

krátkodobé závazky 73 362

Úhrn pasiv 3 667 757
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8. Rozpočet města Šumperka na rok 2019
(se zapracovaným přebytkem z minulých let)

PŘÍJMY tis. Kč

Daňové příjmy 423 766

Nedaňové příjmy 65 895

Neinvestiční transfery 53 225

Investiční příjmy 78 323

Přebytek z minulých let 114 532

Úvěr 20 000

Příjmy celkem 755 741

VÝDAJE tis. Kč

Provozní výdaje
Investiční výdaje

530 098

207 054

Splátky jistin úvěrů 17 523

Výdaje celkem 754 675

Rozpočet města Šumperka byl schválen zastupitelstvem města dne 
13.12.2018 usnesením č. 29/18.
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9. Demografický vývoj

Demografický vývoj ve městě Šumperk
(rok 2013–2018)

Ukazatel 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Živě narození: 233 300 273 253 266 292 248

z toho chlapci - 144 148 123 143 132 123

z toho děvčata - 156 125 130 123 160 125

Zemřelí: 289 332 316 312 310 332 355

z toho muži - 166 165 158 162 149 177

z toho ženy - 166 151 154 148 183 178

Trend -56 -32 -43 -59 -44 -40 -107

Počet zemřelých v roce 2018 byl 355, což je o 23 více než v předchozím 
roce. Oproti předchozímu roku ve sledovaném období výrazně klesla
porodnost o 44 narozených dětí na počet 248 , což je nejméně narozených 
dětí od roku 2012. 

Nejčastější jména chlapců narozených v Šumperku v roce 2018

Jméno
Počet narozených

v roce 2018
Počet obyvatel v ČR se stejným jménem

Jakub 22 108 013

Jan 17 293 938

Dominik 16 33 322

Martin 16 188 380

Vojtěch 16 52 802

Adam 14 47 837

Matěj 14 38 519
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Nejčastější jména dívek narozených v Šumperku v roce 2018

Jméno
Počet narozených

v roce 2018
Počet obyvatel v ČR se stejným jménem

Eliška 21 61 517

Adéla 15 45 156

Sofie 14 10 388

Anna 13 134 819

Tereza 13 83 692

Viktorie 13 13 687

Barbora 12 57 201

Věková skladba obyvatel města
(stav k 25.01.2019)

Věková kategorie Počet osob Podíl v %

Dětská složka celkem (0–14) 3 819 14,66

15–19 1 054 4,05

20–24 1 188 4,56

25–29 1 646 6,32

30–34 1 558 5,98

Mladší produktivní věk celkem (15–34) 5 446 20,90

35–39 1 755 6,74

40–44 2 061 7,91

45–49 1 845 7,08

50–54 1 624 6,23

55–59 1 583 6,08

60–64 1 803 6,92

Starší produktivní věk celkem (35–64) 10 671 40,96

65–74 3 534 13,56

75–84 1 931 7,41
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85–94 611 2,35

95+ 43 0,17

Postproduktivní věk celkem (65 a víc) 6 119 23,48

Obyvatel celkem 26 055 100

I v roce 2018 docházelo k migraci (stěhování) obyvatel. Do města se
v průběhu roku přistěhovalo 492 osob, 648 obyvatel se odstěhovalo. 

Město Šumperk mělo k 31.12.2018 celkem 26 032 obyvatel s trvalým
pobytem, z toho 12 230 mužů a 13 802 žen. Mimoto ve městě žilo 
297 cizinců s povoleným trvalým pobytem.  

Tabulka sňatků
(rok 2013–2018)

Ukazatel 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Sňatky 111 116 143 155 187 200

sňatky občanské 97 98 132 139 176 192

sňatky církevní 14 18 11 16 11 8

Rozvody 94 73 84 76 68 69

Trend +17 +43 +59 +79 +119 +131

Stejně jako předchozím období zaznamenal počet nově uzavřených sňatků 
v loňském roce výraznější nárůst, celkem o 13 sňatků. Počet rozvodů se 
udržel na podobném hodnotě jako v roce 2017.
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10. Hospodářský a sociální rozvoj
Registr ekonomických subjektů činných bez omezení ve městě Šumperk

(stav k 31.12.2018)

Podnikatelské subjekty se sídlem
v Šumperku dle převažující činnosti 
k 31. 12. 2018

Registrované 
podniky

Podniky se 
zjištěnou 

aktivitou *

Zemědělství, lesnictví, rybářství 165 81

Průmysl celkem 748 418

Stavebnictví 555 282

Velkoobchod a maloobchod; opravy
a údržba motorových vozidel

1 456 552

Doprava a skladování 171 110

Ubytování, stravování a pohostinství 404 198

Informační a komunikační činnosti 111 76

Peněžnictví a pojišťovnictví 146 27

Činnosti v oblasti nemovitostí 492 101

Profesní, vědecké a technické činnosti 888 528

Administrativní a podpůrné činnosti 25 17

Veřejná správa a obrana; povinné 
sociální zabezpečení

4 3

Vzdělávání 98 58

Zdravotní a sociální péče 164 136

Kulturní, zábavní a rekreační činnosti 217 110

Ostatní činnosti 620 267

Nezařazeno 246 100

Celkem 6 510 3 064

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. 2018

Registrované 
podniky

Podniky se 
zjištěnou 
aktivitou 

Bez zaměstnanců 1 760 1 760

1 až 5 zaměstnanců 486 486

6 až 9 zaměstnanců 72 72

10 až 19 zaměstnanců 63 63

20 až 24 zaměstnanci 37 37

25 až 29 zaměstnanců 39 39

50 až 99 zaměstnanců 25 25

100 až 199 zaměstnanců 10 10

200 až 249 zaměstnanců 1 1

250 až 499 zaměstnanců 3 3

500 až 999 zaměstnanců 2 2

1000 až 1499 zaměstnanců 2 2

Neuvedeno 4 037 591

Celkem 6 510 3 064

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

4 353 1963

Fyzická osoba podnikající dle jiných 
zákonů než živnostenského a zákona o 
zemědělství

370 211

Zemědělský podnikatel – fyzická osoba 
nezapsaná v obchodním rejstříku

33 27
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Veřejná obchodní společnost 27 5
Společnost s ručením omezeným 835 633
Společnost komanditní 1 1

Nadace 2 -
Nadační fond 5 1
Akciová společnost 39 36
Obecně prospěšná společnost 9 6
Společenství vlastníků jednotek 341 6
Ústav 3 1
Družstvo 28 24
Organizační složka státu 1 1
Příspěvková organizace 23 23
Odštěpný závod zahraniční právnické 
osoby

1 -

Zahraniční fyzická osoba 28 17
Školské právnické osoby 1 1
Spolek 283 75
Odborová organizace 34 5

Evidované církevní právnické osoby 9 5

Pobočný spolek 67 16
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 6 510 3 064

Zdroj: ČSÚ

Výkon živnostenského odboru MěÚ Šumperk

V roce 2018 Městský úřad Šumperk – Obecní živnostenský úřad:
 vydal 1 202 výpisů ze živnostenského rejstříku jako průkaz 

živnostenského oprávnění
 vydal 116 rozhodnutí o udělení koncese
 zrušil 221 živnostenských oprávnění na vlastní žádost podnikatele
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 zrušil 70 živnostenských oprávnění z moci úřední
 zapsal do živnostenského rejstříku 146 oznámení o přerušení 

podnikání
 zapsal do živnostenského rejstříku 63 oznámení o pokračování

v podnikání
 zapsal do živnostenského rejstříku 432 oznámení změn údajů 

o provozovnách

Na správních poplatcích vybral Městský úřad Šumperk – Obecní živnostenský 
úřad:

 647 130 Kč za registrační úkony
 13 700 Kč na blokových pokutách
 117 000 Kč za pokuty uloženy ve správním řízení

Ekonomické subjekty na území města v r. 2018
(Uvedeny jsou pouze podniky, které poskytly informace)

Strojírenství a kovoprůmysl

Název podniku
Počet 

zaměstnanců 
k 31.12.2018

Očekávaný 
počet 

zaměstnanců 
k 31.12.2019

Tržby
v mil. Kč

Vývoz
v mil. Kč

ABA Šumperk 
s.r.o.*

45 48 77 65

APATOR METRA 
s.r.o.

138 140 195 96

BPS Bicycle 
Industrial s.r.o.**

156 170 980 398

BSK industrial, s.r.o. 24 24 46 7

Pars Nova, a. s.*** 618 670 1 047 25

PLATIT, a.s. 79 79 260 214

Pramet Tools, 
s.r.o.****

670 646 2 798 2292

SHM, s.r.o. 105 107 148 15

Urdiamant, s. r. o. 86 81 98 56

UVAX, s. r. o. 30 33 20 11
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* Uvedený počet zaměstnanců zahrnuje 45 pracovníků zaměstnaných
u firmy ABA Šumperk s. r. o. a 3 pracovníky zaměstnaných přes agenturu.
** Společnost BPS Bicycle Industrial s.r.o. sleduje a uvádí údaje za 
hospodářský rok, tj. 1. 8. 2017 až 31. 7. 2018.

*** Uvedený počet zaměstnanců zahrnuje 594 pracovníků zaměstnaných
u firmy Pars Nova, a. s. a 24 pracovníků zaměstnaných přes pracovní 
agentury.
**** Uvedený počet zaměstnanců zahrnuje 646 pracovníků zaměstnaných
u firmy Pramet Tools, s. r. o. a 24 pracovníků zaměstnaných přes pracovní 
agentury.

Výroba stavebních částí

Název podniku
Počet 

zaměstnanců 
k 31.12.2018

Očekávaný 
počet 

zaměstnanců 
k 31.12.2019

Tržby
v mil. Kč

Vývoz
v mil. Kč

Cembrit, a. s. 195 214 565 551

Zpracovatelský průmysl

Název podniku
Počet 

zaměstnanců 
k 31.12.2018

Očekávaný 
počet 

zaměstnanců 
k 31.12.2019

Tržby
v mil. Kč

Vývoz
v mil.

Kč

TDK Electronics 
s.r.o.

*1 218 1174 1 198 1 195

* Uvedený počet zaměstnanců zahrnuje 1 056 pracovníků zaměstnaných
u firmy TDK Electronics s.r.o. a 162 pracovníků zaměstnaných přes pracovní 
agentury.

Stavební činnost

Název podniku
Počet 

zaměstnanců 
k 31.12.2018

Očekávaný 
počet 

zaměstnanců 
k 31.12.2019

Tržby
v mil. Kč

Vývoz
v mil.

Kč

Fortex-AGS, a. s. * 298 350 784 43
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* Firma Fortex-AGS, a. s. má kromě stavební činnosti ještě vedlejší výrobní 
odvětví, a to strojírenství a kovoprůmysl, realitní činnost, prodej a servis vozů
a dodávku čistírenských technologií. 

Dřevo, plasty, sklo a papír

Název podniku
Počet 

zaměstnanců 
k 31.12.2018

Očekávaný 
počet 

zaměstnanců 
k 31.12.2019

Tržby
v mil. Kč

Vývoz
v mil.

Kč

NOVATRONIC, s. r. o. 58 62 90 44

Textilní průmysl

Název podniku
Počet 

zaměstnanců 
k 31.12.2018

Očekávaný 
počet 

zaměstnanců 
k 31.12.2019

Tržby
v mil. Kč

Vývoz
v mil.

Kč

TILAK, a. s. 55 55 41 11

Výzkum

Název podniku
Počet 

zaměstnanců 
k 31.12.2018

Očekávaný 
počet 

zaměstnanců 
k 31.12.2019

Tržby
v mil. Kč

Vývoz
v mil. 

Kč

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

52 50 16 11

* Firma AGRITEC, s. r. o. má kromě uvedeného hlavního odvětví ještě 
vedlejší výrobní odvětví, a to provádění registračních a zakázkových pokusů, 
produkce sadby zelenin a okrasných rostlin, produkce osiva lnu a kmínu, aj. 

Energetika a vodní hospodářství

Název podniku
Počet 

zaměstnanců 
k 31.12.2018

Očekávaný 
počet 

zaměstnanců 
k 31.12.2019

Tržby
v mil. Kč

Vývoz
v mil.

Kč

ŠPVS, a. s.* 116 116 330 -

Sateza, a. s.** 22 18 127 0
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* Firma ŠPVS, a. s. má kromě uvedeného hlavního odvětví což je výroba 
a dodávka pitné vody a odvádění a čistění odpadních vod 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 31.12.2018

Očekávaný 
počet 

zaměstnanců 
k 31.12.2019

Tržby
v mil. Kč

Vývoz
v mil.

Kč

GENERI, s. r. o. 38 39 46 13

CanTech, s.r.o. 10 10 13 1,5

ELZACO spol. s r.o. 19 20 32 1

Trh práce
Úřad práce v Šumperku evidoval k 31.12.2018 na území šumperského 
okresu 2 978 dosažitelných uchazečů o zaměstnání, z toho 1 495 mužů
a 1 483 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 583, celkový počet uchazečů o práci byl o 53 vyšší, 
tedy 636 občanů. v meziročním srovnání je to pokles o 177
nezaměstnaných. Podíl nezaměstnaných osob byl na území šumperského 
okresu celkem 3,9 %, přímo v Šumperku pak 3,6 %.

Nezaměstnanost v Šumperku podle délky trvání*

Časové rozpětí Počet osob Podíl v %

do 6 měsíců 415 65,25

7–12 měsíců 86 13,52

13–24 měsíců 54 8,49

25+ měsíců 81 12,74
Zdroj: ÚP Šumperk



27

* spočteno z celkového počtu uchazečů o zaměstnání k 31.12.2018
(636 osob)

Nezaměstnanost v Šumperku podle dosaženého vzdělání*

Dosažené vzdělání Počet osob Podíl v %

základní 190 29,87

vyučení v oboru 221 34,75

středoškolské
s maturitou 164 25,79

vyšší odborné 5 0,78

vysokoškolské 56 8,81
Zdroj: ÚP Šumperk

* spočteno z celkového počtu uchazečů o zaměstnání k 31.12.2018 
(636 osob)

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

(stav k 31.12.2018)

Obecná charakteristika Počet

Ubytování:

Hotely 4

Penziony a apartmány 7 a 3

Ubytovny 5

Gastronomická zařízení a bary:

Restaurace a pizzerie 28

Kavárny, cukrárny, čajovny 15

Bary 15

Hostince, pivnice 11

Vinotéky 13

Rozvážkový servis 9
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Obchod a služby:

Autoservis 14

Čistírny 2

Cestovní agentury a kanceláře 12

Drogerie 6

Elektro-prodejna 8

Elektro-služby 7

Fotoateliéry 2

Graf. studio, reklama 12

Kadeřnictví 14

Kosmetika 12

Knihkupectví 3

Krejčovství 3

Květinářství 7

Obuv (včetně opraven) 11

Opravny a půjčovny 11

Optika 6

Prodejna, obchod 78

Realitní kanceláře 9

Sběrny 5

Stavební práce a materiál 22

Taxislužby 4

Textilní výrobky 12

Tiskárny 7

Voda, topení, plyn 15

Výpočetní technika 15

Zámečnictví 5

Zdravotnické potřeby 3

Zlatnictví 4
Zdroj: IC
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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. 
Z důvodu plánované rekonstrukce přednádraží byl k 31.12.2018 ukončen 
provoz pošty Šumperk 2 v ulici Jesenické u nádraží.

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

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 2018 byl na energetickém trhu ve znamení růstu tržních nákupních cen 
a výrazně zvýšeného zájmu zákazníků o změnu dodavatele. Obchodní 
strategie a již zcela etablovaná značka innogy umožnily pokračovat ve 
stabilizaci portfolia zákazníků odebírajících zemní plyn, a nadále pokračovat 
růstem portfolia zákazníků odebírajících elektřinu a i dalšími úspěšnými 
projekty a produkty v oblasti nekomoditních služeb.
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Z hlediska teplotního průběhu byl rok 2018 nejteplejším rokem v ČR od 
začátku měření (územní teplota se v ČR měří od roku 1961). Teplotní dopad 
negativně ovlivnil celoroční prodané objemy zemního plynu.
V roce 2018 innogy Energie, s.r.o. prodala svým koncovým zákazníkům (KZ) 
celkem 27 210 473 MWh zemního plynu. Prodej koncovým zákazníkům klesl 
oproti roku 2017 o 1 152 125 MWh (o 4 %). Na poklesu se podílely hlavně 
kategorie Domácnosti a Maloodběratelé. Snížený prodej v těchto kategoriích 
(o 14 %) souvisí zejména s negativním vlivem teploty a s pokračujícími 
odchody zákazníků ke konkurenci. Pokles v uvedených kategoriích byl ale 
z části eliminován vyšším prodejem dosaženým u kategorie Velkoodběratelé 
(o 6 %).
Výsledek hospodaření skupiny innogy v ČR po zdanění dosáhl v roce 2018
hodnoty 9 027 mil. Kč. Výsledek hospodaření před zdaněním činil 11 216 
mil. Kč. 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 
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.



31

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.

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.
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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 2018 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.

Zásadní část výnosů společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. 
v roce 2018 tvořily výnosy z pronájmu a pachtu vodohospodářského majetku 
společnosti, který je pronajímán nájemci a provozovateli, společnosti ŠPVS.
Výše pachtovného za pronájem kanalizační infrastruktury činila v roce 2018 
celkem 64 015 tis. Kč bez DPH. Výše nájemného za pronájem vodovodní 
infrastruktury činila v roce 2018 celkem 33 266 tis. Kč bez DPH. Celková 
výše výnosů z nájemného a pachtovného činila v roce 2018 částku 
97 282 tis. Kč bez DPH. Další část výnosů společnosti Vodohospodářská 
zařízení Šumperk, a.s. v roce 2018 tvořily výnosy z nájemného od obcí 
s individuální kalkulací ceny vodného a stočného. V roce 2018 činil výnos 
z tohoto nájemného částku 1 720 tis. Kč bez DPH, což představuje 
meziroční nárůst o 377 tis. Kč bez DPH. Celkové výnosy v roce 2018 činily 

100 140 tis. Kč.

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

Základní náplní činnosti ŠPVS, a.s. je výroba a dodávka pitné vody 
a odkanalizování a čištění odpadních vod. Společnost spravuje k dnešnímu 
dni 16 vodovodů, z toho 7 skupinových, 56 vodojemů, 4 úpravny pitné vody 
a 667 km vodovodních sítí.
Skupinový vodovod Šumperk zásobuje obce Loučná nad Desnou, Velké 
Losiny, Sobotín, Rapotín, Petrov nad Desnou a Vikýřovice ze zdroje povrchové 
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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 
 z vrtů na prameništi Luže v katastru Šumperk a Nový Malín.
V současnosti nejvýznamnějším zdrojem jsou vrty v Olšanech, ze kterých je 
kromě města Šumperka částečně zásobován i skupinový vodovod Zábřeh, 
obce Olšany, Bludov, Chromeč, Postřelmůvek, Vyšehoří, Rovensko, Svébohov, 
Jedlí.

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. V roce 2018 laboratoře zpracovaly asi 6 300 vzorků vod a kalů.

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

2018 44,92 Kč 43,66 Kč 88,58 Kč

Podniky města Šumperka, a. s.

Společnost se v roce 2018 zabývala činnostmi, které zahrnují následující
oblasti:
 pronájem majetku společnosti a jeho využívání v oblastech a rozsahu:

- výroba a distribuce tepla a TUV-11 kotelen
- lesní hospodářství a příměstský rekreační les
- využití objektu zimního stadionu 
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- využití areálu plaveckých bazénů „Na Benátkách“
- provoz hotelu Sport (restaurační a ubytovací část)
- využití provozního domu (sídlo společnosti)
- využití objektu 5 garáží na ulici Langrova
- využití objektu na Hlavní třídě a v ulici Krátké
- využití tenisového sportovního areálu u hotelu Sport
- využití provozního objektu na letním koupališti

 realizace správy majetku města Šumperka v rozsahu:
- správa a údržba veřejné zeleně
- správa a údržba komunikací
- správa a údržba veřejného osvětlení
- správa veřejných pohřebišť
- správa vodních toků a protipovodňových zařízení
- správa městského informačního systému
- správa příměstského rekreačního lesa
- správa tělovýchovných zařízení města a letního koupaliště

Uvedené činnosti v rámci správy majetku města byly zajišťovány a plněny na 
základě uzavřených mandátních smluv s městem Šumperk, a to v termínu do 
30. června 2018, kdy byly předmětné mandátní smlouvy na základě dohody 
s městem Šumperk ukončeny v rámci transformace systému komunálních 
služeb. Důvodem této transformace byly proběhlé legislativní změny spojené 
se zákonem o finanční kontrole a dřívější novelou zákona o dani z přidané 
hodnoty, související především se zavedením režimu přenesené daňové 
povinnosti.

Společnost v průběhu roku 2018 realizovala pouze jednu větší opravu 
v oblasti výroby a distribuce tepla, a to na rozvodech tepla a teplé užitkové 
vody na zdroji K6 – Bratrušovská.

V roce 218 byla dokončena modernizace hlavního objektu zimního stadionu 
v Šumperku, který je ve vlastnictví společnosti. V pořadí třetí fáze 
modernizace zimního stadionu, jejímž předmětem bylo především zateplení 
svislých stěn objektu a úpravu interiéru, probíhala od června do poloviny září. 
Cena realizace zakázky „Modernizace zimního stadionu Šumperk – etapa 
2b“ činila 8,146 mil. Kč bez DPH. Kromě realizace uvedené stavby byly na
podzim zahájeny i projekční práce na přístavbě nového zázemí zimního 
stadionu, která by měla zahrnovat vybudování převážně nových šaten pro 
mládež a družstvo mužů. V návrhu je počítáno i s vytvořením regenerační 
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zóny která by měla do budoucna sloužit všem sportovcům v areálu Tyršova 
stadionu.
Za účelem rekonstrukce přilehlého objektu ubytovny Sport byla na podzim 
roku 2018 uzavřena smlouva o spolupráci se společností Hotel Sport 
Šumperk s.r.o. Součástí této smlouvy byli převod objektu ubytovny za částku 
14 mil. Kč bez DPH. Výtěžek z převodu je u společnosti účelově vázán na 
přístavbu nového zázemí zimního stadionu, kdy zahájení první fáze je 
plánována na jaro 2020.

V říjnu roku 2018 došlo k zahájení nejvýznamnější investiční akce v historii 
společnosti, a to rekonstrukci krytého bazénu. Generální dodavatel zakázky 
společnost PKS stavby a.s. byl vybrán již dubnu, avšak z důvodu napadení 
rozhodnutí zadavatele o výběru ze strany jiného neúspěšného uchazeče a 
kvůli následného prověřování postupu zadavatele v zadávacím řízení ze 
strany Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže byla smlouva o dílo 
podepsána a staveniště předáno až v měsíci říjnu. Vysoutěžená hodnota 
zakázky činila 155,5 mil. Kč bez DPH a stavba by měla probíhat až do roku 
2020.

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 lesním hospodářském celku Lesy města Šumperka, který Podniky města 
Šumperka obhospodařují na základě pachtovní smlouvy uzavřené s městem 
Šumperk gradoval v roce 2018 boj s kůrovcem. Nárůst těžby kůrovcového
dříví v posledních letech je zřejmý z následující tabulky, v níž je uvedeno 
množství kůrovcem napadeného dříví v posledních letech (údaje jsou v m3).  

Druh 
kůrovcové 
těžby  

2013 2014 2015 2016 2017 2018

předmýtní 
nahodilá     

0 0 867 2 740 1 509 2 308

mýtní 
nahodilá         

77 189 1 917 8 147 6 160 8 581

Kůrovcová 
těžba celkem  

77 189 2 784 10 887 7 669 10 889
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Komunální služby
Od 01.07.2018 jsou komunální služby v Šumperku zajišťovány odborem 
majetkoprávním, oddělením komunálních služeb MěÚ Šumperk, nám. 
Míru 1.
Konkrétně se jedná o služby v oblastech:
 Veřejná zeleň – dětská hřiště a sportovní zařízení v majetku města, údržba 

zeleně ve městě a na hřbitovech, vodní toky v majetku města, Hrabenovská 
skládka

 Veřejné komunikace – silnice, chodníky, cyklostezky, autobusové zastávky 
v majetku města

 Veřejné osvětlení, orientační systém města, parkovací automaty
 Správa hřbitova – hlavní hřbitov na ul. Zábřežské, Temenický hřbitov

Ceník služeb hlavního hřbitova a hřbitova Temenice

Nájmy
Cena za 
služby

Cena za 
nájem

Celková 
cena

Hrobového místa
50 Kč
m2/rok

20 Kč
m2/rok

70 Kč
m2/rok

Urnového místa
50 Kč
m2/rok

20 Kč
m2/rok

70 Kč
m2/rok

Hrobka
50 Kč
m2/rok

20 Kč
m2/rok

70 Kč
m2/rok

Kolumbární okénko - -
400 Kč

/rok
Provedení vsypu (provedení 
pietního aktu bez osobní účasti)

- - 1 000 Kč

Provedení vsypu (provedení 
pietního aktu s osobní účastí)

- - 2 000 Kč

Ceny platí i pro cizí státní příslušníky. Ceník byl schválen usnesením RM 
č. 5039/18 ze dne 18.10.2018.

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 
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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.

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, což za rok ročně činí cca 260 tisíc ujetých kilometrů. 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 si zakoupit 
roční jízdenku za 110 Kč. 

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 2018 uspořádal Aeroklub několik akcí:
 od 28. dubna do 7. května to byl 15. ročník plachtařských závodů Jarní 

pohár Jeseníků, jenž přivítal 75 závodníků z České republiky i ze zahraničí
 6. října přichystal společně se SVČ a ZpDVPP 10. 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 realizovaných investičních akcí města v roce 2018

Název
akce

Rozpočtovaná částka
v tis. Kč

Čerpání rozpočtu
v tis. Kč

Knihovna 48 895 48 797

Kino Oko 11 661 11 075

Územní plán Šumperka 1 000 632

Projekty 1 086 151

ZŠ Dr. E. Beneše p.o. 400 267

ZŠ Sluneční p.o. 172 171

ZŠ Vrchlického p.o. 473 99

Parkoviště u nemocnice 5 610 2 222

Sběrné místo 1 500 1 433

Drobné akce 1 850 275

Cyklostezka Dolní Studénky 65 64

Pontis o. p. s. 410 349

Smetanovy sady (zeleň) 420 186

Jiráskovy sady (zeleň) 400 391

Areál Benátky 2. etapa 4 670 3 577

Lokalita Za Hniličkou 12 000 10 271

Program regenerace MPR a 
MPZ 2018

192 192
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Úřadovna nám. Míru 34 370 34 082

Regenerace panel. sídliště 
Prievidzská, 5. etapa

3 300 2 395

Komunikace Fibichova, 
parkoviště most

1 855 407

Letiště přistávací dráha 3 650 3 618

Domov se zvláštním režimem 
pro osoby bez přístřeší

7 060 6 384

Palackého vnitroblok 3 185 193

Parkoviště Okružní 160 160

Dům kultury – rekonstrukce 3 000 215

Veselá školka – navýšení 
kapacity MŠ

13 140 13 088

Manufaktura 19 590 7 644

Přestupní terminál Šumperk 1 850 906

Parkovací dům Gagarinova 621 302

Most Tylova 4 100 290

Lokalita Školní 4 150 357

Průmyslová zóna 17 500 92

Regenerace panel. sídliště 
Prievidzská, 7. etapa

825 242

Revitalizace ulice Šumavská 1 745 424
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Příjezdová komunikace 
Americká

1 715 41

Subcentrum kasárna 700 381

Revitalizace „Hedva“ 500 89

Singl trail 1 720 1 207

Areál CO Luže – střecha 985 968

Předprostor knihovny 2 500 2 447

Cyklostezka Bratrušov 2 070 248

ZŠ Vrchlického – jídelna 1 500 1 391

Parkoviště Benátky 954 322

ZŠ Vrchlického nucené větrání 
tříd

127 75

Manufaktura – návrh expozice 840 839

Celkem 224 516 158 959

Počet dokončených bytů v Šumperku v roce 2018

Rok
Počet bytů 
v rodinných

domech

Počet bytů 
v bytových
domech

Počet bytů celkem

2014 6 0 6

2015 2 0 2

2016 3 0 3

2017 3 0 3

2018 3 0 3

Zdroj: ČSÚ
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13. Sociální oblast
Výkon odboru sociálních věcí MěÚ Šumperk

Výkony sociálních pracovníků na úseku sociálně-právní ochrany dětí

Druh výkonů Počet

návštěvy v rodinách a ústavních zařízeních 1 251

hájení zájmů nezletilých dětí při jednání u okresního a krajského 
soudu 726

sledování výchovy nezletilých dětí v rámci výkonu dohledu nad 
výchovou 130

ustanovení orgánu sociálně-právní ochrany kolizním opatrovníkem 
nezletilých dětí v případech možné kolize zájmu rodičů a jejich dětí 712

počet přednášek na školách v rámci Komplexního preventivního 
programu Šumperk 45

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 86

počet dohod o výkonu pěstounské péče k 31.12.2018 31

počet žadatelů o zprostředkování náhradní rodinné péče 3

počet žadatelů o zprostředkování osvojení a pěstounské péče 9

Kurátoři pro děti a mládež v roce 2018 pracovali se 152 nezletilými dětmi
a mladistvými, se kterými řešili výchovné problémy, trestnou činnost, 
přestupky. V roce 2018 pokračovala dlouhodobá spolupráce s dětským
oddělením Nemocnice Šumperk na úseku provádění testování na přítomnost 
drog u nezletilých.

V agendě sociální práce pracoval sociální kurátor celkem se 189 klienty, 
z toho bylo 135 osob ve výkonu trestu odnětí svobody a 54 osob 
propuštěných z výkonu trestu. Sociální kurátor provedl celkem 64 návštěv 
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u osob ve výkonu vazby a trestu odnětí svobody. Ve spolupráci s orgánem 
sociálně-právní ochrany dětí provedl 7 návštěv u klientů, kterým končí 
ústavní nebo ochranná výchova z důvodu dosažení zletilosti.

V průběhu roku 2018 vykonávali pověření zaměstnanci odboru sociálních 
věcí funkci veřejného opatrovníka pro 48 osob omezených ve svéprávnosti 
spočívající v oprávnění a v povinnosti zastupování těchto osob v běžných 
záležitostech, správě jejich majetku a vyřizování jejich záležitostí.

Výkony sociálních pracovníků oddělení sociální pomoci MěÚ Šumperk

Druh výkonů Počet

poskytnuté sociální poradenství 3 082

počet sociálních šetření 5 504

návštěva u klientů v jejich přirozeném prostředí 1 811

počet klientů, u nichž byl veden standardizovaný záznam sociálního 
pracovníka v souvislosti s výkonem činností sociální práce 853

počet zastoupených klientů z důvodu nepříznivého zdravotního 
stavu při uzavírání smluv s poskytovateli sociálních služeb 49

Činnosti sociální práce vedoucí k řešení nepříznivé sociální situace
a k sociálnímu začleňování osob byly nejčastěji realizovány s těmito cílovými 
skupinami:

 rodiny s dětmi
 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 2018 bylo:
 vydáno 446 parkovacích průkazů označujících vozidlo přepravující 

osobu těžce zdravotně postiženou
 vydáno 29 euroklíčů osobám, které patřily do vybraných cílových 

skupin
 podáno 36 žádostí o nájem bytu v domech zvláštního určení, bytů 

zvláštního určení a v chráněných bytech v majetku města Šumperka
 uzavřeno 22 smluv o přidělení nájmu v těchto bytech
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Průměrná výše důchodů – okres Šumperk
(rok 2018)

Druh důchodu
Průměrná výše 
důchodu v Kč

Starobní celkem
- z toho muži
- z toho ženy

11 908,00
12 343,00
11 020,00

Invalidní I. stupně 6 142,00

Invalidní II. stupně 7 143,00

Invalidní III. stupně 11 097,00

Zdroj: ČSÚ

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.  
Tato organizace i v roce 2018 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. 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 
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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.
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 a Městská knihovna T. G Masaryka 
Šumperk).
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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.
V roce 2018 byly dokončeny práce na fasádě budovy PONTISu na ulici Gen. 
Svobody. Správa i recepce společnosti se na sklonku roku přestěhovala do 
budovy bývalé knihovny na ulici 17. listopadu. Tím pádem se zvětšily prostory 
pro odlehčovací službu. V tomto roce se úspěšně rozběhl projekt zahradní 
terapie pro seniory a s velkým ohlasem se setkal také česko-polský projekt 
Bezpečný a aktivní senior. Zavedené „Karty života“ z projektu pomáhají 
seniorům i záchrannému integrovanému systému. Další důležitou událostí 
bylo nově zařazení principů Montessori při práci se seniory v denním 
stacionáři i s dětmi v Domě pro osamělé rodiče s dětmi v tísni (DORD). 

 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 2018 využilo pečovatelskou službu 94 uživatelů, z toho bylo 66 žen
a 28 mužů.
Úklid domácnosti využilo 55 % uživatelů, 45,7 % uživatelů využilo dovoz
a zajištění stravy, 54,3 % uživatelů si zvládne uvařit či jinak zajistit stravu 
(komerčními dodavateli stravy). Pomoc při osobní hygieně potřebuje 39,4 % 
uživatelů, pomoc a podpora při podávání jídla 22,3 % uživatelů, s praním
a drobnými opravami prádla potřebovalo pomoc 22,4 % uživatelů, s běžnými
nákupy do 5 kg 19,1 %. Doprovodů a pochůzek využilo 12,8 % uživatelů.

 Denní stacionář Volba
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 
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sem nedoléhá a nabízí se možnost krásných procházek po okolí. Během roku 
2017 aktivně navštěvovalo denní stacionář 35 uživatelů, z toho bylo 27 žen
a 8 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 24hodinovou péči. Odlehčovací
služba má kapacitu 10 lůžek. v roce 2018 službu využilo 85 uživatelů, z toho 
28 mužů a 57 žen. V roce 2018 bylo uzavřeno celkem 230 smluv.

 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 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 
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 2018 využilo službu 
102 žen a 12 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 
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posezení při drobném občerstvení či stolních hrách v klubových prostorách. 
Všechny aktivity plánuje a organizuje samospráva KD, volená členy klubu. 
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.
Klub důchodců měl k 31.12.2018 201 členů a vedl jej 6členný výbor v čele 
s předsedkyní Věrou Rollerovou. Klub důchodců je otevřen každé pondělí 
a úterý od 13 do 17 hodin Schází se v něm členové, aby si poseděli u kávy, 
popovídali si, zahráli si stolní hry nebo karty.

 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, 
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 2018

Činnost Počet 

základní sociální poradenství 3 629

žádosti – jednání zájemce o službu a jiné 169

sociální šetření 501

schůzka k individuálnímu plánování 670

kontakt s OSPOD 138

kontakt s jinou organizací 260

kontrola úklidu 446

kontrola bytu 717

PC uživatelé 198

aktivity pro rozvoj dítěte 226

herna – zapojení do aktivit 44
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jiné činnosti (praní prádla) 1 297

jiná soc. práce (krizová intervence, prodli. smlouvy, pomoc při 
komunikaci s rod. příslušníky apod.) 1 461

Celkem aktivit v rámci poskytované služby 9 756

 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 
vybavený byt 1+1 o velikosti 27 m2 s vybavenou kuchyní, sprchovým koutem
a WC. K realizaci uvedených cílů jsou k dispozici dva sociální pracovníci. 
Za rok 2018 využilo krizový byt celkem 90 uživatelů, z toho 32 žen, 2 muži
a 56 dětí.
       
 Sociální byty
Společnost PONTIS Šumperk o.p.s. v roce 2018 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 2018 byl 15, z toho 
6 dospělých a 9 dětí.
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 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 2018 zde bylo ubytováno 
celkem 25 osob, z toho 18 mužů a 7 žen. Služba nemohla být poskytnuta 
13 osobám, z toho 6 mužům a 7 ženám většinou z kapacitních důvodů.

 Sociální rehabilitace – Centrum Therasuit
Prostřednictvím sociální rehabilitace se pracovníci snaží podporovat
a provázet osoby s tělesným 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. 
V roce 2018 se pracovníci také soustředili na zlepšení vybavení Centra 
Therasuit. Část nového vybavení bylo pořízeno z darů. 
Centru se podařilo zapojit do projektu Nadace ČEZ „Pomáhej pohybem“. Na 
konci roku získalo díky dobročinné sbírce Rupert dar v hodnotě 10 000 Kč na 
nákup nového terapeutického oblečku. 

 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.
V roce 2018 začali pracovníci aktivně pracovat s novou cílovou skupinou –
uživateli alkoholu. Zájemci o službu přicházeli s jasnou zakázkou, a tou je 
pomoc při zprostředkování léčby. Osobám závislým na alkoholu byla také 
poskytována podpora při stabilizaci jejich nežádoucí sociální situace, 
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především se jednalo o pomoc při vyřizování sociálních dávek, vydávání 
nového občanského průkazu apod. 
Z celkových 14 klientů, kterým byla zprostředkována léčba, se jednalo 
o 10 osob užívající alkohol. Primární návykovou látkou u klientů zůstává stále 
pervitin, který se převážně užívá intravenózním způsobem. 
Za rok 2018 mělo Krédo celkem měli 188 klientů, z nichž bylo 118 uživatelů 
pervitinu, 48 uživatelů alkoholu, 16 uživatelů THC, 2 uživatele opiátu, 
2 uživatele nových syntetických drog (tzv. emko) a 2 patologické hráče. 
Díky rozšíření cílové skupiny došlo v roce 2018 zvýšení nejen počtu klientů, 
ale také kontaktů a některých poskytovaných služeb, především poradenské 
činnosti, asistenční činnosti, zdravotního ošetření, potravinového 
a hygienického servisu.
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 2018 bylo přijato 
32 185 injekčních stříkaček a zpět jich bylo vydáno 30 931.

 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
Celkem využilo poradenství 221 osob, z toho bylo 180 žen a 41 mužů.
Mezi nejčastěji poskytované informace patřilo předávání kontaktů na další 
návazné služby, informace o nárocích na dávky státní sociální podpory 
a hmotné nouze, poradenství pro pečující osoby
v oblastech další péče o jejich blízké a také možnost vyzkoušení si 
a zapůjčení vhodné kompenzační pomůcky.

 Univerzita volného času 
Čtvrtým rokem Univerzita volného času zaštiťuje veškeré volnočasové 
aktivity, kterých se mohou účastnit zájemci všech věkových kategorií. Jedná 
se o kurzy jazykové v několika úrovních znalosti, dále výtvarné a mezi velmi 
oblíbené kurzy patří sportovní aktivity – cvičení s flexi-bary, jóga, 
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harmonizační a rehabilitační cvičení. Nově byl pro velký zájem otevřen i kurz 
jógy pro seniory.
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 2018 využilo aktivity Univerzity volného času celkem 283 osob, z toho 
34 mužů a 249 žen. Jednalo se z větší části o obyvatele města Šumperk,
dále 36 osob žijících v obcích Hanušovice a Vikýřovice.

 Nízkoprahový klub pro děti a mládež Rachot
Nízkoprahový klub poskytuje své služby dětem a mladým lidem ohroženým 
sociálně nežádoucími jevy ve věku 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.
V roce 2018 pokračovala spolupráce se školami v propagaci služby. Byly 
uspořádány celkem tři Dny otevřených dveří, opět zaměřené na šumperské 
školy, tentokrát pro žáky 4. a 5. tříd. Klub navštívilo 143 žáků a s nimi 
11 pedagogů. Po realizaci dnů otevřených dveří se některé z dětí vrátily
a klub navštěvují doposud. Tento model prezentace klubu školám je efektivní 
vícenásobně, jednak může oslovit potřebné děti, pro které je služba určena.

 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 roce 2018 obdržel Pontis darem do půjčovny 
1 elektrickou polohovací postel, 1 mechanický vozík pro dospělé, 1 dětský 
mechanický vozík, 1 WC křeslo kolečkové.
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V rámci kompenzačních pomůcek bylo v roce 2018 uzavřeno 81 nových 
smluv. Mezi nejčastěji půjčované pomůcky patřily polohovací postele, 
mechanické vozíky, chodítka domácí i venkovní 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.
Celkový počet zaměstnanců k 31.12.2018 činil 59 (včetně dohod DPP 
a DPČ).

 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.
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 
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výživy sondou, zácvik rodiny v péči o sondy a krmení, kontrola medikace, 
léčebného režimu a paliativní péče.
Za rok 2018 bylo ošetřeno 826 pacientů, proběhlo 17 809 návštěv a bylo 
uskutečněno 32 615 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 2018 využilo službu 430 uživatelů, bylo provedeno 51 526
pečovatelských úkonů, fakultativní služby (doprava charitním autem) byla 
využita 124krát.

 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.
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 2018 využilo službu celkem 430 osob, s časovou dotací 3 635 hodin 
osobní asistence.
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 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 2018 bylo evidováno 336 kontaktů a 58 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 2018 bylo zapůjčeno 440 pomůcek 286 klientům. 

 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
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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 10.30 do 12.00 hodin na základě doporučení příslušných sociálních 
úřadů. Aby pomoc byla účelnější, spolupracuje Charita Šumperk s Armádou 
spásy v České republice, z. s. Za rok 2018 byla pomoc poskytnuta 404
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)

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.
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17. října 2018proběhla u příležitosti Dne bílé hole již 19. 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 24. listopadu
2018. 

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 2018 využilo služeb 73 osob, bylo poskytnuto 9 614
noclehů, bylo učiněno 1 351 intervencí a 1 506 kontaktů.

 Noclehárna pro muže a ženy s kapacitou 20 mužů a 6 žen. Službu 
noclehárny v roce 2018 využilo 118 osob. Celkový počet noclehů byl 
5 956.

 Nízkoprahové denní centrum pro osoby bez přístřeší s denní okamžitou 
kapacitou 20 osob. Službu využilo 115 osob.

 Domov Přístav Šumperk – Domov se zvláštním režimem s kapacitou 
34 uživatelů (z toho 7 žen a 34 mužů), s 12 dvoulůžky a 10 jednolůžky.
Celkový počet smluv na tuto službu byl 41, z toho 7 žen a 34 mužů. 
Celkový skutečný využitý počet noclehů byl 6687.

V březnu 2018 byla otevřena nová službu Domov Přístav Šumperk – Domov 
se zvláštním režimem. Z toho důvodu došlo k rozšíření týmu o nové
pracovníky Domova Přístav a současně doplnění týmu pracovníků azylového 
domu, noclehárny i nízkoprahového denního centra. V rámci prevence 
kriminality pracovníci úspěšně realizovali projekt „Bezpečné pokoje.“
Pracovníci Armády spásy v Šumperku uskutečnili 3. ročník Dnů proti
chudobě, při kterých představují středním školám ve městě fungování 
potravinových bank. V součinnosti s Potravinovou bankou Olomouc proběhly 
dvě potravinové sbírky, a to Národní potravinová sbírka
a sbírka řetězce Kaufland.
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14. Zdravotnictví

Zdravotnické organizace a zařízení na území města Šumperka
(stav k 31.12. 2018)

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

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
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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

Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz
(okres Šumperk – rok 2018)

Počet nově hlášených případů dočasné pracovní 
neschopnosti pro nemoc a úraz

15 236

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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15. Školství

Mateřské školy
Město Šumperk je zřizovatelem 3 mateřských škol s 9 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 2018
dojíždělo do mateřských škol celkem 81 dětí z jiných obcí. Výuku zajišťovalo 
77pedagogických 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 
30.9.2018

Počet 
tříd

Průměr 
dětí 

na třídu

MŠ Pohádka, 
Bc. Pavlína Bošková

pracoviště Nerudova 4B 82 78 3 26

odloučené pracoviště 
Nerudova 4C

28 26 1 26

odloučené pracoviště 
Jeremenkova 52

125 125 5 25

MŠ Pohádka celkem 235 229 9 25

MŠ Sluníčko, 
Silvie Zjavková

pracoviště Evaldova 25 112 108 4 27

odloučené pracoviště Gen.
Krátkého 28

56 55 2 28

odloučené pracoviště 
Šumavská 15

84 84 3 28

odloučené pracoviště 
Vrchlického 19

84 84 3 28

MŠ Sluníčko celkem 336 331 12 28
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MŠ Veselá školka, 
Mgr. Yvona Šimková

pracoviště Prievidzská 1 154 129 5 26

odloučené pracoviště 
Temenická 61

36 33 2 17

odloučené pracoviště
Temenická 61a

56 52 2 26

odloučené pracoviště 
Zahradní 17a

56 42 2 21

odloučené pracoviště 
Sluneční 38

56 56 2 28

MŠ Veselá školka celkem 358 312 13 24

Celkem všechny školky 929 872 34 26

Počet dětí v MŠ v období 2012–2018 (data jsou uvedena vždy k 30.09.)
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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 
jídelny, které jsou součástí základních škol. Do základních škol dojíždělo 
v roce 2018 celkem 725 žáků z jiných obcí. Výuku v základních školách 
zajišťovalo 211 pedagogických pracovníků, z toho 80 % žen.

Kapacita a naplněnost základních škol v Šumperku

Základní škola                
Ředitel

Kapacita 
základní školy

Počet žáků   
k 30.9.2018

Poče
t tříd

Průměr 
žáků 

na třídu

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

650 524 24 22

I. stupeň 297 14 21

II. stupeň 227 10 23

ZŠ Šumperk, 
8. května 63                             
Mgr. Radovan Pavelka

730 588 25 24

I. stupeň 306 13 24

II. stupeň 282 12 24

ZŠ Šumperk, 
Sluneční 38                       
PaedDr. Hynek Pálka

500 428 19 23

přípravná třída 14 1 14
I. stupeň 235 10 24

II. stupeň 179 8 22

ZŠ Šumperk, 
Vrchlického 22                      
Mgr. Petr Málek

550 465 19 25

I. stupeň 263 11 24

II. stupeň 202 8 25

ZŠ Šumperk,
Šumavská 21                        
Mgr. Viktor Verner

750 598 26 23

I. stupeň 336 14 24

II. stupeň 262 12 22

Celkem

3180 2 603 113 23

přípravná třída 14 1 14

I. stupeň 1 437 62 23

II. stupeň 1 152 50 23
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Počet dětí v ZŠ v období 2012–2018 (data jsou uvedena vždy k 30.09.)

Školy jiných zřizovatelů

Školské zařízení                        
Ředitel/ka                                                         

Zřizovatel/ka

Kapacita
školy

Počet žáků    
k 30.9. 2018

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, 
MSc. – ředitel školy            
Mgr. Vladimír Bican – ředitel 
společnosti, statutární 
zástupce

176 175 14 13

MŠ – 26 22 2 11

ZŠ – 150 150 12 13

I. stupeň 73 - -

II. stupeň 77 - -

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

469 251 31 8

MŠ – 69 50 7 7

ZŠ – 376 184 22 8



63

Mgr. Dagmar Skoumalová –
ředitelka školy
Olomoucký kraj – zřizovatel

I. stupeň 78 - -

II. stupeň 106 - -

SŠ – 24 17 2 9

Základní škola a střední škola  
Pomněnka, o. p. s. 
Šumavská 13, Šumperk   
                                                          
Ing. Mgr. Nataša Strakošová 
Vykydalová – ředitelka školy        
Ing. Ivo Vykydal – zřizovatel

52 43 7 6

ZŠ – 44 8 - -

I. stupeň 6 - -

II. stupeň 2 - -

ZŠ
speciální

27 - -

I. stupeň 11 - -

II. stupeň 16 - -

SŠ – 8 8 - -

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 16* 1 16

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

Střední škola Ředitel/ka Zřizovatel
Počet studentů 

k 30.9.2018

Gymnázium, 
Šumperk, 
Masarykovo 
nám. 8

Mgr. Milan Maceček
Olomoucký 

kraj
572

NG - 119

Obchodní 
akademie a 
Jazyková škola 
s právem státní 
jazykové zkoušky, 
Šumperk, Hlavní 
třída 31

Ing. Tom Ristovský
Olomoucký 

kraj

324
OA – 231

Jaz. škola – 93

Střední 
zdravotnická
škola, Šumperk, 
Kladská 2

Mgr. Zuzana Gondová
Olomoucký 

kraj

245
denní 202
večerní 43

Střední škola 
železniční, 
technická a 
služeb, Šumperk, 
Gen. Krátkého 30

Ing. Zbyněk Pechanec 
(zástupce statutárního 

orgánu)

Olomoucký 
kraj

657

Střední odborná 
škola, Šumperk, 
Zemědělská 3

Mgr. Stanislava Beštová
Olomoucký 

kraj

346
denní 280
dálkové 66

Vyšší odborná 
škola a Střední 
průmyslová škola, 
Šumperk, 
Gen. Krátkého 1

Ing. Petr Vepřek
Olomoucký 

kraj

752
SPŠ – 681
VOŠ – 71
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Vysoká škola báňská – technická univerzita Ostrava
Fakulta strojní

Centrum bakalářských studií v Šumperku, které vzniklo v květnu roku 2002, 
sídlí od září 2018 v objektu Městské knihovny T. G. Masaryka Šumperk, 
28. října 1, Šumperk. 
V akademickém roce 2018/2019 probíhala výuka akreditovaného 
bakalářského studijního programu „Strojírenství“. Uchazeči jsou přijímáni do 
prvního ročníku studia ve formě prezenční i kombinované. Studijní plán
prvních dvou ročníků studia je společný pro všechny studenty programu 
a poté jsou všichni studenti zařazeni do studijního oboru „Strojírenská
technologie“.

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

2016/2017 90 74 164 36

2018/2018 69 42 111 30

2018/2019 55 33 88
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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. Na detašovaném pracovišti v Šumperku je možno se 
přihlásit v kombinované formě ke studiu programu Hospodářská politika 
a správa, studijní obor Veřejná ekonomika a správa. 

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 18

2018/2019 50

Česká zemědělská univerzita v Praze
Provozně ekonomická fakulta

Od akademického roku 2007/2008 zabezpečuje vysokoškolské studium 
v Šumperku Česká zemědělská univerzita v Praze (dále jen ČZU) – Provozně 
ekonomická fakulta. Studium probíhá v akreditovaném bakalářském 
studijním programu a v navazujícím magisterském studijním programu 
Veřejná správa a regionální rozvoj v kombinované formě. Studium je 
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realizováno v konzultačním středisku Šumperk, v budově Akademie J. A.
Komenského, nám. Míru 4, Šumperk.
Počet studentů v bakalářském studiu v Šumperku

Akademický rok Kombinované studium Absolventi

2007/2008 39

2008/2009 111

2009/2010 161 24

2010/2011 146 43

2011/2012 153 34

2012/2013 159 62

2013/2014 162 46

2014/2015 124 43

2015/2016 113 44

2016/2017 64 40

2017/2018 54 31

2018/2019 55

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 47

2017/2018 51 40

2018/2019 75
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Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze organizuje v Šumperku na 
Akademii J. A. Komenského od roku 2010 Univerzitu třetího věku. Jedná se 
o zájmové vysokoškolské vzdělávání pro seniorskou veřejnost. 
V akademickém roce 2018/2019 studovalo v šumperském středisku celkem 
87 studentů na téma „České dějiny a jejich souvislosti“. Po úspěšném 
šestisemestrálním studiu a splnění podmínek studia se zúčastňují studenti 
slavnostní promoce na ČZU v Praze. V uvedeném akademickém roce 
promovalo celkem 12 studentů, kteří získali Osvědčení o absolutoriu 
vzdělávacího cyklu „Svět kolem nás“.

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. 
Zájmové útvary (kroužky, sbory a kluby), kterých se ve školním roce 
2017/2018 otevřelo 147, navštěvovalo celkem 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 2017/2018 zapojilo celkem 29 614 účastníků. Těchto 
akcí a aktivit se celkem konalo 672. 

Táborová a další činnost SVČ a ZpDVPP Doris Šumperk ve školním roce 
2017/2018

Název činnosti
Počet 

táborů/pobytů
Počet účastníků

Pobytová akce nad 5 dní 20 673

Pobytová akce do 5 dnů 66 1 896

Příměstský tábor 12 261

Celkem 98 2 830
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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 237 členů, z toho ve 2 oddílech v Libině je registrováno 41 osob 
do 18 let a 12 dospělých. Ve 4 šumperských oddílech (1. oddíl Skautek, 
Strážkyně přátelství, Wakan a Vlčácká smečka) je evidováno 122 osob 
mladších 18 let a 62 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

Dětský domov se 
školou, základní 
škola a středisko 
výchovné péče
Šumperk

Mgr. Tomáš Polák MŠMT Vyhlídka 1

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

Dětský domov se školou, základní škola a středisko výchovné péče Šumperk
Jedná se o státní výchovně – vzdělávací zařízení, které je příspěvkovou 
organizací, přímo řízenou MŠMT. Součástí zařízení je dětský domov se školou 
s celkovou kapacitou 32 dívek a středisko výchovné péče Dobrá Vyhlídka.
V zařízení jsou umístěny dívky, jimž byla nařízena ústavní výchova nebo 
uložena ochranná výchova soudem. Ve většině případů se jedná o dívky, 
které navštěvují II. stupeň základní školy.
Středisko výchovné péče tvoří ambulantní a internátní oddělení s kapacitou 
8 dětí a mohou zde být ubytovány dívky i chlapci. Pracovníci střediska se 
věnují individuálním konzultacím s klienty a jejich rodinami, preventivním 
a intervenčním programům pro školy zaměřeným na klima třídy.

Nezisková organizace Akademie J. A. Komenského, z. s. – oblast Šumperk,
nám. Míru 4 je akreditovanou institucí MŠMT a realizuje akreditované 
vzdělávací programy v rámci celoživotního vzdělávání a dalšího vzdělávání 
dospělých.
Akademie J. A. Komenského:
 nabízí jednoletý pomaturitní akreditovaný jazykový kurz anglického jazyka,
 pro veřejnost, firmy a instituce zajišťuje jazykové kurzy, překlady 

a tlumočení,
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 je akreditované zkušební centrum pro zkoušky z anglického 
a španělského jazyka „LanguageCert“ 
– zkoušky jsou zapsány v seznamu autorizovaných zkoušek MŠMT ČR,

 je akreditovaná instituce pro další vzdělávání pedagogických pracovníků,
 pro uchazeče o zaměstnání a zájemce, kteří chtějí získat kvalifikaci pro 

výkon svého zaměstnání, pořádá rekvalifikační a kvalifikační kurzy,
 od roku 2015/2016 provozuje a zajišťuje činnost v turistickém

Informačním centru a Informačním centru pro mládež,
 v roce 2018 realizovala projekty z ESF pro uchazeče o zaměstnání na 

podporu dlouhodobě nezaměstnaných osob.

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.

Cílová kapacita ZUŠ Šumperk je stanovena na 723 žáků. V roce 2018
navštěvovalo školu 700 žáků. Výuku na škole zajišťovalo celkem 
34 pedagogických pracovníků a provoz budovy zabezpečovali 4 pracovníci
provozní. Výuka byla uskutečňována v hlavní budově školy na ulici 
Žerotínova, na pobočce v ulici  Dr. Beneše 1 (výtvarný obor), na ulici Hynčická
1 v Hanušovicích (hudební obor) a v Jindřichově č. p. 78 (taneční obor).

V roce 2018 škola uspořádala více než 100 koncertních vystoupení pro 
veřejnost a zúčastnila se řady nadregionálních soutěží. Škola získala 1. místo 
v soutěžní přehlídce tanečního oboru, která byla pořádaná MŠMT ČR. Škola
se zúčastnila mimo jiné Mezinárodní kytarové soutěže ve Zruči nad Sázavou, 
soutěže Pianoforte per tutti, Prague Junior Note a dalších přehlídek a soutěží. 
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16. Sport
Přehled organizací Okresního sdružení ČUS Šumperk, z. s. (OSČUS) se 

sídlem na území města Šumperka – stav k 31.12.2018

Název a druh sportovní činnosti Počet členů

TJ Šumperk, z. s. 1 001

Jezdecký oddíl Šumperk, z. s. 34

Fotbalový klub Šumperk, z. s. 316

Hokejový klub Mladí Draci Šumperk, o. s. 260

Ski klub Šumperk, spolek 264

SK People, z. s. 121

SK Severka Šumperk, z. s. 52

Hokejový klub Šumperk 2003 o. s. 95

Šumperský horolezecký klub HORAL, z. s. 54

Kuželkářský klub Šumperk, z. s. 66

SK Salith sport, z. s. 117

Table Tennis Club Šumperk, z. s. 33
Gymnastický klub Šumperk, z. s. 154

Magnus Orienteering, z. s. 112

1. BADMINTONOVÝ KLUB ŠUMPERK , z.s. 1

Klub vytrvalostních sportů Šumperk, z.s. 116

SPORTON Šumperk, z.s. 4

Celkem 2 800

Zdroj: OSČUS
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Dotace sportovním organizacím za rok 2018

Podpora celoroční činnosti

Název organizace Schválená dotace v Kč

Table Tenis Club Šumperk, z.s. 17 000

AVZO TSČ ČR p.s. Šumperk-Temenice 14 000

Klub sportovního tance NEXT Šumperk, z.s. 19 000

Tělocvičná jednota Sokol Šumperk 190 000

Cannibals baseball Šumperk, z.s. 48 000

Klub vytrvalostních sportů Šumperk, z.s. 34 000

Sportovní klub ranch Viktorie, z.s. 8 000

FbC Asper Šumperk, z.s. 60 000

Klub tanečního sportu Šumperk, z.s. 11 000

SK Severka Šumperk, z.s. 15 000

Kuželkářský klub Šumperk, z.s. 15 000

Taneční spolek KK – Dance Sany Šumperk, z.s. 35 000

TJ Šumperk, z.s. 500 000

Gymnastický klub Šumperk, z.s. 60 000

Podpora výkonnostního sportu

Název organizace Oblast Schválená dotace v Kč

Table Tenis Club Šumperk, z.s.
stolní tenis –
družstvo mužů A, 
B, C

35 000

SIDE MX CLUB Šumperk, z.s.
sidercrossový 
klub

20 000

TJ Šumperk, z.s.
kanoistika –
jednotlivci

20 000

TJ Šumperk, z.s. basketbal – muži 80 000

TJ Šumperk, z.s.
atletika –
jednotlivci

20 000

TJ Šumperk, z.s.
atletika –
jednotlivci

30 000
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TJ Šumperk, z.s.
atletika –
jednotlivci

25 000

TJ Šumperk, z.s.
atletika – muži. 
ženy

30 000

TJ Šumperk, z.s.
sportovní 
gymnastika

25 000

TJ Šumperk, z.s. americký fotbal 30 000

TJ Šumperk, z.s.
basketbal –
junioři

60 000

TJ Šumperk, z.s. volejbal – muži 10 000

SK Severka Šumperk, z.s.
orientační běh –
družstvo

20 000

SK Severka Šumperk, z.s.
orientační běh –
jednotlivci

10 000

Tělocvičná jednota Sokol 
Šumperk

moderní 
sportovní karate

25 000

Tělocvičná jednota Sokol 
Šumperk

tenis – jednotlivci 30 000

Fotbal Šumperk, s.r.o. fotbal – muži 430 000

FbC Asper Šumperk, z.s.
florbalové 
družstvo – ženy

40 000

FbC Asper Šumperk, z.s.
florbalové 
družstvo – muži

100 000

Enduro team Coufal, o.s.
motocyklové
soutěže –
jednotlivci

30 000

Ski klub Šumperk, spolek jednotlivci 15 000

TJ Šumperk, z.s. 
plavecký sport –
triatlon

15 000

Podpora neziskových akcí (akce sportovního charakteru)

Název akce Organizace Schválená dotace v Kč

Sport camp 2018 LANO, z.s. 9 000

Sport camp s angličtinou LANO, z.s. 9 000

Přehlídka tanečního oboru 
základní umělecké školy

Základní umělecká 
škola Šumperk

5 000
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11. ročník memoriálu 
Richarda Loserta

MONZUN s.r.o. 18 000

Mládež hraje za Evropu –
mezinárodní fotbalový turnaj
v Bad Sachsa (Něm.)

Fotbalový klub 
Šumperk, z.s.

10 000

Venkovní mládežnické 
turnaje v kopané

Fotbalový klub 
Šumperk, z.s.

10 000

Soustředění mládežnických 
mužstev Fotbalový klub 
Šumperk, z.s.

Fotbalový klub 
Šumperk, z.s.

5 000

Cyklus halových
mládežnických turnajů 
v kopané v Šumperku

Fotbalový klub 
Šumperk, z.s.

18 000

Mezinárodní turnaj 
přípravek

Fotbalový klub 
Šumperk, z.s.

20 000

Silvestrovský běžecký závod 
Vikýřovická 12

HC Cycling, z.s. 5 000

Cesta na Praděd – turistický 
výstup ke 130. výročí 
založení KČT

Klub českých turistů, 
odbor Šumperk

10 000

15. ročník ŠumPerský 
šachový turnaj

Tělocvičná jednota 
Sokol Šumperk

10 000

Celostátní letní tenisové 
turnaje a okresní přebory 
dětí

Tělocvičná jednota 
Sokol Šumperk

15 000

VII. ročník Večer mladých
bojovníků Muay Thai

Tělocvičná jednota 
Sokol Šumperk

10 000

Šumperský soptík 2018
SH ČMS – OSH 
Šumperk

10 000

ODYSSEA 2018

Asociace sportu pro 
všechny při Obchodní 
akademii 
v Šumperku, z.s.

14 000
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Seriál krosových běhů 
Chlapácký běh 2018

Klub vytrvalostních 
sportů Šumperk, z.s.

20 000

Sobotínský divočák 2018 –
Mistrovství Olomouckého 
kraje v orientačním běhu 
v klubových týmech

Klub vytrvalostních 
sportů Šumperk, z.s.

8 000

Šumperský divočák 2018
Klub vytrvalostních 
sportů Šumperk, z.s.

15 000

Badmintonová liga 
dospělých 2018

1. badmintonový klub 
Šumperk, z.s.

10 000

Jednorázové badmintonové 
turnaje

1. badmintonový klub 
Šumperk, z.s

8 000

Putovní pohár v badmintonu
1. badmintonový klub 
Šumperk, z.s

5 000

Jednorázové badmintonové 
turnaje pro děti 2018

1. badmintonový klub 
Šumperk, z.s

8 000

Aerobik Tour Šumperk
SK – D.V. Šumperk, 
z.s.

8 000

Sportovní den
Cannibals baseball 
Šumperk, z.s.

5 000

Cyklistický pobyt na 
tandemech pro osoby se 
zrakovým postižením

SONS ČR, z.s., 
oblastní pobočka 
Šumperk

16 000

24. ročník Memoriálu Petry 
Urbáškové

Gymnastický klub 
Šumperk, z.s.

20 000

Letní gymnastické 
soustředění oddílu GK 
Šumperk

Gymnastický klub 
Šumperk, z.s.

7 000

Cyklus soustředění dětí a 
mládeže Klubu 
vytrvalostních sportů 
Šumperk pro rok 2018

Klub vytrvalostních 
sportů Šumperk, z.s.

8 000

Šumperský pohár horských 
kol

SK Salith sport, z.s. 30 000

IV. ročník Podhorský pohár –
westernové závody

Sportovní klub ranch
Viktorie, z.s.

5 000

Soustředění basketbalu 
mládeže Kunčice

TJ Šumperk, z.s. 14 000
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Soustředění žákovských 
kategorií Račí údolí

TJ Šumperk, z.s. 8 000

Holba běh na Šerák TJ Šumperk, z.s. 12 000

Soustředění dětí oddílu 
sportovní gymnastiky 
Prostějov

TJ Šumperk, z.s. 4 000

Mezinárodní závod žákyň ve 
sportovní gymnastice

TJ Šumperk, z.s. 6 000

Letní plavecké soustředění TJ Šumperk, z.s. 6 000

2. ročník triatlonového 
závodu

TJ Šumperk, z.s. 10 000

Kanoistické soustředění 
v České Vrbné

TJ Šumperk, z.s. 10 000

Kanoistické soustředění 
Francie Lyon

TJ Šumperk, z.s. 3 000

Cyklus turnajů minihokeje
Hokejový klub Mladí 
Draci Šumperk, z.s.

10 000
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17. Kultura

Divadlo Šumperk, s. r. o.
Činnost divadla

Název Počet diváků

Počet představení na domácí scéně 123

Počet představení na zájezdech 20

Počet premiér (večerní hry a pohádky) 8

Počet různých titulů (počet hostujících souborů) 25

Počet návštěvníků 32 300

Divadlo Šumperk zaznamenalo meziroční nárůst diváků o 2 800 osob.

Akce uspořádané ve vlastní produkci divadla

Ceny Miloše Movnara

Festival Divadlo v parku

Divadelní maškarní ples

2x adventní koncert

Písničkový pořad Evergreeny

Mikuláš v divadle

2x scénické čtení

Noc divadel

Silvestr v divadle včetně představení

Česko zpívá koledy

Taneční kurzy Street dance

Dramatické dílny

Divadelní fotbálek

Festival pohádek

Beseda s profesorem Hilským
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Divadlo se podílelo na literárním a filmovém festivalu Město čte knihu, Noci
divadel a projektu Česko zpívá koledy. Dále programově spolupracovalo na
Majálesu a Cenách města.

Divadlo rovněž spolupracovalo s výtvarníky, malíři a fotografy, kteří
vystavovali v galerii divadla.
Činnost divadla zajišťovalo v roce 2018 26 stálých zaměstnanců. Herecký
soubor tvoří 9 stálých herců a hosté.

Kino Oko Šumperk, p. o.
Kino Oko Šumperk navštívilo ve sledovaném roce podle Unie filmových 
distributorů 51 720 diváků. Kino bylo od 15. ledna 2018 zavřené z důvodu 
plánované rekonstrukce. Kino se pro diváky opět otevřelo 
1. června. Průměrná návštěvnost jednoho představení byla rekordní, 
78 diváků. Průměrná cena vstupného byla 118 Kč (průměrná cena v ČR je za 
rok 2018 142 Kč). Celkové tržby kina dosáhly dle Unie filmových distributorů 
částky 6 125 500 Kč. Kino Oko obsadilo podle statistiky Unie filmových 
distributorů sedmnácté místo mezi jednosálovými kiny v ČR. Pokles byl 
způsoben rekonstrukcí. V posledním čtvrtletí bylo kina na druhém místě mezi 
jednosálovými kiny, hned za brněnskou Scalou. 

Divácky nejúspěšnější filmy v Oku – první tři místa

Název filmu Počet diváků

Bohemian Rhapsody 5 407

Čertí brko 4 204

Po čem muži touží 2 702

V roce 2018 se v Oku do top 10 nejnavštěvovanějších filmů dostaly tři české 
filmy, z toho se dva umístily na druhém a třetím místě.      
  
Divácky nejúspěšnější české filmy v Oku – první tři místa

Název filmu Počet diváků

Čertí brko 4 204

Po čem muži touží 2 702

Čertoviny 1 453
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Filmový klub uspořádal 36 představení s celkovou návštěvností
651 návštěvníků (v průměru 18 diváků na představení). Nejnavštěvovanější 
byl film S láskou Vincent (56 diváků). Ve spolupráci s filmovým klubem 
proběhla přehlídka filmů Andrzeje Wajdy.

Kino Oko v roce 2018 pokračovalo v živých přenosech oper a baletů. Velmi 
solidně si z alternativního obsahu vedou i záznamy koncertů různých žánrů 
(Coldplay: A Head Full Of Dreams 152 diváků, Black Sabbath: The End of The 
End 155 diváků.

Kino se opět podílelo na literárním a filmovém festivalu Město čte knihu, bylo 
spolupořadatelem festivalu Džemfest. Poprvé proběhla v kině přehlídka sci-fi 
filmů Future Gate. Své místo měl v programu i festival Snow Film Fest. Kino 
uspořádalo cestopisnou přednášku Na kole do horských vesnic Ázerbájdžánu 
(153 diváků).

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 T. G. Masaryka Šumperk zajišťovala knihovnické a další
služby občanům města v ústřední budově na ul. 17. listopadu 630/6 a po 
přestěhování od 1. 9. 2018 na ul. 28. října 1280/1 a v pobočce Sever na 
Temenické ulici 2620/5.
Knihovna současně působila jako metodické centrum pro zajištění 
regionálních služeb všem veřejným knihovnám okresu Šumperk. Pracoviště 
střediska Městské knihovny Šumperk pečovalo o 32 knihoven v okolí 
Šumperka, při zajištění regionálních služeb dalším knihovnám
spolupracovala se střediskovými knihovnami Hanušovice, Loštice, Mohelnice, 
Štíty, Úsov a Zábřeh.
Nejvýznamnější událostí bylo přestěhování knihovny během měsíce srpna do 
nově zrekonstruované budovy na ulici 28. října 1280/1. Stěhování proběhlo 
bez závažnějších problémů a knihovna tak mohla zahájit svůj výpůjční provoz
dle původního plánu v pondělí 3. 9. 2019. Tomu však předcházelo slavnostní 
otevření knihovny za účasti vedení města, hostů z odborné veřejnosti
a obyvatel města dne 1. 9. 2018.
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Výpůjčky

Půjčovné Počet

Knih 189 741

Periodik 27 260

Ostatní (zvukové knihy) 4 189

E-knihy 268

Celkem 221 458

Zajímavé informace

Název Počet

Zaregistrovaných uživatelů/dětí do 15 let 1 057

Zaregistrovaných uživatelů celkem 4 069

Celkový počet fyzických návštěvníků 63 563

Počet návštěv za účelem půjčení knih 44 960

Počet návštěv internetu 1 843

Počet návštěvníků kulturních a vzdělávacích akcí 16 459

Přírůstek knihovních fondů činil 2 991 knih a 165 titulů na CD-ROM. Nabídku 
doplňovalo 107 titulů periodik a 7 titulů denního tisku. Z knihovních fondů 
městské knihovny bylo v r. 2018 odepsáno 5 393 jednotek. Nárůst odpisů je 
spojen s přípravou svazků ke stěhování do nové budovy. K 1. 9. 2018 bylo 
ukončeno čipování zhruba 51 000 svazků. Při této práci byly svazky
poškozené a zastaralé dány k odpisu.
Stav knihovních fondů k 31. 12. 2018 činil 117 565 knihovních jednotek,
z toho 85 232 tvořily knihy a ostatní dokumenty pro Městskou knihovnu T. G. 
Masaryka Šumperk a 32 333 výměnné fondy v okrese Šumperk.

Celkem bylo uspořádáno 630 kulturních a vzdělávacích akcí, z toho 422
v budově ústředí a 208 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.
V nové knihovně se nacházejí dva sály pro pořádání kulturních akcí, velký sál 
pro cca 180 lidí a malý sál pro cca 80 lidí. Od září 2018 je možno sledovat 
nárůst pořádaných akcí. V oddělení pro děti a mládež byl přijat druhý 
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pracovník na plný úvazek, díky kterému přibyly pořádané besedy pro školy 
a školky.
Na podzim 2018 začal cyklus Celostní muzikoterapie a opět pravidelný
cyklus Literárních seminářů s PhDr. Marií Brožovou. Knihovna nadále 
pokračovala v projektu Setkávání se seniory. Nejrozsáhlejší akcí byl 
14. ročník festivalu Město čte knihu, kdy se prezentovala tvorba Jiřího 
Brdečky, českého novináře, publicisty, spisovatele, scénáristy, výtvarníka, 
kreslíře, ilustrátora a filmového režiséra hraných a animovaných filmů.

Činnost knihovny v roce 2018 zajišťovalo celkem 18 pracovníků, z toho bylo 
2,55 úvazku financováno z příspěvku Olomouckého kraje na výkon 
regionálních funkcí.

Kulturní akce uspořádané Městskou knihovnou Šumperk

Výstavy
Luboš „Dědek“ Hlavsa – ...a jeho svět...
Katarína Líšková – Madagaskar 35mm (fotografie)
Pomněnka – Vrstvy a linie (výtvarné práce)
Zaniklé osady
Olga Havlová a výbor dobré vůle (fotografie)
Jaromír Roller – Přesahy amatérské fotografie
Vánoce v knihovně – prodejní výstava Vincentina

Besedy, autorská čtení pro veřejnost
11. 01.2018 Markéta Pilátová – Papírový Pepino – uvítání knihy
31.01.2018 Pjér La Šé‘z – Osud – vlastní „já“ v neznámé podobě
06.02.2018 Jan Burian aneb Ekologie duše – hudební pořad
01.03.2018 Luboš „Dědek“ Hlavsa – setkání s autorem výstavy
15.03.2018 Steven McIntosh – Komunikace mezi partnery
29 03.2018 Setkání nejstarších čtenářů
19.04.2018 Katarína Líšková – Madagaskar
26.04.2018 Zdeněk Doubravský – S erbem a kordem
24.05.2018 Kávový dýchánek – odpoledne v zahradě knihovny, soutěž 

o nejlepší závin, koncerty, kulturní vystoupení SONS 
Šumperk a Pomněnky

07.06.2018 Anna Strnadová – autorské čtení
14.06.2018 Zahradní slavnost – Drum orchestra Karla Cvrka, divadelní 

představení Víti Marčíka a koncert Old Time Jazzband
01.09.2018 Slavnostní otevření nové knihovny – pravidelné prohlídky, 

hudební vystoupení 20 minutes, divadlo pro děti 
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Buchty a loutky, scénické čtení – texty Jiřího Suchého a 
písně Suchý&Šlitr

11.09.2018 1. literární seminář Marie Brožové – Thomas Bernhard
12.09.2018 Vít Lucuk – Zaniklé osady
27.09.2018 Cyklus celostní muzikoterapie – Kořeny muzikoterapie
02.10.2018 MUDr. Vít Čajka, Ph.D. - Co změnit v životním stylu, abychom 

žili zdravý a spokojený život
04.10.2018 Slavnostní odhalení lavičky Václava Havla
09.10.2018 2. literární seminář Marie Brožové – Imre Kertész
11.10.2018 Pavel Kosatík – Jiný TGM
18.10.2018 Petr Vlček – Andrzej Wajda: člověk filmu a naděje
06.11.2018 3. literární seminář Marie Brožové – Vladimír Holan
13.11.2018 Pjér la Šé‘z – Mýtus o Oidipovi
27.11.2018 Pavel Alexandr Taťoun – křest kalendáře
29.11.2018 Cyklus celostní muzikoterapie – Muzikoterapie pro děti
04.12.2018 4. literární seminář Marie Brožové – Amélie Nothombová
11.12.2018 Oculos meos, Pavel Mareš a studenti VOŠ a SPŠ Šumperk –

koncert se čtením
11.–13. 12. Setkávání generací v Šumperku – vánoční dílny pro
2018 předškolní děti a seniory
13.12.2018 Drahomír Polách: Historické toulky Šumperskem III. (uvítání

knihy)

Vzdělávací akce pro knihovníky
13.–15.09. Co venkovské knihovny umějí a mohou XIV. 
2018

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 5

Hudební festival 6

Koncert populární, rockové, alternativní, folk
a country hudby

20

Akce pro mládež 11

Akce z oblasti společenské zábavy 15

Divadelní představení 3
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Festival Divadlo v parku 4

Literární večer 3

Přednášky a besedy 9

Sportovně zaměřená akce 2

Výchovný pořad pro MŠ 10

Výchovný pořad pro ZŠ 8

Výchovný pořad pro SŠ 9

Recitační soutěž 1

Kontraktační výstavy 1

Nedělní pohádky pro nejmenší děti 12

Dětský den 3

Akce pro ženy 4

Výstava významných autorů 12

Výstavnictví v Jižním křídle 3

V oblasti vzdělávání se zde konaly 4 jazykové, 45 pohybových a 5 tanečních 
kurzů. 
DK Šumperk uspořádal (bez zápočtu vzdělávacích aktivit) v roce 2018 
celkem 150 akcí.

Vlastivědné muzeum Šumperk, p. o.
Zřizovatelem Vlastivědného muzea, p. o. je Olomoucký kraj. K 31. 12. 2018 
spravovalo Vlastivědné muzeum v Šumperku více než 330 000 kusů věcí 
movitých, což je 172 026 sbírkových předmětů (inventárních čísel). Na
nákupy sbírkových předmětů bylo vynaloženo 102 335 Kč (z toho 22 000 Kč 
bylo čerpáno z dotace MK ČR z programu ISO). V roce 2018 přibylo do sbírek 
VM Šumperk 598 přírůstkových čísel, tj. 3 454 kusů věcí movitých. Vyřazeno 
bylo 33 sbírkových předmětů (45 ks věcí movitých).

V rámci vědecko-výzkumné činnosti bylo zpracováváno 17 interních úkolů. 
Pracovníci Vlastivědného muzea se zúčastnili celkem 10 externích projektů,
mimo jiné na odborném článku Historie Masarykovy školy v Almanachu 
1928–2018. 90. výročí otevření nové budovy první české školy v Šumperku.
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Činnost Muzea Šumperk (zařízení Vlastivědného muzea v Šumperku)

Název činnosti Počet

Celkový počet návštěvníků (expozice a výstavy 
šumperského muzea)

24 541

Počet návštěvníků všech přednášek 709

Počet návštěvníků jiných akcí muzea 2 252

Počet návštěvníků koncertů a jiných akcí pořádaných
v Pavlínině dvoře

6 565

Počet krátkodobých výstav 26

Autorské přednášky 16

Přednášková činnost zajištěná externisty 8

Jiné akce pořádané v Muzeu Šumperk 6

Nejvyšší návštěvnost v absolutních číslech zaznamenaly opět výstavy určené 
dětem instalované v šumperském Muzejíčku. Nejúspěšnější byla výstava 
„Pozor, děti, poletíme!“ (4089 osob), realizovaná s finančním přispěním MEIS 
Olomouc, a také výstava Fyzika hrou (3077 osob), Sportovní herna (1319 
osob) a Betlémy (1400 osob). Muzejíčko navštívilo v roce 2018 téměř 
13 000 osob. K dalším úspěšným projektům s návštěvností přes 1 000 osob 
patřily další výstavy ze sbírek instalované v Muzeu v Šumperku. Jednalo se 
o výstavu „Až přiletí čáp“ (2 254 osob) nebo „Šumpersko za první republiky“
(1 291 osob).

Akce v Muzeu Šumperk

Název pořádané akce Počet návštěvníků

Pálení čarodějnic 532

Šumperský hafan 2018 420

Muzejní noc 2018 313

Prázdninový den 258

Jarňáky s maňásky 233

Velikonoce v Šumperku 255

Mikulášský den 105

Chrti v nouzi 72
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Komentovaná prohlídka městem 50

Skrytá paměť Moravy 14

Vlastivědné muzeum v Šumperku obdrželo 12. dubna 2018 v Městském 
divadle v Prostějově Cenu za výjimečný počin v oblasti ochrany 
a popularizace kulturních hodnot za rok 2017.
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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, průměrný počet přenocování je 
1,9 dne. Meziročně vzrostl celkový počet ubytovaných o 300 lidí, tempo růstu 
se tedy oproti předcházejícím rokům zpomalilo.  

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

2018 14 213 10 412 3 801 26 827 18 788 8 039

Zdroj: ČSÚ

Informační centrum Šumperk

Provoz IC 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). V srpnu 2018 proběhla pravidelná 
kontrola dodržování podmínek certifikace a dle výsledků kontroly bylo 
kontrolorem A.T.I.C. ČR navrženo prodloužení certifikátu o další 2 roky.
V mystery shoppingu zadávaném agenturou Czech Tourism ve spolupráci 
s A.T.I.C. ČR získalo IC 100% hodnocení (42 ze 42 možných bodů). 

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.:
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 nabídka časopisů a jiných periodik vycházejících zdarma (Metro, 
5 plus 2, TIM, Kam po Česku, Moravský senior, Šumperský 
zpravodaj, Živá brána, Jeseníky Region atd.)

 kopírování, tisk, veřejný internet 
 průvodcovská činnost
 správa facebookových stránek IC
 spolupráce s informačními centry v okolí (výměna propagačních 

letáků)
 plnění databáze na webových stránkách www.infosumperk.cz

a sdílení kalendáře akcí s portálem Olomouckého kraje www.ok-
tourism.cz

 prodej vstupenek na koncerty a kulturní akce
 půjčování disků na discgolf

Jednou z novinek sezóny 2018 byla možnost bezplatného zapůjčení
discgolfových talířů za vratnou zálohu. Tato možnost byla zpočátku
hodnocena jako nepříliš vyhovující z důvodu větší vzdálenosti od hřiště, 
nicméně i díky propagaci v Šumperském zpravodaji byl o půjčování talířů 
poměrně zájem (od července bylo zapůjčeno celkem 63 talířů).

V roce 2018 se rovněž podařilo dořešit otázku prodeje vstupenek do Divadla 
Šumperk, což uvítali návštěvníci zejména v předvánočním období, kdy mohli 
nově zakoupit dárkové poukazy nebo vstupenky na konkrétní představení 
i v pokladně IC.

· Pracovnice Šumperk se zapojují do akcí pořádaných městem, jsou součástí 
týmu oddělení KVV, zároveň organizují i vlastní akce a výstavy. Od listopadu 
2016 jsou k tomuto účelu využívány vedlejší prostory v IC, tzv. minigalerie, 
které se staly dějištěm velkého množství výstav a dalších kulturních akcí.
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Akce Informačního centra Šumperk 2018
Termín Název akce Popis
22. 1. – 23. 2.
2018

Výstava studentů 
Bad Hersfeld

výstava představující spolupráci a 
partnerství s městem Bad 
Hersfeld 

5. 3. – 29. 3.
2018

Výstava Drobničky 
z Prahy

výstava ilustrací šumperské 
malířky, grafičky a ilustrátorky 
Zdeňky Rambouskové ke knize 
Drobničky z Prahy, uvedení 
výstavy autorkou proběhlo 20. 3. 
2018

3. 4. – 12.4.
2018

Cestou s mapou za 
pokladem

výstava ilustrovaných obrázků
připomínající fragmenty starých 
map žáků z výtvarného oboru 
Základní umělecké školy Šumperk

16. – 30. 4.
2018

Malované mapy výstava ručně malovaných map s 
obrázky jednotlivých atraktivních 
míst a turistických zajímavostí

7. 5. – 28. 5.
2018

Duhové malování 
se šestkou

výstava kreseb dětí ze školní 
družiny Základní školy Šumperk,
Šumavská 21, dne 9. 5. 2018 
proběhlo vystoupení k uvedení 
výstavy

1. 5. – 31. 5. 
2018

Poznej město 
Šumperk

poznávací soutěž pro rodinné 
týmy napříč generacemi

4. 6. – 29. 6.
2018

Věra Kovářová –
Vesele

výstava rejchartické malířky Věry 
Kovářové představila autorčiny 
koláže, kresby a malířské umění, 
vernisáž proběhla 4. 6. 2018,
rozloučení s výstavou pak 27. 6. 
2018

13. 6. 2018 Soutěž – Rekord v 
3iQ

pokus o celorepublikový rekord 
v netradičních piškvorkách

1. 7. – 17. 8.
2018

Můj zoom na 
přírodu

výstava fotografií Evy Karáskové, 
uvedení výstavy autorkou
proběhlo 16. 7. 2018
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1. 7. – 16. 9.
2018

Soutěž k výročí 
100. let 
Československé 
republiky

fotografická a vědomostní soutěž

12. 9. 2018 Vernisáž výstavy 
Víta Lucuka 
Zaniklé osady

vernisáž výstavy umístěné na 
panelech na Hlavní třídě před 
budovou divadla

1. 10. – 22. 10.
2018

Výstava Móda 
dnes a před sto 
lety

výstava výtvarného oddělení 
Střediska volného času Doris 
Šumperk, vernisáž proběhla 
3. 10. 2018

3. 10. 2018 Promenáda 
stoletím

slavnostní podvečer ke 100.
výročí republiky spojený s módní
přehlídkou a vernisáží výstavy 

26. 10. – 23.
11. 2018

Výstava obrázků ze
soutěže Město čte 
knihu a výstava 
knih minulých 
ročníků

výstava, kterou se informační 
centrum zapojilo do již tradiční 
akce Město čte knihu, představila 
vítězné obrázky z doprovodné 
soutěže

26. 11. 2018 –
13. 1. 2019

Šumperk jinak výstava stylizovaných portrétních 
fotografií obyčejných a zároveň 
nevšedních Šumperanů od 
fotografa Jiřího Adama

3. 12. 2018 Strom splněných 
přání

vánoční dobročinná sbírka dárků 
pro děti ze znevýhodněného 
sociálního prostředí

12. 12. 2018 Vánoční koncert 
v Informačním
centru Šumperk

koncert klarinetového duo Antonín 
Kouřil a Valentýna Marešová ze 
třídy Jiřího Hlocha při Základní 
umělecké škole Šumperk a dětský
pěvecký sbor Ptáčata pod 
vedením Pavly Zerzáňové při 
Základní škole Šumavská 21,
Šumperk



92

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 2018
celkem 1 113 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
 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
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Jeseníky – Sdružení cestovního ruchu (J-SCR)

Posláním Jeseníky – Sdružení cestovního ruchu J-SCR je podpora společného
rozvoje cestovního ruchu v Jeseníkách za aktivního přispění veřejného 
i soukromého sektoru a prosazování společných zájmů Jeseníků jako 
turistické destinace. J-SCR jako regionální destinační management podporuje 
udržitelný hospodářský, sociální a environmentální rozvoj. J-SCR zastupuje 
své členy z celých Jeseníků, na území Olomouckého, Moravskoslezského
a Pardubického kraje. K 31. 12. 2018 byl počet členů J-SCR 121.

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 
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

V roce 2018 zřídilo J-SCR pro potřeby členů detašované pracoviště 
v Jeseníku, kde je i kontaktní osoba a kde si mohou členové vyzvedávat 
potřebné propagační materiály. Pokračuje se v dlouhodobě nastavené 
komunikaci se státní správou, samosprávnými kraji a obcemi. Zaměstnanci
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sdružení se snaží o vytvoření platformy pro řešení problematiky cestovního
ruchu a hledání řešení aktuálních problémů v cestovním ruchu.
S krajskými koordinátorem CZECHTOURISMU došlo  k realizaci celé řady
aktivit pro společně koordinovanou propagaci turistické destinace Jeseníky.
J-SCR zajišťuje potřebný informační servis pro Informační centra, své členy 
a turistické cíle formou distribuce elektronických a tištěných materiálů.
Sdružení zahájilo vlastní systém školení pracovníků Informačních center
spojené s prezentací novinek před hlavní letní i zimní turistickou sezónou.
Pravidelně zpracovává statistiky a analýzy potřebné pro udržitelný rozvoj 
cestovního ruchu.

Projekty J-SCR

Název projektu

Jeseníky Film Office – spolupráce na natáčení
 Trilogie o rodině Kleinů ze Šumperska (Poslední oběť, Ukradené 

srdce a Kníže práce z Vízmberka)
 Jeroným Pražský – Poslední útěk (celovečerní film)
 Toulavá kamera, CYKLOToulky,
 BĚŽKOToulky
 Location TOUR 2018
 Zakletá princezna 2019 – tipování lokací
 MFF Karlovy Vary – prezentace regionu
 Setkání FK v rámci SFK ČR

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
 J-SCR pečovalo o 350 km udržovaných tras, v 11 sektorech
 9 roleb najezdilo celkem 1 158 motohodin
 celkové náklady dosáhly částky 1 316 880 Kč 

YES CARD:
V roce 2018 byli sloučeny karty „Jeseníky Pass“ (Jeseníky – Sdružení 
cestovního ruchu) a „Jeseníkz Region Card“ (spolek V Jeseníkách) do 
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jednoho produktu „YEScard“, aby vznikl jeden ucelený produkt, který si 
nebude konkurovat. Záštitu nad tímto projektem převzalo J-SCR.
„Yes card“ je karta hosta, díky které může turista (ubytovaný v jenom 
z partnerských zařízení) čerpat bonusy a výhody, které nabízejí
poskytovatelé služeb neboli akceptační místa. Partneři projektu jsou 
označeni příslušnou samolepkou. Karta Yes card je neprodejná. Návštěvníci 
ji získají u smluvních ubytovacích zařízení při ubytování od 2 a více nocí. 
Karta je platná 365 dní od vystavení, takže jí mohou využívat při cestách po 
turistické oblasti Jeseníky a Rychlebské hory v každém ročním období.
V rámci karty existují dva druhy partnerů – ubytovatelé vydávající ZDARMA 
kartu a poskytovatelé, kteří kartu akceptují. 

Do systému koordinované údržby lyžařských běžeckých stop (LBT) bylo v roce 
2018 zapojeno 9 udržovatelů, kteří zabezpečovali údržbu běžeckých tratí. Na 
zajištění a fungování koordinace a údržby LBT byly získány finanční 
prostředky ve výši 962 000 Kč.
V roce 2018 se vybralo v rámci sbírky LBT 2 850,36 Kč. Proto byla 
připravena na spuštění v novém provozu s možností čtyř možných příspěvků 
– převodní příkaz, pokladničky (finanční hotovost), DMS.

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 na konci roku
2017 přestalo vydávat měsíčník zaměřený na kulturu – Kulturní život 
Šumperka. Nahradilo ho rozšířená příloha Zpravodaje Živá brána Jeseníků, 
která vychází jedenkrát měsíčně a přináší souhrn kulturních akcí ve městě.

Informace se také šířily díky tištěným novinám a internetu, 
např. internetovým stránkám města www.sumperk.cz, internetovým 
stránkám Informačního centra Šumperk www.infosumperk.cz a facebooku 
Informační centrum Šumperk.
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19. Životní prostředí

Základní klimatické hodnoty
(01.01.–31.12.2018)

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

Leden 7,7 10,8 3,8 68,8 15

Únor 4 9 - 5,1 18,8 6

Březen 6,9 13 - 3 31,8 10

Duben 16,1 20,7 10,2 7,4 7

Květen 19,2 23,8 15 0,2 2

Červen 19,9 23,1 14,2 9,5 5

Červenec 21,5 26,1 15,8 39,5 12

Srpen 23 27,3 15,7 0,7 6

Září 17,7 21,6 11 88,5 11

Říjen 13,7 16,4 10,9 36,1 11

Listopad 9,8 15 - 2,8 16,8 5

Prosinec 0,4 3,9 - 3,1 73,1 21

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

Rok 2018 byl dle údajů z monitorovací stanice v Šumperku v areálu 5. ZŠ
mimořádně chudý na srážky, celkový úhrn srážek za rok činil pouze 391 mm.
Z monitorovaných měsíců bylo nejbohatší na srážky září. Nejteplejším 
měsícem byl s teplotním průměrem 15,8 °C červenec. 

Ovzduší

Průměrná roční koncentrace PM10 činila v roce 2018 v lokalitě Šumperk 
21,5 µg∙m–3. Imisní limit tedy překročen nebyl (roční imisní limit PM10 je 
40 µg∙m–3). 
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Průměrná roční koncentrace PM2,5 činila v roce 2018 v lokalitě Šumperk 
17 µg∙m–3. Imisní limit tedy překročen nebyl, nebyla překročena ani hodnota 
zpřísněného imisního limitu platného po roce 2020 (roční imisní limit PM2,5   

je 25  µg∙m–3 a od 01.01.2020 je limit 20 µg∙m–3 ).
Za rok 2018 došlo v lokalitě Šumperk souhrnně 15x  k překročení hodnoty 
imisního limitu pro průměrnou denní koncentraci PM10. Imisní limit tedy 
překročen nebyl (imisní limit je 50 µg∙m–3, povolený maximální počet 
překročení je 35x za rok).

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

2017 2018

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 0,570 0,530

Dusičnany mg/l 50,000 18,500 17,930

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

Tvrdost vody (vápník a hořčík) nmol/l 2-3,5 1,09 0,99

Zdroj: KHS Ol. Kraje – úz. pracoviště Šumperk

Zásobování města Šumperka pitnou vodou je řešeno veřejným vodovodem. 
Výjimku tvoří část k.ú. Horní Temenice, kde jsou obyvatelé zásobováni vodou 
z domovních studní.
Zdrojem pitné vody pro město jsou:

 Prameniště Luže (k.ú. Nový Malín a k.ú. Šumperk) s 11 vrtanými studnami 
– povolený odběr je 31 l/s. Dodává podzemní vodu do vodojemů DTP 
„U vodárny“.
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 Prameniště Vikýřovice s úpravnou vody (k.ú. Rapotín) s 6 vrty – povolený 
odběr je 30 l/s.   Upravená voda je čerpána do vodojemu HTP „Skalka“ 
a „Na vyhlídce“. Doplňuje kapacitu skupinového vodovodu Kouty -
Šumperk.

 Skupinový vodovod Kouty - Šumperk (k.ú. Kouty n. Desnou a k.ú.Přemyslov) 
s úpravnou vody v Koutech n. Desnou – povolený odběr z toku Hučivá 
Desná je 105 l/s. V současné době dodává vodu do vodojemů „Na 
vyhlídce“, „Skalka“ a „U vodárny“ cca 30 l/s.

 Prameniště Olšany (k.ú. Olšany nad Moravou) s 2 vrty – povolený odběr je 
81 l/s. Dodává podzemní vodu do vodojemu „Hradisko“. V současné době 
je z tohoto zdroje dodávána voda i do skupinového vodovodu Zábřeh.
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20. Krizové řízení

Významnou záležitostí roku 2018 pro oblast krizového řízení, která započala
již v roce předchozím, je projekt na podporu preventivních protipovodňových 
opatření s názvem „Protipovodňový monitorovací, varovný a informační 
systém Města Šumperka“, podporovaný dotací z Operačního programu 
Životní prostředí 2014 - 2020. V roce 2018 postupně došlo k hodnocení 
projektu, schválení žádosti o dotaci, probíhala příprava na výběrová řízení 
a na konci roku byly vypsány dvě veřejné zakázky. Po výběru zhotovitele se 
v roce 2019 začne s realizací projektu a předpokládané ukončení realizace je
v polovině roku 2020.

Ve čtyřech termínech července a srpna 2018 proběhla odborná příprava 
členů krizového štábu ORP Šumperk, za účelem zajištění připravenosti na 
řešení mimořádných událostí/krizových situací, dle zákona o krizovém řízení. 
Celodenní školení byla určena pro všechny zaměstnance městského úřadu 
a byla realizována v duchu tzv. „branného dne“, kde kromě odborné 
vzdělávací části programu (odborná příprava členů krizového štábu) 
nechyběly ani praktické a sportovní aktivity.

V květnu 2018 proběhla kontrola výkonu přenesené působnosti Městského 
úřadu Šumperk na pracovišti krizového řízení. Kontrolu provedl Krajský úřad 
Olomouckého kraje v součinnosti s Hasičským záchranným sborem
Olomouckého kraje. Při kontrole výkonu přenesené působnosti nebyly 
v předmětné oblasti zjištěny nedostatky. Kontrola prokázala dobrou úroveň
plnění výkonu přenesené působnosti a to jak v oblasti krizového řízení, tak 
v oblastech obranného plánování a hospodářských opatření pro krizové 
stavy.

V rámci preventivně výchovné činnost v oblasti ochrany obyvatelstva, kterou 
v rámci Olomouckého kraje zabezpečuje HZS Olomouckého kraje a dále se 
na ní různými způsoby podílejí i obce nebo občanská sdružení či veřejně 
prospěšné organizace, byla v roce 2018 zaměřena na aktualizaci webových
stránek města, v části „Občan“, sekce „Krizové řízení“, s informacemi pro 
občany k problematice ochrany obyvatelstva apod. Z preventivně výchovných 
akcí pro veřejnost stojí za zmínku účast na programu akce SDH Vikýřovice 
s názvem „Dětský den a kácení máje“, se stanovištěm s tématikou ochrany
obyvatelstva a civilní ochrany.
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Přehled významných záležitostí roku 2018: 
 3 jednání Bezpečnostní rady ORP Šumperk
 2 cvičení v programu na podporu oblasti hospodářských opatření pro 

krizové stavy
 kontrola výkonu přenesené působnosti u ORP Šumperk
 schválení žádosti o dotaci Ministerstvem životního prostředí
 odborná příprava členů krizového štábu ORP Šumperk
 nová sekce „Krizové řízení“ na webu města Šumperka v části „Občan“
 1 preventivně výchovná akce pro děti i širokou veřejnost



101

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 2018 stejně jako v letech předešlých územní ředitel 
plk. Ing. Martin Žaitlik. U územního odboru Šumperk bylo v roce 2018 
zaměstnáno 85 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 2018 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 2018 došlo na území města celkem ke 286 událostem. V souvislosti 
s řešenými událostmi došlo k osmi úmrtím a šedesát devět osob bylo 
zraněno. Provedenými zásahy bylo zachráněno devadesát tři 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 2018 tvořili 5 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.

Jednotka v uplynulém roce zasahovala u 60 mimořádných událostí. Největší 
vytíženost byla v měsíci červnu, kdy zasahovala u 15 mimořádných událostí.
Nejčastěji jednotka zasahovala u technických pomocí zaměřených na 
odstranění nebezpečných stavů, kterých bylo 41.
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V rámci preventivně výchovné činnosti byla jednotka v roce 2018 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 2018 na základě uvedené
projektu proběhlo celkem 15 akcí a bylo proškoleno 113 dětí předškolního 
věku MŠ a 562 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 naší 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 
každou středu a pátek od 16.00 do 18.00 hodin v areálu baseballového 
hřiště v Temenici nebo přímo na Hasičské zbrojnici. Oddíl mladých hasičů se 
během školního roku pravidelně zúčastňuje nejrůznějších soutěží, které 
pořádají okolní sbory nebo Okresní sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska 
Šumperk.

Mimo výše uvedenou stěžejní činnost prováděla jednotka během roku 
i běžnou údržbu a opravy technických prostředků, hasičské zbrojnice a jejího 
okolí.

Statistika zásahů JSDH města Šumperka 2015 2016 2017 2018

Počet zásahů celkem 50 49 59 60

- Požáry 18 15 16 19

- Živelné pohromy 0 0 0 0

- Dopravní nehody 0 2 3 0

- Technická pomoc 32 28 40 41

- Pohotovost 0 0 0 0

- Planý poplach 0 0 0 0
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22. Policie ČR a Městská policie

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

V roce 2018 bylo na teritoriu Obvodního oddělení Šumperk Územního odboru 
Šumperk Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje spácháno celkem 
785 trestnými činů a objasnit se podařilo 569 trestných činů (71,21 %). 
Dodatečně bylo objasněno dalších 67 trestných činů z minulých let.

Na teritoriu OOP Šumperk bylo:
 evidovány 3 případů krádeží vloupáním do obchodů
 evidovány 3 případy krádeží vloupáním do bytů
 evidovány 2 případy krádeží vloupáním do restaurací a hostinců
 evidováno 20 případů krádeží vloupáním do chat soukromých osob nebo 

rodinných domů
 evidováno 20 případů krádeží vloupáním do ostatních objektů
 evidováno 126 prostých krádeží
 evidováno 28 případů poškození cizí věci 
 evidováno 11 případů výtržnictví 
 evidováno 26 případů sprejerství
 evidovány 2 případy ohrožování výchovy dítěte
 evidováno 20 případů nedovolené výroby a distribuce psychotropních 

látek a jedů pro jiného
 evidováno 57 případů zanedbání povinné výživy
 evidováno 9 případů loupeží
 evidováno 184 případů hospodářské trestné činnosti 
 evidováno 41 případů úmyslného ublížení na zdraví
 evidováno 23 případů vydírání
 evidovány 4 případy porušování domovní svobody

V roce 2018 byl na teritoriu obvodního oddělení řešen 1 případ pokusu 
vraždy s objasněností 100 %, 1 případ znásilnění s objasněností 100 % 
a 4 případy pohlavního zneužívání také s objasněností 100 %.

V územní působnosti obvodního oddělení Policie ČR Šumperk nebyla v roce 
2018 spáchána žádná dokonaná vražda (mimo 1 pokusu vraždy viz. výše).
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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 5 920 událostí (přestupků, trestných činů, asistencí, předvádění 

osob, doručování zásilek, součinnostních akcí apod.)
 zadrženo 21 osob podezřelých ze spáchání trestného činu
 zadrženo 16 osob hledaných či pohřešovaných
 bylo uloženo celkem 2 524 přestupků:

o příkazem na místě bylo uloženo celkem 2 350 pokut
v celkové výši 943 000 Kč,  z toho 1 749 pokut v hotovosti v 
celkové výši 519 700 Kč a 601 pokut na místě 
nezaplacených v celkové výši 423 300 Kč, z nichž byla 
částka ve výši 363 408 Kč již uhrazena

o postoupením správnímu orgánu bylo řešeno 141 přestupků
o napomenutím bylo řešeno celkem 33 přestupků

 řešeno 2 035 přestupků v dopravě
 zadrženi 4 podnapilí řidiči
 řešeno 121 přestupků cyklistů (jízda na kole v pěší zóně, jízda za snížené 

viditelnosti bez osvětlení, jízda po chodníku apod.)
 řešeno 44 přestupků na úseku ochrany před alkoholismem a jinými 

toxikomániemi
 řešeno 136 přestupků proti veřejnému pořádku
 řešeno 21 přestupků proti občanskému soužití
 řešeno 142 přestupků proti majetku včetně krádeží v obchodech
 řešeno 146 případů porušování obecně závazných vyhlášek a nařízení 

města (z toho 65 případů bylo porušování zákazu konzumace 
alkoholických nápojů na veřejném prostranství a 6 případů se týkalo 
nerespektování tržního řádu, kterým je zakázán podomní a pochůzkový
prodej)

 vystaveno 247 parkovacích karet
 vydáno 169 povolení k vjezdu do pěší zóny
 zjištěno 22 vraků vozidel
 v 6 případech realizován převoz podnapilých osob do protialkoholní 

záchytné stanice
 odchyceno 69 zatoulaných psů, z toho 50 jich bylo vráceno původním 

majitelům, 4 se ujali noví majitelé a 15 bylo předáno do útulku
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Přehled některých činností MP v letech 2014–2018

Činnost 2014 2015 2016 2017 2018

Zadržení osoby hledané či 
pohřešované

26 23 17 35 16

Zadržení podezřelého z trestné 
činnosti

28 21 27 13 21

Zadržení podnapilého řidiče 7 18 16 11 4

Dopravní přestupky 1899 1836 2357 2088 2034

Rušení nočního klidu 25 34 38 33 30

Poškození a zábor veřejného 
prostranství

20 21 120 38 67

Znečištění veřejného prostranství 23 33 56 32 24

Asistence PČR, HZS a jiné 156 133 160 159 293
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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
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Starostové
1990 (6. 12.) – 1994 (1. 12.) Ctirad Medlík
1994 (1. 12.) – 2002 (14. 12.) Ing. Petr Krill
2002 (14. 12.) – 2018 (1. 11.) Mgr. Zdeněk Brož
2018 (1. 11.) – dosud Mgr. Tomáš Spurný
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VÝROČNÍ ZPRÁVA
o činnosti MěÚ Šumperk v oblasti poskytování informací za rok 
2018 v souladu s ustanovením § 18 zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů.

a) počet písemně podaných žádostí o informace 29

b) počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí 
(částečném odmítnutí) žádosti

3

c) počet podaných odvolání proti rozhodnutí 0

d) počet stížností podaných podle § 16a, důvody 
jejich podání a stručný popis způsobu jejich 
vyřízení

0

e) počet odložených žádostí dle § 14 odst. 5 
zákona č. 106/1999 Sb. 

0

f) opis podstatných částí každého rozsudku soudu 
ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí 
povinného subjektu o odmítnutí žádosti o 
poskytnutí informace

0

g) přehled všech výdajů, které povinný subjekt 
vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o 
právech a povinnostech podle tohoto zákona, a
to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance 
a nákladů na právní zastoupení

0

h) výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně
odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní 
licence

0

i) další informace vztahující se k uplatňování 
tohoto zákona

0
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Přehled podaných žádostí dle jednotlivých odborů

Název 
odboru

Počet
písemně 
podaných 

žádostí

Počet 
vydaných 

rozhodnutí o 
(částečném) 

odmítnutí 
žádosti

Počet
podaných
odvolání 

proti
rozhodnutí

Počet 
stížností na
postup při
vyřizování

žádosti
o informace

kancelář 
tajemníka

1 0 0 0

odbor správní 
a vnitřních
věcí

4   1* 0 0

odbor 
finanční a 
plánovací

0 0 0 0

odbor
majetkoprávn
í

3 0 0 0

odbor 
strategického 
rozvoje, 
územního 
plánování
a investic

3 0 0 0

odbor 
školství, 
kultury 
a vnějších 
vztahů

0 0 0 0

odbor 
životního 
prostředí

7 0 0 0

odbor 
dopravy

1    1** 0 0

odbor 5 0 0 0
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výstavby
odbor 
živnostenský

0 0 0 0

odbor 
sociálních 
věcí

1        1*** 0 0

oddělení 
interního 
auditu 
a kontroly

3 0 0 0

oddělení 
bezpečnostní 
rady města

0 0 0 0

městská 
policie

1 0 0 0

MěÚ ve 
spolupráci 
s Podniky 
města 
Šumperka 

0 0 0 0

Žádosti 
vyžadující 
spolupráci 
napříč odbory 

0 0 0 0

CELKEM 29 3 0 0

* 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 27.08.2018
žádost o informaci, v níž žadatel požadoval kopii oznámení 
o přestupku a jméno a příjmení oznamovatele přestupku. Dne 
05.09.2018 vydal povinný subjekt Rozhodnutí o odmítnutí žádosti. 
Výrok rozhodnutí vycházel z ust. § 8a InfZ, kde je uvedeno: „Informace 
týkající se osobnosti, projevů osobní povahy, soukromí fyzické osoby a 
osobní údaje povinný subjekt poskytne jen v souladu s právními 
předpisy upravujícími jejich ochranu.“ V ustanovení § 10 téhož zákona 
je taková ochrana zakotvena, cit.: „Při zpracování osobních údajů 
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správce a zpracovatel dbá, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých 
právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také 
dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého 
a osobního života subjektu údajů“. V úvodním ustanovení uvedeného 
zákona v § 4 písm. a) je uvedeno, co se pro účely tohoto zákona 
rozumí pod pojmem osobní údaj. „Osobním údajem je jakákoliv 
informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů. 
Subjekt údajů se považuje za určený nebo určitelný, jestliže lze 
subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat zejména na základě čísla, 
kódu nebo jednoho či více prvků, specifických pro jeho fyzickou, 
fyziologickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální 
identitu.“ Zvláštnost ochrany údajů v řízení o přestupku pak vyplývá 
i z metodického doporučení odboru dozoru kontroly veřejné správy
Ministerstva vnitra, které uvádí, že: „Specificky bude třeba přistupovat 
k žádostem o informace o konkrétních správních řízeních, jichž se 
účastní konkrétní fyzická osoba a které se dotýkají či mohou dotýkat 
její osobnostní sféry (typicky žádost o informace o přestupkovém 
řízení vedeném proti určité konkrétní fyzické osobě např. pro 
přestupek proti občanskému soužití). V těchto případech bude 
zpravidla nutné žádost odmítnout zcela, neboť poskytnutím, byť i jen 
dílčí informace, by mohlo dojít k porušení ochrany osobních údajů či
osobnosti fyzické osoby, jíž se správní řízení týká.“ Rozhodnutí nabylo 
právní moci. Žadatel se vůči rozhodnutí povinného subjektu 
k nadřízenému orgánu neodvolal. 

** 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 05.03.2018
žádost o informaci, v níž žadatel požadoval kopii spisu 
sp.zn.15337/2018. Dne 06.03.2018 vydal povinný subjekt 
Rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti (ve věci poskytnutí
multimediálního obsahu (záznam z autokamery), jenž byl součástí
požadovaného spisového materiálu s odkazem na zák. č. 101/2000
Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů) a současně vyzval žadatele k úhradě poplatku za 
pořízení kopie spisu ve výši 96,- Kč. Žadatel poplatek uhradil dne 
20.03.2018 a dne 26.03.2018 mu byla požadovaná kopie spisu 
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poskytnuta. Rozhodnutí nabylo právní moci. Žadatel se vůči 
rozhodnutí povinného subjektu k nadřízenému orgánu neodvolal. 

*** 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 16.04.2018
žádost o poskytnutí informace, v níž žadatel požaduje kopii školské 
zprávy o dítěti. Dne 25.04.2018 vydal povinný subjekt Rozhodnutí 
o odmítnutí žádosti. Výrok rozhodnutí vycházel z ust. § 55 odst. 5 
zákona č. 359/1999 Sb., Zákon o sociálně - právní ochraně dětí. …
Nahlížet do spisové dokumentace vedené o dítěti, nejde-li o část 
týkající se správního řízení, je oprávněn na základě písemné žádosti
pouze rodič dítěte, kterému náleží rodičovská odpovědnost, nebo jiná 
osoba odpovědná za výchovu dítěte nebo jejich zástupce na základě
písemně udělené plné moci. Nevidomé osobě bude obsah spisové 
dokumentace přečten a obecní úřad obce s rozšířenou působností 
umožní na požádání této osoby, aby do spisu nahlížel její doprovod. 
Rodiče nebo jiné osoby odpovědné za výchovu dítěte nebo jejich 
zástupce na základě písemně udělené plné moci mají právo při 
nahlížení do spisové dokumentace činit si z ní výpisy a pořizovat za 
úhradu kopie spisové dokumentace nebo její části; pro stanovení 
úhrady za pořízení kopie ze spisové dokumentace platí zvláštní právní 
předpis. Na nahlížení do spisové dokumentace se nevztahuje zákon 
o svobodném přístupu k informacím. Do spisové dokumentace týkající 
se osvojení dítěte je oprávněn nahlížet na základě písemné žádosti 
osvojenec, jakmile nabude svéprávnosti…. Rozhodnutí nabylo právní 
moci. Žadatel se vůči rozhodnutí povinného subjektu k nadřízenému 
orgánu neodvolal. 

Za rok 2018 bylo na základě písemně podaných žádostí uděleno 
celkem 6 licencí (udělení souhlasu k užití loga města Šumperka).
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