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3Úvod

1. Úvod

Vážení přátelé,

předkládáme Vám Ročenku města Šumperka za rok 2011, která je již 
dvacátouprvní publikací tohoto druhu, kterou město vydává pravidelně od roku 
1991.

Uplynulý rok byl poznamenán hospodářskými problémy v celé ČR, které se projevily 
i v ekonomice výrobních podniků našeho města, stejně jako v oblasti služeb a další 
infrastruktury.

Rada i Zastupitelstvo města Šumperka proto svoji pozornost a úsilí zaměřily na 
zajištění všestranného rozvoje, zejména v oblasti investiční výstavby, kapitálových 
výdajů a udržení proporcí schváleného rozpočtu města v příjmové i výdajové části.

Dlouhodobá koncepce města dává předpoklady dálšího rozvoje i v roce 2012.

Jménem zastupitelstva města i jménem svým děkuji všem, kteří se podíleli 
v uplynulém roce na společné práci pro rozvoj města a spokojenost jeho obyvatel.

Mgr. Zdeněk Brož
starosta města
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2. Vybrané údaje

Obecná charakteristika Genereal Characteristic

První písemná zpráva / rok                             1 281 The fi rst written note / year

Zeměpisné souřadnice               50° s.z.š. 17° v.z.d.

Nadmořská výška - střed/m                                330

Geographic coordinates

Altitude / m

Počet katastrálních území                                      3 Number of the cadastral territories

Struktura ploch ve vlastnictví města / ha         2 422

Z toho:

     orná půda                                                        80   

     zahrady, sady                                                  33                                                                                      

     travní porosty                                                   45 

     lesní pozemky                                            1 619

     vodní plochy                                                      8

     zastavěné plochy                                             22                                 

     ostatní plochy                                                615

Structure areas in possession of the city

Of that:

     agriculture land

     gardens, orchards

     grass land

     forest land

     water areas

     built up areas

     other

Klimatické hodnoty:

Průměrná teplota vzduchu / °C                           7,4         

Roční úhrn srážek / mm                                  697,5                                                                                

Roční délka slunečního svitu/hod.               1 870,3

Climatic means:

Mean air temperature / °C

Total precipitation / mm

Sunshine duration / hour.

Počet obyvatel k 31. 12. 2011                       27 414

Počet obyvatel ve věku:

0 - 14                                                              3 630

15 - 59                                                          16 236

60 +                                                                7 302

Population 12 / 31 / 2011

Population by age group:

          0 - 14 years

         15 - 59 years

        60 + years and more

Počet ekonomicky aktivních subjektů:             5 823

Z toho:

      veřejná obchodní společnost                          26

      společnost s ručením omezeným                 534

      akciové společnosti                                        33

      družstva                                                         27

      fyz. osoby zapsané v obch. rejstříku              36                                                          

      fyz. osoby nezaps. v obchod. rejstříku       4 013

      obecně prospěšné společnosti                         8                                             

      společenství vlastníků jednotek                   257

      ostatní                                                           889

Economically active persons subjects:

of that:

     Public limited companies

     Limited companies

    Joint-stock companies

    Cooperatives

    Companies registered

    Companies non-registered

    Widely benefi cial association

    Corporation of group holders

    Other forms

Celkový počet domů                                        2 988

Celkový počet bytů                                        11 830                                
Total number of houses

Total number of fl ats

Podíl obyvatelstva bydlících v domech
napojených na (v %)
     vodovod                                                        99,9
     kanalizaci                                                      99,9
     plyn                                                              98,1                               
     ústřední a etážové topení                             93,3

Shave of inhabitants living in Houses 
connected to (%)
      water-supply
      severage
      gas
      central heating

Městská doprava:

     počet linek                                                         6

     počet zastávek                                                 50

     délka provozní sítě /km                                    60

Town transport:

      number of lines

      number of stops

      lenght of operational net

Pošty                                                                      4 Post offi ces

Školy:

     mateřské                                                            3                                                                                                     

     základní                                                             5

     střední + VOŠ                                                    7

     školy jiných zřizovatelů                                      3

     vysoké školy / třídy                                         3/4

Schools:

      kindergartens

      primary schools

      secondary schools

      schools of others institutors

      classroom of university                          

Divadla                                                                    1

Muzea a galerie                                                      4

Kina                                                                        1

Knihovny                                                                2

Theaters

Museums and galleries

Cinemas

Libraries

Nemocnice                                                              1

Lékárny                                                                 10

Hospital

Pharmacies

Kostely                                                                    6 Churches

Samostatné ordinace 

praktických lékařů: 

     pro dospělé                                                     23

     pro děti a dorost                                                7

     ordinace specialistů                                        58

     zubních lékařů                                                 26                                                                                                                            

Independent offi ces of

general practitioners:

      for adults

      for children

      independence of specialists

      dentists

Domov důchodců                                                    1

Penzion pro důchodce                                            1

Domy s pečovatelskou službou                              3

Nursing home

Boarding-house for pensioners

Home with community care service
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Členové rady města

1. Mgr. Zdeněk Brož

2. Ing. Marek Zapletal

3.  Ing. Petr Suchomel

4.  Ing. Jiří Gonda 

5.  Ing. Mgr. Jan Havlíček

6.  PaedDr. Milan Polášek

7.  RNDr. Jan Přichystal

8.  Ing. Alena Šmotková

9.  Ing. Ivo Vykydal                                                                                    

Volební strany

Nezávislá volba

ODS

Křesťanští demokraté pro Šumperk

Nezávislá volba

Nezávislá volba

ČSSD

ČSSD

TOP 09 a Mladá krev Šumperka

Suverenita - blok J. Bobošíkové

3. Složení rady a zastupitelstva města
(stav k 31. 12. 2011)

12. Mgr. Alena Hlavešová

13. Petr Král

14. Ing. Petr Krill

15. JUDr. Miroslav Martinák

16. Ing. František Merta

17. Ing. Zdeněk Muroň

18. Mgr. Jaroslav Ondráček

19. MUDr. Lenka Ottová                                                                         

20. Mgr. Tomáš Potěšil 

21. MUDr. Vít Rozehnal

22. Mgr. Renata Slavotínková

23. PhDr. Oldřich Svozil

24. MUDr. Vladimír Štěpán  

25. RNDr. Eva Tejklová      

26. Květoslav Vykydal

27. Olga Zimmermannová

KSČM

ČSSD 

ODS

Nezávislá volba

KSČM

ČSSD

Nezávislá volba

TOP 09 a Mladá krev Šumperka

ODS

Křesťanští demokraté pro Šumperk 

ČSSD

ČSSD

Nezávislá volba

KSČM 

Nezávislá volba

Suverenita - blok J.Bobošíkové 

Členové zastupitelstva města

10. Ing. Luboš Cekr

11. Stanislav Grygar

Nezávislá volba 

KSČM

4. Vedení města

Starosta města - Mgr. Zdeněk Brož
Starosta města dle zák. č. 128/2000 Sb. - zákona o obcích, ve znění pozdějších 

předpisů, zastupuje město navenek. Starostu a místostarosty volí do funkcí zastupi-
telstvo města z řad svých členů. Za výkon funkce odpovídá zastupitelstvu města.

Starosta svolává a zpravidla řídí zasedání zastupitelstva a rady města. Starosta 
má právo užívat při významných příležitostech a občanských obřadech závěsný 
odznak se státním znakem a označením Česká republika.

I. místostarosta - Ing. Marek Zapletal
I. místostarosta rozhodnutím zastupitelstva města zastupuje starostu v době 

jeho nepřítomnosti, jedná a rozhoduje ve všech věcech, které jsou svěřeny sta-
rostovi. Starosta spolu s místostarostou podepisují právní předpisy obce, usnesení 
zastupitelstva a rady města.

V roce 2011 metodicky řídil odbory: správní a vnitřních věcí; výstavby; životního 
prostředí; školství, kultury a vnějších vztahů; sociálních věcí a živností a podnikání.

II. místostarosta - Ing. Petr Suchomel
V roce 2011 metodicky řídil odbory: majetkoprávní; fi nanční a plánovací; strate-

gického rozvoje, územního plánování a investic a dopravy.

Tajemník městského úřadu - PaedDr. Petr Holub
Podle pokynů starosty plní úkoly vyplývající z usnesení rady a zastupitelstva. Za-

jišťuje úkoly v přenesené působnosti obce, plní úkoly zaměstnavatele podle zvlášt-
ních předpisů, řídí a kontroluje činnost zaměstnanců městského úřadu, kontroluje 
organizační složky města.

V roce 2011 Městský úřad Šumperk vykonával funkci obce s rozšířenou pů-
sobností v obcích:

Bludov, Bohdíkov, Bohutín, Branná, Bratrušov, Bušín, Dlouhomilov, Dolní Stu-
dénky, Hanušovice, Hraběšice, Hrabišín, Chromeč, Jakubovice, Janoušov, Jindři-
chov, Kopřivná, Libina, Loučná nad Desnou, Malá Morava, Nový Malín, Olšany, 
Oskava, Petrov, Písařov, Rapotín, Rejchartice, Ruda n. Moravou, Sobotín, Staré 
Město, Sudkov, Šléglov, Šumperk, Velké Losiny, Vernířovice, Vikantice, Vikýřovice.

Městský úřad Šumperk vykonával funkci pověřené obce a funkci stavebního 
úřadu v obcích:

Bohdíkov, Bohutín, Bratrušov, Bušín, Dlouhomilov, Dolní Studénky, Hraběšice, 
Hrabišín, Chromeč, Jakubovice, Janoušov, Libina, Loučná nad Desnou, Nový Ma-
lín, Olšany, Oskava, Petrov, Písařov, Rapotín, Rejchartice, Ruda n. Moravou, Sobo-
tín, Sudkov, Šumperk, Velké Losiny, Vernířovice, Vikýřovice.
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Matriční obvody Městského úřadu Šumperk:
Bludov, Branná, Hanušovice, Libina, Oskava, Ruda, Staré Město, Šumperk, Vel-

ké Losiny.

5. Odbory Městského úřadu Šumperk
(stav k 31. 12. 2011)

Odbor dopravy

Odbor fi nanční a plánovací

Odbor majetkoprávní

Odbor sociální

Odbor správní a vnitřních věcí

Odbor strategického rozvoje,

územního plánování a investic

Ing. Radek Novotný, vedoucí

Ing. Milena Peluhová, vedoucí

Ing. Hana Répalová, vedoucí

Bc. Pavla Skálová, vedoucí

Ing. Petra Štefečková, vedoucí

Ing. Irena Bittnerová, vedoucí

Odbor školství, kultury a vnějších vztahů

Odbor výstavby

Odbor životního prostředí 

Odbor živnostenský

Kancelář tajemníka

PaedDr. Hana Kolaříková, vedoucí

Ing. Luděk Felkl, vedoucí

Ing. Stanislav Ficnar, CSc., vedoucí

Ing. Marek Pospíšil, vedoucí

Ing. Marie Dvořáčková, vedoucí

1.

6. Komise rady a výbory zastupitelstva
(stav k 31. 12. 2011)

Komise pro přidělování grantů a dotací:
Předseda: PaedDr. Milan Polášek
Tajemník:  Bc. Iveta Vymazalová
Členové: Ing. Barbara Zapletalová, MUDr. Vít Rozehnal, Mojmír Janků, 

Mgr. Jaroslav Ondráček, Květoslav Vykydal, Mgr. Zdeňka Daňko-
vá, Mgr. Renata Slavotínková, Radek Kylar, Ing. František Šmej-
kal, Bc. Klára Holubová

2. Komise životního prostředí
Předseda: RNDr. Jan Přichystal
Tajemník:  Pavla Rejnušová
Členové: Ing. Petr Brož, Ing. Jan F. Doružka, Ing. Šárka Hamplová, Ing. Petr 

Prokeš,  RNDr. Marcela Vyletělová, Ph.D., Mgr. Stanislava Bešto-
vá, Mgr. Irena Jonová, RNDr. Eva Tejklová

3. Komise majetkoprávní a bytového hospodářství
Předseda: Ing. Zdeněk Muroň
Tajemník:  Kateřina Skýpalová
Členové: Mgr. Petr Sovadina, Mgr. Tomáš Spurný, PhDr. Oldřich Svozil, 

Ing. Luděk Šperlich, Mgr. Tomáš Potěšil, JUDr. Dagmar Koláková, 
JUDr. Miroslav Martinák, Ing. David Procházka, Bc. Klára Holubo-
vá, Ivana Hrubá

4. Komise architektury a regenerace městské památkové zóny
Předseda: Ing. arch. Jiří Valert
Tajemník:  Ing. Ivana Kašparová
Členové: Ing. arch. Michaela Šťastná, JUDr. Miluše Sedláčková, 

Ing. arch. Ivo Skoumal, Ing. arch. Jitka Štáblová, Ing. arch. Zdeněk 
Reichl, Zdeněk Vysloužil, Patrik Klaban, PhDr. Marie Gronychová, 
Ing. Marie Vychopeňová, Ing. arch. Petr Doležal

5. Komise dopravy a BESIP
Předseda: Ing. Přemysl Michálek, CSc.
Tajemník:  Ing. Jaroslava Vicencová
Členové: Stanislav Evják, Ing. Marta Halámková, npor. Bc. Pavel Havle-

na, Antonín Holubec, Ing. Jan Karger,  Mgr. Jaroslav Ondráček, 
Zdenek Suchomel, Ing. Martin Žaitlik, Ing. Vladislav Mesiarkin, 
Miroslav Strnad

6. Komise pro prevenci kriminality a bezpečnost ve městě
Předseda: Ing. Martin Žaitlik
Tajemník:  Ing. Jiří Skrbek
Členové: Stanislava Adoltová, Karel Ferenc, Ing. Jiří Gonda, Mgr. Jaro-

slav Ondráček, Vladimír Jílek, Mgr. Tomáš Potěšil, Ing. Vladi-
mír Rybář, Ing. Jakub Jirgl, Petr Markovský, PaedDr. Zdeněk 
Formánek

7. Komise cestovního ruchu
Předseda: Ing. Tereza Schreiberová
Tajemník:  Bohuslav Vondruška, DiS.
Členové: Mgr. Renata Slavotínková, Zdenek Suchomel, Sylvie Nováková, 

Mgr. Stanislava Beštová, PhDr. Jan Závěšický, Ing. Jan Šafařík, 
Radek Auer, Mgr. David Křepský
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8. Komise školství, kultury a letopisecká
Předseda: Mgr. Jaroslav Ondráček
Tajemník:  Bc. Jana Nedělníková
Členové: Zdeňka Holubářová, Mgr. Kamila Šeligová, Olga Zimmerman-

nová, Ing. Dušan Prachař, Mgr. Radovan Pavelka, PaedDr. Hy-
nek Pálka, Mgr. Yvona Šimková, Mgr. Vladimír Bican, Petr Král, 
Mgr. Jiří Valenta, Iva Hlavsová, Jitka Sitařová

9. Komise obchodu a živností
Předseda: Ing. František Šmejkal
Tajemník:  Andrea Čepová, DiS.
Členové: Roman Kovář, Alena Petrová, Ing. Josef Sedláček, Emilie Prů-

šová, Miroslav Mitrofan, Ing. Bc. Martina Markovská, Petr Ko-
rec, Stanislav Vařeka

10. Komise sociální
Předseda: Dušan Ščambura
Tajemník:  Vojtěška Chmelařová
Členové: Mojmír Janků, Mgr. Miroslav Adámek, Ing. Marie Vychopeňová, 

Bc. Pavla Podhrázská, Marie Barančíková, Mgr. Eva Pavelko-
vá, PaedDr. Marcela Iliadisová, Jindra Juričková

11. Komise energetická
Předseda: Ing. Roman Macek
Tajemník:  Ing. Renata Křížová
Členové: Ing. Tomáš Kupka, Ing. Zdeněk Muroň, Ing. Miloš Urbášek, Ing. 

Jan Babák, Vladimír Jílek, Oldřich Vysloužil, RNDr. Rostislav 
Vodák, Ph.D., Ing. Josef Tejkl

12. Komise strategického rozvoje a výstavby 
Předseda: Ing. Jakub Kulíšek
Tajemník:  Ing. Eva Mičkechová
Členové: Hana Čunderlová, Ing. Zdeněk Muroň, Ing. arch. Jiří Valert, 

Ing. Jiří Průša, Ing. Barbara Zapletalová, Ing. Vladimír Ry-
bář, Ing. Zdeněk Stojaník, Ing. Jakub Jirgl, Renata Venclová, 
Ing. František Merta 

1. Finanční výbor
Předseda: Ing. František Merta
Tajemník:  Hana Adamová
Členové: Ing. Jaromír Mikulenka, Ing. Petr Kuba, Ing. Pavel Špatný, 

Ing. Antonín Harapát, Ing. Zdeněk Muroň,  Valerie Hrubá, Ing. Jiří 
Vágner ml., Ing. Tereza Schreiberová

2. Kontrolní výbor
Předseda: Stanislav Grygar
Tajemník:  Helena Hloušková
Členové: Ing. Jan Cidlík, Alena Petrová, Petr Král, Ing. Luboš Cekr, Ing. Petr 

Štěpánek, Ing. Michaela Scheibingerová, Mgr. Alena Hlavešová, 
Antonín Surma

Výbory zastupitelstva

7. 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):

V rámci výměny zkušeností v oblasti řízení obcí, sféry ekonomické, kulturní, společen-
ské a sportovní byly uzavřeny smlouvy a dohody s následujícími městy:

Sdružení měst a obcí ČR 1994
Sdružení obcí střední Moravy 1995
Moravská nadregionální cyklotrasa 1996
Sdružení historických sídel 2002

Dohoda o partnerství Šumperk - Bad Hersfeld /SRN/ 1994
Dohoda o partnerství Šumperk - Maarssen /Holandsko/ 1994
Smlouva o partnerské spolupráci Šumperk - Nysa /Polsko/ 1996
Smlouva o spolupráci s městem Mikulov 1998
Smlouva o spolupráci s městem Polock /Bělorusko/ 2000
Smlouva o spolupráci s městem Prievidza /Slovensko/ 2001
Smlouva o spolupráci s městem Ebreichsdorf /Rakousko/ 2002
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8. Hospodaření města za rok 2011

 Plnění rozpočtu

PŘÍJMY

VÝDAJE

v tis. Kč

v tis. Kč

Ukazatel
Upravený 
rozpočet

Skutečnost Plnění v %

Daňové příjmy

Nedaňové příjmy 

Ostatní neinvestiční dotace

Přebytek hosp. minulých let

Investiční příjmy celkem 

289 785

68 617

306 760

54 898

71 113

284 693

75 332

306 569

0

 63 197

98

110

100

0

89

Příjmy celkem 791 173 729 791 92

Ukazatel
Upravený 
rozpočet

Skutečnost Plnění v %

Kancelář tajemníka

Odd. bezpečnostní rady 

Odbor správní a vnitřních věcí

Odbor životního prostředí

Odbor dopravy 

Odbor sociálních věcí

Odbor školství, kultury a vnějších vztahů

Odbor fi nanční a plánovací

Odbor majetkoprávní

Odbor strateg. rozvoje, ÚP a investic

Městská policie

Požární ochrana – JSDH

Odbor výstavby
Investiční příspěvky

99 283

423

16 395

24 419

7 200

246 627

64 792

113 253

74 577

92 672

13 820

 1 604

200

4000                                 

97 400

423

13 736

23 093

 7 189

243 865

63 818                       

112 659

66 924

85 970

13 606

1 596

2

3 423                     

98

100

84

95

100

99

98

99

90

93

98

100

1

86

Výdaje celkem 759 265 733 704 97

AKTIVA tis. Kč

Stálá aktiva 

         * dlouhodobý nehmotný majetek

         * dlouhodobý hmotný majetek

         * dlouhodobý fi nanční majetek

         * dlouhodobé pohledávky

Oběžná aktiva

         * zásoby

         * krátkodobé pohledávky

         * krátkodobý fi nanční majetek

 

21 603

2 038 063

567 275

4 683

1 145

146 331

43 694 

Úhrn aktiv 2 822 794

 Přehled majetku města
(stav k 31. 12. 2011)

PASIVA tis. Kč

Vlastní kapitál 

         * jmění účetní jednotky a upravující položky

         * fondy účetní jednotky

         * výsledek hospodaření                                                                       

Cizí zdroje

         * dlouhodobé závazky (vč. úvěrů) 

         * krátkodobé závazky

2 473 003

2 078

72 243

141 111

134 359

Úhrn pasiv              2 822 794

Úhrn aktiv dosáhl v r. 2011 částky 2 822 794 tis. Kč. Na této sumě se nejvíce 
podílí dlouhodobý hmotný majetek částkou 2 038 063 tis. Kč. Oproti předchozímu 
roku došlo k poklesu o téměř 700 tis. Kč.

Celková struktura majetkové bilance je fi nančně vyvážená.
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PŘÍJMY tis. Kč

Daňové příjmy 

Nedaňové příjmy

Neinvestiční transfery

Investiční příjmy

285 704

67 519

51 191

55 149

Příjmy celkem 459 563

VÝDAJE tis. Kč

Provozní výdaje 

Investiční výdaje

379 703

70 984

Výdaje celkem 450 687

Rozdíl příjmy - výdaje 8 876

Rozpočet města Šumperka byl schválen zastupitelstvem města dne 
26. 1. 2012 jako velmi mírně přebytkový ve výši cca 8,8 mil. Kč.

Oproti roku 2011 jsou předpokládané příjmy i výdaje města téměř o polovinu 
nižší. 

Na straně příjmů tvoří nejvyšší částku daňové příjmy, které by měly dosáh-
nout částku 285 702 tis. Kč. Druhou nejvyšší sumou jsou nedaňové příjmy 
v předpokládané výši 67 519 tis. Kč, což je cca o 1 mil. méně než v roce před-
cházejícím.

Provozní výdaje v r. 2012 by měly klesnout téměř o polovinu oproti roku 2011, 
stejně jako investiční výdaje.

10. Rozpočet města Šumperka na rok 2012

Město Šumperk mělo k 31. 12. 2011 celkem 27 168 obyvatel se stálým bydliš-
těm, z toho 12 942 mužů a 14 226 žen. Mimoto ve městě žije 246 cizinců s trvalým 
pobytem. Úhrnem 27 414 osob. Podle velikosti města (města nad 10 tis. obyvatel) 
je Šumperk na 40. místě v ČR (ze 132 měst).

V průběhu sledovaného roku se narodilo 246 dětí, což je o 36 méně než v roce 
předchozím (meziroční index 87,3%). Nejčastěji se narodily prvorodičkám ve věku

28 - 31 let. Nejčastější jména byla Eliška, Adéla, Natálie, Jan, Jakub a Tomáš.
Počet zemřelých byl 297 (index 95,8 %). Stejně jako v předcházejícím roce za-

znamenáváme úbytek přirozenou měnou, a to 51 osob.
Zásadní vliv na úbytek obyvatel města má migrace - stěhování. Do města se 

v průběhu roku přistěhovalo 525 osob (index 99,5 %), ale současně se 638 (index 
99,9 %) vystěhovalo. Záporné saldo představuje 113 osob.

Počet nově uzavřených sňatků zůstává zhruba na úrovni roku 2010. Matrika za-
znamenala 112 sňatků (15 církevních). Naopak vzrůstá počet lidí sňatkového věku, 
kteří dávají přednost volnému soužití. Podíl se zvýšil až na 40 %. Sňatky uzavírají 
snoubenci nejčastěji ve věku 27 - 32 roků, 38 % tvoří opakované sňatky.

Ve sledovaném roce se v našem městě rodily děti nejčastěji jako prvé v pořadí 
(41,2 %). Stále se zvyšuje počet dětí narozených mimo manželství, i když dítě žije 
v rodině s oběma nesezdanými rodiči. I přes zdravotní péči a sociální zabezpečení  
připadlo v našem okrese na 100 narozených dětí 32 potratů. Převládá umělé pře-
rušení těhotenství (54,5 %). Dlouhodobě zůstává příznivý vývoj u novorozenecké 
úmrtnosti, která dosahuje 1,7 promile a u kojenecké úmrtnosti 2,7 promile. V sou-
časnosti připadá v ČR na jednu ženu pouze 1,5 dítěte, což nezabezpečuje ani 
prostou reprodukci.

11. Demografi cký vývoj

Věková kategorie                                   Počet osob Podíl v %

0 - 14                                                       

15 - 59 

60 +                                                           

3 630

 16 236

7 302

13,4

59,8

26,8

 Věková skladba obyvatel města
(stav k 31.12. 2011)

Z demografi ckého hlediska dochází v posledních pěti letech ke stále větším 
změnám ve skladbě obyvatel. V roce 2011 se dětská věková skupina mírně snížila 
(index 99,6 %), ale také poklesl počet osob v produktivním věku (index 98,5 %) 
a naopak se zvýšil podíl kategorie důchodců (index 101,5 %).

Pravděpodobnost dožití - též středné délka života se v ČR prodloužila na 74 
roky u mužů a 80 roků u žen. Ve věku nad 100 let žijí v Šumperku 3 osoby - ženy. 
Nejstarší se letos dožívá 102 roků.

Při současném demografi ckém trendu lze očekávat, že i v dalších dvou letech 
bude ve městě Šumperk klesat počet obyvatel o 100 - 150 ročně, a to zejména 
z důvodu migrace.
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Demografi cký vývoj Hospodářský a sociální rozvoj

 Demografi cký vývoj ve městě Šumperk
(rok 2007 - 2011)

Ukazatel 2007 2008 2009 2010 2011 Index

2011/10

Živě narození

Zemřelí

315

328          

285

267

320

297

282

310

246

297

  87,3

  95,8

Úbytek přir. obměnou              - 13 + 17 + 23 - 28                                  - 51                                  182,2

Živě narození
na 1 000 obyvatel 
Zemřelí na 1 000

obyvatel                               

11,3          

11,8

10,3                    

9,7

11,6         

10,9

10,3                               

11,4

 9,0                               

10,9

  87,3

  95,8

Sňatky
Rozvody

141

72

103

74

117

79

107

48

112 104,7

Ukazatel 2007 2008 2009 2010 2011 Index
2011/10

Sňatky na 1 000
obyvatel
Rozvody na 1 000
obyvatel

5,1            

2,7

3,8

2,9

4,3 

1,7                  

3,9

           

4,1

                                                           

105,2

                                                                   

Úbytek stěhováním               133 181 256 111 113 101,8               

Celkový úbytek                    146 164 233 139 164 118,0                     

Stav obyvatel                                                                                      
k 31. 12. 27 868     27 705      27 709      27 585*     27 414*                         99,4

* vč. 253 cizinců s trvalým pobytem

Zdroj: ČSU (předb. údaje)

Třída klasifi kace                                           Druh onemocnění                                  Počet zemřelých                Podíl v %

IX                                                  

II 

XI             

XX

X    

Nemoci oběhové soustavy

Novotvary

Nemoci trávící soustavy 

Vnější příčiny úmrtí

Nemoci dýchací soustavy

148

76

13

15

17

49,9  

25,6

4,4

4,5

5,8

 Nejčastější příčiny úmrtí r. 2011
(okres Šumperk)

Ve srovnání s předcházejícím rokem se skladba příčin úmrtí v podstatě nezměnila.

12. Hospodářský a sociální rozvoj

První pololetí roku 2011 bylo poznamenáno celkovým oživením ekonomiky ČR, 
což se příznivě projevilo i v podnicích na území našeho města.

Ve druhém pololetí dochází ke stagnaci a poklesu výroby zejména u výrobců 
stavebních hmot a v pozemním stavitelství. V závěru roku vlivem vnějších faktorů 
ekonomiky zejména EU, dochází k celkové recesi národního hospodářství.

Objem výroby v podnicích na území města Šumperka nedosáhl dosud úrovně 
před krizí, tj. roku 2008. Nejlepší výsledky zaznamenaly hospodářské subjekty
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v oblasti kovoprůmyslu a strojírenství, a to zvýšením produktivity práce a exportu.
Zaměstnanost se výrazně nezměnila a stagnuje. Meziročně je o něco nižší pro-

cento nezaměstnanosti, i když v posledních třech letech se stále pohybuje kolem 
deseti procent.

Na trhu stále působí šedá (neevidovaná) ekonomika, která podle šetření MPSV 
přesahuje již 15 % HDP. Výraznějšímu hospodářskému růstu brání také korupce 
a byrokratický přístup státních orgánů.

Lesní plocha
1 619 ha - 66,8%

orná půda
80 ha - 3,3%

trvalý travní
porost
45 ha - 1,8%

vodní plocha
8 ha - 0,3%

zahrady a sady
33 ha - 1,4%

zastavěná plocha a nádvoří
22 ha - 0,9%

ostatní plochy
615 ha - 25,4%

 Struktura ploch ve vlastnictví města Šumperka

 Registr ekonomických subjektů ve městě Šumperk
(stav k 31.12.2011)

1. Právní forma podnikajících subjektů                                 Počet IČO                

Fyzická osoba podnikající dle ŽZ, nezapsaná v obchod. rejstříku

Fyzická osoba podnikající dle ŽZ, zapsaná v obchod. rejstříku

Fyzická osoba podnikající dle jiných zákonů, nezapsaná v OR

Společnost s ručením omezeným

Veřejná obchodní společnost 

Akciová společnost

Obecně prospěšná společnost

Společenství vlastníků jednotek

Družstvo

Příspěvková organizace

4 103

36

334

534

26

33

8

257

27

26

1. Právní forma podnikajících subjektů                                 Počet IČO                

Zahraniční subjekt

Sdružení (svaz, spolek, společnost)

Ostatní 

61

226

152

Celkem 5 823

Zdroj: ČSU

2. Odvětví převažující činnosti                                 Počet IČO                

Zemědělství, myslivost, lesní hospodářství 

Zpracovatelský průmysl

Výroba, rozvod elektřiny, plynu a vody

Stavebnictví  

Obchod, opravy a údržba

Ubytování a stravování

Doprava a skladování

Peněžnictví a pojišťovnictví    

Činnost v oblasti nemovitostí  

Veřejná správa, obrana

Vzdělávání, kultura, rekreační činnost 

Profesní, vědecké a technické činnosti  

Zdravotní a sociální péče 

Ostatní  činnost

Nezařazeno                                                                             

126

655

11

522

1 473

300

166 

120

377                                                           

4

306

838

149

716

60

Celkem 5 823

Zdroj: ČSU 

3. Druh vlastnictví                                                                                                                        Počet IČO               

Soukromé  

Družstevní 

Státní

Komunální   

Vlastnictví organizací, sdružení a spolků 

Zahraniční

Mezinárodní (domácí a zahraniční)

Smíšené (soukromé a vlast. sdružení)

5 271  

27

2

27

349

96

49

2

Celkem 5 823

Zdroj: ČSU 
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V roce 2011 vydal Městský úřad Šumperk - Obecní živnostenský úřad 2 019 
výpisů ze živnostenského rejstříku jako průkazu živnostenského oprávnění. 

Za celé období roku 2011 bylo vydáno 38 rozhodnutí o udělení koncese, 
současně bylo zrušeno 250 živnostenských oprávnění na vlastní žádost pod-
nikatele a 20 z moci úřední. 

V živnostenském rejstříku jsou zpracovávána avíza z Obchodního rejstříku 
a Evidence obyvatel, ve sledovaném roce jich bylo celkem 2 850.

Na správních poplatcích bylo vybráno 778 620 Kč za registrační úkony, na 
blokových pokutách 70 500 Kč a ve správním řízení 19 250 Kč.

mil. Kč
počty prac.

Výroba zboží

Počty pracovníků

Průměrná hrubá
měs. mzda v Kč

8000

7000

6000

5000

4000

3000

2000

1000

0
2007 2008          2009          2010          2011

9000

10 000

17.300

11 000

18.600 19.050 21.600 22.500

12 000

 Výroba, pracovníci, průměrné mzdy
(50 rozhodujících výrobních podniků a závodů na území města)

Soubor 50 největších podnikatelských subjektů všech výrobních odvětví

Ekonomické subjekty na území města v r. 2011

Strojírenství a kovoprůmysl
TDK, s.r.o., Šumperk - výroba feritových jader a pozistorů
Pramet Tools, s.r.o., Šumperk - výroba nástrojů ze slinutého karbidu 

Urdiamant, s.r.o., Šumperk - výroba diamantových nástrojů
Ceram Tec Czech Republic, s.r.o., Šumperk - výroba technické keramiky
SHM, s.r.o., Šumperk - povrchová úprava kovů
Can Tech, s.r.o., Šumperk - výroba rozvaděčů NN

Pars nova, a.s., Šumperk - modernizace a opravy kolejových vozidel
APATOR Metra, a.s., Šumperk - výroba měřící a regulační techniky
PIVOT, a.s., Šumperk - výroba strojů pro všeobecné účely
Jesan Kovo, s.r.o., Šumperk - kovovýroba
UVAX, s.r.o., Šumperk - kovovýroba
ABA, s.r.o., Šumperk - kovovýroba
BPS Bicycle industriál, s.r.o., Šumperk – montáž jízdních kol
GENERI, s.r.o., Šumperk – výroba a opravy elektro strojů a přístrojů

Rozhodující podíl na objemu výroby a tržní produkce v našem městě má kovo-
průmysl a strojírenství. Dva podniky mají  tržní produkci  vyšší než jednu miliardu. 
(Pramet Tools, s.r.o. a Pars Nova).

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb v tomto odvětví dosáhly v roce 2011 
částky 6,35 mld. Kč, vývoz 3,60 mld. Kč, tj. 56,7 % celkové tržní produkce. Ve výrob-
kové skladbě nedošlo k podstatným změnám, převládají feritová jádra, pozistory, 
nástroje ze slinutých karbidů a výrobky technické keramiky.

V podnicích kovoprůmyslu bylo zaměstnáno 3 309 pracovníků, to je zhruba stej-
ně jako v roce předcházejícím.

Textilní výroba stagnuje. Oproti předchozímu roku došlo ke zvýšení tržeb pou-
ze o 60 mil. Kč na celkových 305 mil. Kč. Z toho se vyváží zboží za 180 mil. Kč. 
Počet pracovníků 224, meziroční index 83 %.

Textilní průmysl
Sumtex CZ, s.r.o., Šumperk - tkalcovna a konfekce
Hedva, a.s., závod Šumperk - výroba šicích nití a pletacích přízí
PRO-LEN, s.r.o., Šumperk - výroba konfekce
TILAK, a.s., Šumperk - výroba konfekce
Acronym Dynamics, s.r.o., Šumperk - oděvní konfekce

Hlavní zaměření spočívá ve výzkumu a šlechtění polních plodin, výroby osiv, 
sadby, prodej přípravků na ochranu rostlin a aplikovaný výzkum v této oblasti.

Tržní produkce se v posledních letech udržuje na 50 mil. Kč při zaměstnanosti 
83 pracovníků.

V k.ú. Temenice zabezpečuje zemědělskou činnost v rostlinné výrobě na ploše 
360 ha a.s. Bludovská. Pěstuje se převážně řepka a obiloviny.

Zemědělství
Agritec, s.r.o., Šumperk - zemědělský výzkum, šlechtění rostlin
Agritec Plant Research, s.r.o. Šumperk – aplikovaný výzkum v oblasti přírodních věd
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Penam - pekárna Skřivánčí dvůr Šumperk zabezpečuje město a okolí pekařský-
mi výrobky. Nuget se zabývá skladováním a logistikou potravinářských výrobků. 
Objem tržní produkce dosáhl 1,16 mld. Kč (index 95,1%). V obou fi rmách je za-
městnáno 312 pracovníků.

Potravinářství
PENAM, s.r.o., Brno, provoz Šumperk - výroba a prodej pekárenských výrobků
NUGET - R.Mazák, Šumperk - logistika, skladování, velkoobchod

Stavební činnost
Fortex AGS, a.s., Šumperk - stavebnictví, výroba čistíren odpadních vod
SAN-JV, s.r.o., Šumperk - stavební činnost
SART, a.s., Šumperk - železniční stavby, stavby mostů
Strabag ČR, a.s., obl. středisko Šumperk - dopravní stavitelství
Správa silnic Ol. kraje, pracoviště Šumperk - správa a údržba silnic II. a III. tříd

Stavební činnost je třetí největší odvětví ve městě Šumperk, co do tržní produkce i 
zaměstnanosti. Celkový objem stavební činnosti dosáhl 1,14 mld. Kč (index 85,7 %). 
Výši produkce ovlivňují zejména podniky Fortex a SAN-JV.

Celkový počet pracovníků zůstává zhruba stejný - 518 osob. Největší počet má 
fi rma Fortex - 265 pracovníků.

Výroba stavebních hmot
Cembrit, a.s., Šumperk - výroba vlnité střešní krytiny
Dols, a.s., Šumperk - výrobky pro stavebnictví
AZ Ekotherm, s.r.o., Šumperk - výrobky pro stavebnictví
Sunwin, s.r.o., Šumperk - výroba plastových oken a dveří
ANODUS CZ, s.r.o., Šumperk - výroba plastových oken a dveří

Výroba stavebních hmot svým objemem 1,20 mld. Kč je druhé nejsilnější odvětví 
v městské ekonomice. Podíl exportu překročil 1 mld. Kč (index 117,3 %). Rozhodu-
jící postavení má Cembrit, a.s. 800 mil. Kč. Celkový počet pracovníků zůstává na 
úrovni předcházejícího roku, tj. 539 osob.

Dřevo, plasty, sklo a papír
Novatronic, s.r.o., Šumperk - výroba kancelářského a školního nábytku

Plast Produkt, s.r.o., Šumperk - výroba plastů
FGH Plus, s.r.o., Šumperk - zpracování tabulového skla
Ecopak, s.r.o., Šumperk - zpracování obchodovatelných druhotných surovin
Everstar, s.r.o., Šumperk - výroba čistících prostředků pro průmysl

Tržní produkce ve sledovaném roce dosáhla 211 mil. Kč (index 89,0 %). Největší po-
díl má fi rma Novatronic - 60 mil. Kč. Celkový počet pracovníků se mírně snížil na 162.

Doprava  
České dráhy, s.p., žel. stanice Šumperk - železniční doprava
České dráhy, s.p., depo Olomouc, provoz Šumperk - zabezpečení provozu kolejo-
vých vozidel

Veolia Transport - Connex Morava Ostrava, a.s., provozní oblast Šumperk - hro-
madná autobusová doprava.
KAR - Mobil Ostrava, s.r.o., provozní oblast Šumperk - autoopravy

Uvedené hospodářské subjekty ekonomické výsledky na úrovni místních jedno-
tek nezveřejňují. Po provedené vnitřní reorganizaci u autobusové i vlakové dopravy 
se počty pracovníků stabilizovaly na čísle 265. Rozhodující podíl má Veolia Trans-
port provozní oblast Šumperk.

Rovněž tato skupina ekonomické ukazatele nezveřejňuje v místním členění. Z ji-
ných zdrojů vyplývá nárůst výkonů a tržeb do 5 %. Počty pracovníků zůstaly bez 
podstatných změn (112).

Poštovní a telekomunikační služby
Česká pošta, s.p., obvod Šumperk - poštovní služby
Telefonica O2, a.s., MPO Šumperk - telekomunikační služby
Maregs, s.r.o., Šumperk - systémy informačních technologií

Mimo Satezu a ŠPVS nejsou vedeny na úrovni města bližší ekonomické ukazatele. 
Počty pracovníků jsou bez podstatných změn  - 182 zaměstnanců. V celkovém počtu 

jsou zahrnuti i pracovníci s pracovištěm mimo město Šumperk.

Energetika a vodní hospodářství
Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s., Šumperk - provozování 
vodovodů, kanalizací a ČOV
ČEZ energetika, a.s., pracoviště Šumperk - správa a rozvoj distribuční soustavy
RWE Plynárenská, a.s., oblast Šumperk - přeprava a prodej zemního plynu
Sateza, a.s., Šumperk - výroba, rozvod tepla a teplé užitkové vody
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Úřad práce (ÚP) v Šumperku evidoval k 31.12. 2011 přímo ve městě Šumperk 
celkem 1 626 neumístěných uchazečů o práci, z toho 859 mužů a 767 žen. Z cel-
kového počtu bylo 1 550 dosažitelných osob.

Trh práce

Nezaměstnanost podle délky trvání:

Časové rozpětí Počet osob Podíl v %

do 6 měsíců                                           

od 7 do 12 měsíců

od 13 do 24 měsíců

25 +                                                       

679 osob                                        

257 osob                                        

274 osob

416 osob                                        

41,7 %

15,8 %

16,9 %

25,6%

Zdroj: ÚP Šumperk

Skladba uchazečů o zaměstnání podle vzdělání:

Druh vzdělání Počet osob Podíl v %

základní vzdělání 

nižší střední vzdělání

vyučeni v oboru

středoškolské s maturitou                                                       

vyšší odborné

bakalářské 

vysokoškolské 

433

  48

599

381

  10

  19

  76

26,5 %

3,0 %

36,7 %

23,4 %

1,0 %

1,2 %

4,7 %

Zdroj: ÚP Šumperk

K 31.12. 2011 dosáhla registrovaná míra nezaměstnanosti přímo ve městě Šum-
perk 10,35 % (z dosažitelných uchazečů). V roce 2010 to bylo 10,53 %. Za celou 
oblast regionu bývalého šumperského okresu byla nezaměstnanost vyšší, a to ve 
sledovaném roce 13,04 %, v roce předchozím to bylo 13,44 %. Uchazeči s náro-
kem na podporu v nezaměstnanosti dostávali v průměru měsíční dávku 5 315 Kč 
(ženy 4 815 Kč).

Důsledky předchozí hospodářské krize se i nadále projevují  snížením produk-
ce, tedy i zaměstnanosti v řadě  výrobních odvětví i službách.. Přebytek pracovní-
ků se projevil zejména ve strojírenství a stavebnictví. Nedostatek kvalifi kovaných                      
pracovníků zůstává ve zdravotnictví, IT a obchodních službách.

Dlouhodobě neuspokojivá je situace v zaměstnávání osob se zdravotním posti-

žením, kterých ÚP evidoval v okrese 1 039.
Volných míst nabízel úřad práce  252, především v oblasti služeb (kuchař, číšník, 

ostraha majetku) a dopravy (řidiči nákladních vozidel).
V rámci aktivní politiky zaměstnanosti vynaložil ÚP na celém území šumperské-

ho regionu v roce 2011 celkem 34,2 mil. Kč, z toho přímo v Šumperku 5,2 mil. Kč. 
Finanční prostředky byly vynaloženy především na tvorbu společensky účelných 
pracovních míst (11,5 mil. Kč), provoz společensky účelných pracovních  míst (2,8 
mil. Kč), na zřízení a provoz chráněných dílen a pracovišť (1,9 mil. Kč), rekvalifi kaci 
(4,3 mil. Kč) a veřejně prospěšné práce (13,8 mil. Kč). Téměř jedna třetina vynalo-
žených fi nančních prostředků byla čerpána z Evropských sociálních fondů.

Ve sledovaném roce vyřadil ÚP v rámci regionu z evidence 669 osob, které ne-
splňovaly podmínky statutu nezaměstnaných.

Podíl osob v produktivním věku, kteří nechtějí pracovat a spokojí se se sociální-
mi dávkami, případně i bez nich (bezdomovci), odhaduje MPSV na 2 - 3 % stejně 
jako v roce 2010.
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Hospodářský vývoj v šumperském regionu se ve sledovaném roce vyznačoval 
oživením ekonomiky, což pozitivně ovlivnilo celkové příjmy obyvatel. Ve IV. čtvrtletí 
roku 2011 se však s předstihem začaly zvyšovat ceny celého sortimentu spotřebního 
zboží, i když zvýšení DPH se mělo projevit až v roce 2012. (Např. ceny potravin se 
zvýšily o 7 %, bydlení, energie o 6,6 %, PHM o 9 %, léky o 10,2 % atd.)

Kvalifi kovaným odhadem můžeme předpokládat, že přímo ve městě Šumperk do-
šlo ke zvýšení hrubé mzdy o 5 - 8 %, zejména ve výrobní sféře, což znamená hrubou 
měsíční mzdu 21,5 tis. Kč.

Den daňové svobody připadl v roce 2011 na 15. červen. Tzn., že občané republiky 
pracovali 165 dnů pro stát, což je o 3 dny méně než v roce 2010. (Den daňové svobo-
dy je pomyslný okamžik, od kterého jde veškerá mzda na konto občana. Do té doby 
naopak veškerý příjem připadl státu). 

Kromě příjmů (dle průzkumu MPSV) zhruba 5 % celkových mzdových nákladů 
tvoří zaměstnanecké výhody, tzv. benefi ty. Nejčastěji jde o stravenky, příspěvky na 
penzijní pojištění a další týden dovolené.

V průměru 5 - 15 % z čistých mezd obyvatelé odkládají, a to zejména na termíno-
vané vklady, stavební spoření a penzijní fondy.

Převládá konzumní způsob života, zejména u mladé a střední generace. Ve sle-
dovaném roce bylo až 90 % nákupů předmětů dlouhodobé spotřeby nakoupeno 
na úvěr. Na druhé straně již 14 % domácností není schopno spotřebitelské úvěry 
splácet. Finanční problémy mají především nízkopříjmové domácnosti, domácnosti 
nezaměstnaných a rodiny po rozpadu manželství. Vzrůstá počet exekucí, kterých 
bylo  ve městě Šumperk přes 300, (index 104 %). Jedna třetina dlužníků má exekuce 
z několika úvěrů. Převažují exekuce vůči fyzickým osobám (90 %).

Cenový propad stavebních investic - bytů se projevil oživením zájmu mladých 
manželství o hypotéky (v důsledku nízké úrokové sazby). Nejčastěji na dobu 15 - 30 
let, částkou 1,5 - 2 mil. Kč.

 V ČR žije 9 % domácností ohrožené příjmovou chudobou. Převažují osoby se 
základním vzděláním, dlouhodobě nezaměstnaní, ale v současné době i středně pří-
jmové domácnosti. Charitativní organizace odhadují, že přímo ve městě Šumperk 
žije již 120 - 200 osob bez přístřeší. Narůstá počet bezdomovců - žen. Nejčastěji 
uváděné problémy současného života v našem regionu (průzkum GFK) jsou: 1. ne-
zaměstnanost, 2. sociální nejistota, 3. kriminalita.

Pro srovnání: státní dluh vzrostl v roce 2011 na 1,5 bilionu korun, což znamená, 
že na každého občana ČR připadá dluh 144 tis. Kč (vzniká především schodkem 
státního rozpočtu a půjčkami od EIB).

Příjmy a výdaje obyvatelstva

Ukazatel  Průměr. 

domácn.                               

Zaměstnanci                  Sam. výdělečně

činní

Nezaměstnaní Důchodci

Průměrný počet

členů domácnosti                          2,3 2,6 2,8 2,3 1,5

Hrubé peněžní 

příjmy celkem 

v Kč / rok

164 047 185 077 144 090 93 335 131 379

Čisté peněžní 

příjmy celkem 

na osobu 

v Kč / rok

145 437 156 463                     135 550 86 519 130 979

z toho v %:

Pracovní příjmy 

Sociální příjmy

Ostatní příjmy

65,6

27,8               

6,6             

81,6

10,4

8,0

84,2

11,5

4,3 

43,6

44,1

12,3

2,0

95,2

2,8

 Struktura peněžních příjmů domácností 

Zdroj: ČSU - r. 2010

Ukazatel  
Průměr. 

domácn.                               
Zaměstnanci                  

Sam. výdělečně

činní
Nezaměstnaní Důchodci

Peněž. výdaje 
hrubé na osobu 

v Kč / rok                         148 629 162 838                      138 791 89 781        126 859    

Peněž. výdaje 
čisté na osobu 

v Kč / rok                         130 019 134 224                      130 251 82 965        126 859    

z toho v %:

Potraviny, nealko

nápoje

Bydlení, energie

paliva, plyn, voda

Oděvy, obuv

Doprava

Rekreace, kultura

Zdraví

19,3

21,7

5,0

10,7

10,2

2,7

18,1

19,8

5,5

11,9

10,3

2,2

18,9

18,5

6,1

11,6

11,0

2,1

21,7

29,1

3,9

8,7

7,7

3,2

23,3

28,7

2,9

6,9

9,5

4,6

Struktura peněžních výdajů domácností

Zdroj: ČSU - r. 2010
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Výsledky ankety fi nančních odborníků, kteří hodnotili kvalitu služeb, produktů 

(banky a pojišťovny působící v ČR v r. 2011).

Banka roku: Komerční banka, Česká spořitelna, UniCredit Bank
Nejdůvěryhodnější banka: Česká spořitelna, Komerční banka, ČSOB
Stavební spořitelna: Wüstenrot, Modrá pyramida, Českomoravská stavební spořitelna
Pojišťovna roku: Česká pojišťovna, Kooperativa, Allianz
Penzijní fond: Allianz, AXA, KB

Druh Měrná jednotka                            Množství            

Mouka pšeničná 

Mouka žitná 

Rýže

Chléb

Pečivo pšeničné

Pečivo trvanlivé 

Těstoviny 

Maso vepřové

Maso hovězí

Drůbež

Ryby

Mléko konzumní

Sýry celkem

Vejce  

Máslo

Sádlo

Ovoce mírného pásma        

Ovoce jižní  

Zelenina v hodnotě čerstvé    

Brambory

Cukr

Čokoláda

Nečokoládové cukrovinky

Cukrářské výrobky

Včelí med

Káva zrnková

kg 

kg

kg

kg

kg

kg 

kg 

kg

kg

kg

kg

litry

kg

ks

kg

kg 

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

93,6

8,5

4,3

40,9

51,5

8,7

7,1

41,6

9,4

21,4

5,6

57,7

13,2

242,0

4,9

4,7

46,8

37,3

79,7

67,3

36,0

2,4

2,5

6,8

0,7

2,0

Spotřeba potravin a nápojů
(na obyvatele ČR a rok)

Druh Měrná jednotka                            Množství            

Čaj 

Minerální vody a nealko nápoje

Lihoviny (40%) 

Víno 

Pivo celkem

Cigarety                   

kg

litry

litry

litry

litry

ks

0,2

293,0

7,0

19,4

144,4

2028,0

Název
Měrná 

jednotka                            

Česká

republika

r. 2010     

Olomoucký

kraj

r. 2010

Česká

republika

r. 2011  

Olomoucký

kraj

r. 2011          

Chléb konzumní kmínový

Pečivo pšeničné bílé

Pšeničná mouka hladká 

Těstoviny vaječné

Rýže loupaná dlouhozrnná 

Vepřová pečeně s kostí 

Vepřová kýta bez kostí

Vepřový bůček    

Hovězí maso přední bez kosti  

Hovězí maso přední s kostí  

Hovězí svíčková pravá

Šunkový salám

Poličan  

Kuřata kuchaná celá 

Filé mražené

Uzená makrela       

Vejce slepičí čerstvá 

Mléko polotučné trvanlivé

Sušené polotučné mléko (Sunar)

Eidamská cihla

Lučina            

Tvaroh měkký konzumní

Jogurt bílý netučný   

Máslo čerstvé    

Olej slunečnicový   

Jablka konzumní     

Pomeranče 

Banány žluté

1 kg 

1 kg

1 kg

1 kg

1 kg                                

1 kg

1 kg 

1 kg

1 kg              

1 kg  

1 kg

1 kg

1 kg

1 kg

1 kg

1 kg

10 ks

1 l    

400 g

1 kg

1 kg

1 kg

150 g

1 kg    

1 l

1 kg

1 kg  

1 kg        

17,69                

31,89

8,59

31,94

33,27

101,18

104,48

65,83

134,28

85,15

554,94                                                         

115,40 

172,23

57,60

134,36               

102,26

21,79               

14,73

156,42

123,42

182,72

61,39                

6,24

127,18              

39,45

27,97

35,17

27,14

16,82

27,78

7,84

30,97 

35,47

97,99

97,33

62,00

140,00 

85,33

413,00

111,83 

165,00

55,98

158,07

89,90

20,27

15,23

154,00 

119,26

189,03

58,27  

5,99

133,27 

33,90

25,63

33,63

26,94   

22,94

46,08

11,24                 

35,24

33,78                                  

98,68

103,14

66,79

138,57

89,87

578,99

113,14

174,78

57,26

144,84

109,78

23,30

16,67

153,22

122,39

189,90

66,63

6,43

141,49

51,06

29,84

30,11

22,50

23,01

45,22

10,01

32,91

36,82

94,88

99,67

61,00

140,00

86,00

463,00

109,11

170,33

58,18

140,04

98,97

24,09

15,90

147,31

118,89

200,60

59,07

6,58

141,79

34,90

29,02

28,58

23,47

Průměrné spotřebitelské ceny vybraných druhů zboží a služeb
(3. čtvrtletí 2011)

Zdroj: ČSU - r. 2010
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Název
Měrná 

jednotka                            

Česká

republika

r. 2010     

Olomoucký

kraj

r. 2010

Česká

republika

r. 2011  

Olomoucký

kraj

r. 2011          

Konzumní brambory

Papriky

Rajská jablka červená

Mrkvev pravá

Cibule suchá

Cukr krystalový 

Káva zrnková pražená 

Přírodní minerální voda uhličitá                 

Karlovarská Becherovka   

Pivo výčepní, světlé, lahvové    

Hnědé uhlí           

Lékařská prohl. na žádost pacienta                                                                                                

Poplatek za technickou kontrolu                                                        

1 kg

1 kg

1 kg

1 kg

1 kg

1 kg      

100 g                     

1 l

1 l

0,5 l                  

100 kg

1 výkon

poplatek

14,08

46,31

37,42

13,80

16,03

17,44

10,78

8,11

326,90

9,84

330,17

348,46

605,09                   

14,81

52,13

37,74

14,26

13,23

16,96 

10,60 

8,04

324,00

9,99

331,50

240,00

513,33   

9,54

46,68

23,23

12,83

13,29

24,08

15,69

8,50

342,21

9,97

337,56

356,42

612,93     

9,03

49,24

   22,80

12,43

11,90

23,74

16,10

8,32

339,00

10,01

331,50

260,00

513,33

Zdroj: ČSU

Zdroj: RMIC

Hotely

Penziony

Ubytovny 

Restaurace a pizzerie

Kavárny, cukrárny

Bary

Hostince, pivnice

Vinotéky

Rychlé občerstvení

Autoservis

Čistírny

Drogerie

Elektro prodejna

Elektro služby

Fotoateliéry

Graf. studio, reklama

Instalace, montáže

Kadeřnictví, kosmetika, holičství

Knihkupectví, antikvariáty

Krejčovství

Květinářství

5

7 

7 

26 

11

23

15

6

7

5

20

2

10

16

 6

 3

12

  8

38

  5

  7

  9

Obuv (vč. opraven)

Oděvy

Opravny a půjčovny

Optika

Potraviny

Supermarkety

Sběrny

Stavební práce a materiál

Cestovní kanceláře

Taxislužby

Textil

Tiskárny

Voda, topení, plyn

Výpočetní technika

Zámečnictví

Zdravotnické potřeby

Zlatnictví

Zastavárny

Herny

Realitní kanceláře

12

16

18

4

33

6

3

38

14

4

21

6

13

7

3

7

8

3

29

15 

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

(stav k 31. 12. 2011)

Závěry kontrol České obchodní inspekce v regionu Šumperk

Česká obchodní inspekce (ČOI), inspektorát Moravskoslezský a Olomoucký 
se sídlem v Ostravě, pracoviště Olomouc,  provedla v roce 2011 na území regi-
onu Šumperk celkem 276 kontrol. Z uvedeného počtu bylo 124 kontrolovaných 
provozoven se závadami (44,9 %), což představuje nárůst téměř o 12 % oproti 
roku 2010.

Bylo kontrolováno 30 provozoven veřejného stravování, 24 obchodních řetěz-
ců, 7 stánkových prodejen, 14 internetových prodejců, 14 v oblasti služeb a 187 
kamenných prodejen s různým sortimentem.

Nejčastěji zjištěné nedostatky:

Za zjištěné nedostatky bylo uloženo 32 blokových pokut v celkové hodnotě 
34 000 Kč a 35 pokut uložených příkazem na místě v celkové hodnotě 46 100 
Kč. V 56 případech byly zjištěné skutečnosti podkladem pro zahájení správního 
řízení.V 17 provozovnách byl vydán zákaz prodeje 1 050 ks výrobků v celkové 
hodnotě 55 965 Kč.

Bylo zakázáno používat celkem 34 ks měřidel.

nedostatečné informace o způsobu uplatnění reklamace - 12x
nevydání dokladu o zakoupení se všemi požadovanými náležitostmi - 11x
neseznámení spotřebitele s cenou - 15x

-
-

-

nedodržení informační povinnosti u výrobků - 16x
používání úředně neověřených měřidel - 34x
nedodržení zásad poctivosti prodeje - 11x

-

-
-

Rok Počet

kontrol                         

z toho se

závadou  

%

podíl

počet

blok. pokut 

pokuty

v tis. Kč        

správní

řízení

postoupení

j. orgánům

2010

2011

323

276

106

124

32,8

44,9

59

67

66,0 

80,1

47

56

1

1

Přehled kontrolní činnosti

Zdroj: ČOI 
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Cestovní ruch v Šumperku

Letní turistická sezona probíhala ve městě Šumperk od 1.6. do 30.9. 2011 a ofi ciálně 
byla zahájena tradičními Slavnostmi města Šumperka 3. a 4. června. V tomto období 
byly všechny turistické atraktivity města Šumperka přístupné každý den, vč. víkendů 
a svátků, mimo toto období je bylo možné navštívit pouze po předchozí objednávce.

Návštěvníci i obyvatelé města měli možnost seznámit se s historií v rámci 4 prohlíd-
kových okruhů s průvodcem:

Jednotlivé okruhy absolvovalo celkem 762 zájemců. Dále byla nabízena možnost 
návštěvy stálé expozice „Čarodějnické procesy“ v tzv. Geschaderově domě. Tato ex-
pozice také zaznamenala největší počet návštěvníků - celkem 6 104.

Vedle prohlídkových okruhů byl samostatně nabízen rozhled z radniční věže, 
který absolvovalo 5 324 návštěvníků, což je téměř o 1 400 osob více než v roce 
předcházejícím. Novinkou loňské sezony byly noční rozhledy z radniční věže, které 
se uskutečnily 22.10. a přilákaly 398 zájemců.

Výše uvedené turistické atraktivity navštívilo ve sledovaném roce 12 190 osob, což 
je téměř o 15 % více než v roce předchozím. Na vstupném bylo vybráno 178 605 Kč, 
výnos z prodeje propagačních předmětů byl ve výši 103 879 Kč.

Ve sledovaném roce si našlo cestu do Šumperka nemálo zahraničních turistů, 
z nichž řada navštívila nabízené turistické produkty. Nejvíce návštěvníků bylo z Ně-
mecka, Polska a Slovenska.

V rámci Dnů evropského dědictví, kdy bylo zdarma zpřístupněno 10 historických 
objektů ve městě, (vč. radniční věže) se za jejich poznáním vydalo 4 127 osob, což je 
o cca 1 500 více než v roce 2010.

V meziročním srovnání let 2010 a 2011 vyplývá, že se Šumperk těší lehce stou-
pajícímu počtu návštěvníků svých turistických produktů. Podobný trend očekáváme 
i v roce 2012.

Na území města Šumperka zabezpečovalo služby cestovního ruchu 5 cestov-
ních kanceláří a 8 cestovních agentur. 

Ve sledovaném roce se projevil zvýšený zájem o zahraniční pobyty o 10 - 15 % 
(podle ročních období). Mezi nejnavštěvovanější destinace v létě stále patří Chorvat-
sko, Slovensko, Řecko a Itálie, nově i Bulharsko. Z těch vzdálenějších pak Turecko.

Doba pobytu v zahraničí se nemění a pohybovala se od 10 do 14 dnů. Při zá-
jezdech autobusovou dopravou se cena pohybovala za osobu od 4 do 8 tisíc Kč, 
u pobytů s polopenzí od 10 do 12 tisíc Kč. Stále se zvyšuje  zájem o leteckou přepra-
vu. Cena se pohybovala od 12 do 20 tisíc Kč.

Vyjíždějící občané ČR jsou náročnější, upřednostňují kvalitnější hotely. 20 - 30 % 
zájezdů se objednává přes internet. Šumperská cestovní kancelář Ancora se v sou-
časné době řadí mezi 10 největších v ČR (co do počtu odbavených klientů).

Procházka ze 13. do 21. století
Kde žily čarodějnice
Zrození malé Vídně
Šumperkem za vědomostmi (určený pro žáky ZŠ)

-

-
-

-

Jeseníky - Sdružení cestovního ruchu je dobrovolné zájmové sdružení právnic-
kých osob, které prosazuje aktivity a zájmy svých členů již od roku 1999. Cílem 
společného úsilí je rozvoj kvality služeb cestovního ruchu v oblasti Jeseníků. Ke 
31.12. 2011 má J-SCR 65 členů, zejména z řad samospráv, podnikatelů a nevlád-
ních neziskových organizací. Mezi nejvýznamnější členy patří kromě Olomouckého 
kraje také město Šumperk.

Z pohledu svých členů má J-SCR hájit, prosazovat a zastupovat jejich společ-
né zájmy související s rozvojovými aktivitami v oblasti investičních i neinvestičních 
projektů, tvorbu produktů cestovního ruchu, odbornou a organizační podporu slu-
žeb cestovního ruchu se zaměřením na dopravu, ubytovací a stravovací kapacity. 
J-SCR se rovněž věnuje vzdělávání v oblasti lidských zdrojů.

Od roku 2011 provozuje J-SCR nový internetový portál „Navštivte Jeseníky“ a 
také zajišťuje provoz facebookové stránky „Nejkrásnější české hory - Jeseníky“.

J-SCR je pověřeno Olomouckým krajem organizací a koordinací rozvoje turistiky 
v Jeseníkách. Realizuje řadu projektů, které přímo přispívají k rozvoji cestovního 
ruchu a zvýšení atraktivnosti turistického regionu Jeseníky. Objem poskytnutých 
dotací z Regionálního operačního programu Střední Morava dosahuje téměř půl 
miliardy korun. Jedním z úspěšně dokončených projektů ve spolupráci s městem 
Šumperk je i projekt „Čarodějnickou cyklotrasou po česko-polském příhraničí“.

J-SCR rovněž koordinuje údržbu lyžařských běžeckých tras v Jeseníkách. V roce 
2011 došlo k zásadní změně systému údržby. Po náročných jednáních byly Jesení-
ky rozděleny do devíti sektorů a za údržbu v každém sektoru je odpovědný smluvní 
partner J-SCR. Ve sledovaném roce přispělo město Šumperk na údržbu tratí část-
kou 100 tisíc Kč.

Rok 2011 zaznamenal po několika letech zvýšenou návštěvnost v Jeseníkách, 
cca o 9 tisíc v okrese Šumperk. V tomto roce  J-SCR také zpracovalo pro město 
Šumperk Analýzu cestovního ruchu, která slouží k sestavení koncepce cestovního 
ruchu města Šumperka.

Jeseníky - Sdružení cestovního ruchu (J-SCR)

V roce 2011 došlo opět k mírnému nárůstu členské základny (o 84) při stejném  
počtu oddílů (41).

U dospělých členů jde o nárůst, u dětí a mládeže pak o pokles.

Sport
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Přehled organizací OS ČSTV Šumperk

Název a druh sportovní činnosti

Počet členů

Celkem Muži Ženy Dospělí

celkem

Mládež 

celkem

Počet

oddílů

TJ Šumperk

TJ HS Jeseníky

Jezdecký oddíl Šumperk

Hokejový klub Mladí draci

SKI KLUB Šumperk

Klub vytrvalost. sportů

SEVERKA Šumperk

Nohejbal klub Šumperk

Futsal Club Šumperk

KARATE klub Šumperk

Sportovní klub DAMA SPORT

SK Salith Šumperk 

Kuželkářský klub Šumperk

TTC Pramet Šumperk

Gymnastický klub Šumperk

Cyklistický spolek VÍNO KARABINA

Sporton Šumperk

Sportovní klub PEOPLE Šumperk

FbC Asper Šumperk

Cannibals baseball Šumperk

Šumperský horolezecký klub Horal

Club amatérských cyklistů

HK HOKEJ ŠUMPERK

Viktorie ranch klub Šumperk

FK SAN-JV Šumperk 

BMX TEAM Šumperk, o.s.

Magnus Orienteering

MAD DOG, o.s.

LKT 80

973 

91

48

261

 275

75

        59 

24

1 547

17

10

117

        74 

51

74

27

4 

128

98

82

59 

32

95

27

464

46

121

29

11

217

50

7

122

164

23

21

24

1 506

7

8

83

38

31

14

19

3

70

28

31

44

22

95

6

181

34

49

25

4

267

34

19

 1

72

21

14

       0 

17

1

2

25

27

0

20

8

1

35

15

8

14

6

0 

6

6

5

25

4

6

484

84

26

123

236

44

35

24

1 523

8

10

  108

  65

31

34

27

4

105

43

39

58

28

95

12

187

39

74

29

10

489

7

22

1388

39

31

24

0

24

9

0

9

9

20

40

0

0

23

55

43

1

4

0

15

277 

7

47

0

1

12

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Celkem 4 919       2 926         659 3 585    1 334              41

TJ Šumperk má ve 12 oddílech celkem 1 007 členů, z toho 226 mužů, 286 žen 
a 495 dětí a mládeže do 18 let, což představuje pokles o 42 členů.

Název a druh sportovní činnosti

Počet členů

Celkem Muži Ženy Dospělí

celkem

Mládež 

celkem

Atletika

Basketbal 

Cyklistika

Házená

Kanoistika

Moderní gymnastika

Plavecké sporty

Sportovní gymnastika

Volejbal

Vzpírání

Sport pro všechny - ČASPV

Fotbal

260

170

12

56

18

35

109

37

124

15

129

42

34

49

12

20

12

0

11

2

38

7

15

26

31

24

0

2

1

10

5

12

71

2

113

15

65

73

12

22

13

10

16

14

109

9

128

41

195

97

0

34

5

25

93

23

15

6

1

1

Celkem 1 007 226 286 512 495

Česká obec Sokolská, TJ Sokol Šumperk
Tělocvičná jednota Sokol Šumperk provozovala v roce 2011 celkem 12 spor-

tovních oddílů, ve kterých bylo cca 200 členů. Převážnou část základny tvoří děti 
a mládež. Svoji činnost provozují převážně v pronajatých prostorách a na vlastních 
sportovištích (tenisové dvorce a tenisová hala).

Klub českých turistů
Klub českých turistů Šumperk si v roce 2011 připomenul 90.výročí založení odboru 

KČT v Šumperku. U příležitosti tohoto výročí vydal brožuru Historie Klubu českých tu-
ristů Šumperk, uspořádal výstavu turistických pamětihodností ze sbírek a archívů členů 
odboru KČT na rozhledně Háj a v šumperském divadle výstavu kopií historických po-
hlednic Putování po historických stavbách v Jeseníkách ze sedla Skřítek až na vrchol 
Králického Sněžníku ze sbírky sběratele Petra Možného. Pro členy i další zájemce bylo 
uspořádáno 106 vycházek a 8 zájezdů.

Pro veřejnost byly uspořádány pochody: 35. ročník Novoročního výstupu na Háj 
1.1.2012 (1300 účastníků), 22.ročník Šumperské zimní 50 (účast 154), společně 
s DDM Vila Doris 2.ročník akce Pradědovy letokruhy - výstupu na Paprsek s koncertem 
Old Time Jazzband (účast 263), 4.ročník Loučení s létem aneb Za Huzovským škop-

kem  (138 účastníků). 18.ročník  Memoriálu Josefa Janků Po šumperském psaníčku 
byl spojen s oslavou 90.výročí KČT Šumperk a 15. výročí otevření rozhledny na Háji. 
Byl uspořádám spolu s DDM Vila Doris, Ranchem Victoria a s obcemi Bludov a Ruda 
n.Mor. (účast 553). Počet členů v roce 2011 činil 170.
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Odbor KČT 112405 Značkaři měl v roce 2011 56 členů, kteří svou dobrovolnou 
činností zajišťovali údržbu na 1606,2 km pěších značených tras, 17 km lyžařských zna-
čených tras, 500,7 km pásových značených cyklotras, t.j. celkem 2123,9 km v okre-
sech Šumperk a Jeseník. V roce 2011 odbor zajišťoval obnovu značení především na 
Šumpersku (749,1 km) a postupnou výměnu orientačních směrovek a tabulek (204 
ks). Zároveň byla provedena údržba, (resp.instalace) celkem 93 ks směrovníků a ma-
pových stojanů.

Nově bylo vyznačeno v roce 2011 několik nových tras: Bludov (zámek) - U Kostelíč-
ka, naučná stezka Bludovská stráň, Tetřeví chata - Margareta - Pod horní nádrží PVE 
DS, Pod Homolí-Branka a úpravu turistických tras v Koutech nad Desnou.

Nově byl postaven také haťový chodník u Kamzíku a oprava stezky v údolí Šumného 
potoka.

V závěru roku byla rozestavěna také síť  nových pásových cyklotras v oblasti Dolní  
a Malé Moravy na hranicích s Pardubickým krajem.

Asociace víceúčelových základních organizací technických sportů a čin-
ností ČR (AVZO-TSČ-ČR)

AVZO - územní organizace působí v okresech Šumperk a Jeseník a sdružuje 
celkem 32 základních organizací. Řídí a organizuje zájmovou činnost v oborech 
branné sporty, sportovní střelba, služební kynologie a motorismus.

Místní organizace v Šumperku sdružuje 980 členů, z toho ve střelbě 540, mo-
torismu 372. Vzrůstá zájem mládeže, která tvoří již více než polovinu členské 
základny.

Členové mají k dispozici vybavenou sportovní střelnici v Temenici a Pod blu-
dovským kopcem. Kynologické cvičiště se nachází ve Vikýřovicích. V roce 2011  
uspořádala organizace v Hanušovicích V. Mistrovství ČR ve střelbě ze vzducho-
vých zbraní pro mládež a dospělé, kterého se zúčastnilo přes 500 soutěžících.

Junák - svaz skautů a skautek ČR
Junák - středisko Rudy Knotka Šumperk má v současnosti celkem 5 oddílů, z toho 

2 oddíly jsou v Libině, jeden dívčí a jeden chlapecký. Ve sledovaném roce bylo v šum-
perském středisku registrováno 200 světlušek, vlčat, skautů, skautek, roverů, rangers 
a činovníků. Ve třech šumperských oddílech je registrováno 115 osob mladších osm-
nácti let a 34 dospělých. 

Oddíly žijí pestrým životem, družiny se scházejí 1x týdně, každý měsíc jsou pořá-
dány jednodenní akce, vícedenní výpravy se konají jednou za 2 měsíce a pravidelně 
jednou ročně v létě je pořádán 14-ti denní tábor.

Česká tábornická unie
Je neziskové zájmové sdružení s celostátní působností. V Šumperku sdružuje 

181 členů. Oddíl T. O. Kamarádi má 4 družiny.
Pro ně, ale i další zájemce pořádá letní stanové tábory, kterých se celkem zúčast-

nilo 80 dětí.

Český zahrádkářský svaz (ČZS)
Základní organizace ČZS má ve městě Šumperk cca 1 300 členů. Členská zá-

kladna se stabilizovala.
Zahrádkáři jsou soustředěni ve 22 zahrádkářských osadách o ploše 37,2 ha, 

což představuje celkem 1 262 zahrádek. Jejich průměrná velikost  se pohybuje 
od 200 do 400 m2. Všechny zahrádkářské osady mají právní subjektivitu. Městské 
pozemky jsou zahrádkářům zatím pronajímány za 2 Kč/m2. Dále postupuje odkup 
zahradních ploch od Pozemkového fondu ČR.

V Šumperku má sídlo i územní sdružení ČZS pro okresy Šumperk a Jeseník, 
které poskytuje servisní, odborné a právní služby všem zahrádkářským osadám.

ČZS-ČR je členem Evropské ligy zahrádkářů.

Volný čas

Český rybářský svaz (ČRS)
Základní organizace ČRS v Šumperku měla v roce 2011 celkem 1 655 členů, 

z toho 242 dětí do 15 let a 144 mládeže do 18 let.
Ve sledovaném roce vydal Městský úřad v Šumperku 94 rybářských lístků pro 

dospělé a děti, převážně s platností na 3 roky (58 %).
Místní rybáři užívají 77 ha vod pstruhových a 55 ha vod nepstruhových. Roční 

úlovek ryb dosáhl 160 q ryb. Nejčastěji lovenými rybami byl kapr, pstruh, candát 
a cejn.

Český myslivecký svaz (ČMS)
Město Šumperk je vlastníkem dvou honiteb (Městské skály a Šumperský les)

o celkové výměře 3 045 ha. Město je též částečným vlastníkem pozemků v dal-
ších honitbách o výměře 9 300 ha.

Sčítaný stav zvěře k 26. 2. 2012 v 8 honitbách byl následující: 590 ks srnčí, 60 
ks jelení, 108 ks černé, 21 ks mufl onů a 443 ks zaječí.

Odlov zvěře za sledovaný  rok dosáhl počtu 286 ks srnčí, 50 ks jelení, 104 ks 
černé a 63 ks zajíců.

Z celkového počtu osmi honiteb je šest pronajato mysliveckým sdružením 
a dvě právnickým osobám. Právo myslivosti vykonává celkem 162 členů.
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Český kynologický svaz (ČKS)
Ve městě Šumperk bylo v r. 2011 evidováno celkem 1 721 držitelů psů, z nichž je 

102 neoznačeno (čipem, tetováním), za které také majitelé odváděli městu poplatky, 
a to za psa chovaného u rodinného domku 500 Kč za rok, v ostatních domech pak 
1 000 Kč. Poživatelé invalidního nebo starobního důchodu platí částku 200 Kč.

Ve městě pracují 2 základní kynologické organizace, a to ZKO Šumperk-Temenice 
s 8 členy a ZKO Hafík Třemešek se 14 členy. Zabývají se sportovním a zájmovým 
výcvikem psů a jejich přípravou na zkoušky a výstavy.

Městská policie ve sledovaném roce odchytla 72 zatoulaných psů, z nichž 43 bylo 
vráceno majitelům a 27 jich bylo předáno do útulku ve Slezských Pavlovicích. Město 
za jejich pobyt zde zaplatilo 811 152 Kč. 

Přes snahu představitelů Ligy na ochranu zvířat se nedaří ve městě vybudovat 
útulek pro zatoulané psy.

Ve městě zabezpečují veterinární péči čtyři veterinární ošetřovny, jedna s klinikou. 
Na území města bylo ve sledovaném roce 22 chovných stanic psů a koček. Doklad 
o původu má 10 - 15 % chovaných zvířat. Mezi nejrozšířenější druhy psů patří: ně-
mecký ovčák, retriver, pudl a yorkshirský teriér. Vzrůstá zájem obyvatel o chov exotů 
(papoušků, hadů a opic).

Český včelařský svaz (ČVS)
Základní organizace Českého svazu včelařů  na území našeho města evidova-

la v r. 2011 celkem 39 včelařů s 392 včelstvy. Této aktivitě se věnují kromě občanů 
důchodového věku stále více i občané produktivního věku, (z toho 5 % žen).

Průměrný stav včelstev na jednoho včelaře se pohybuje kolem 10, což odpoví-
dá celorepublikovému průměru. Snůška medu byla ve sledovaném roce nadprů-
měrná, 25 - 30 kg na včelstvo, díky příznivému počasí v období květu.

Základní organizace v Šumperku sdružuje i 188  včelařů v 11 okolních obcích 
s 1650 včelstvy.

Jiné zájmové aktivity
Občané města mohou svůj volný čas trávit ve více než 200 dalších registrova-

ných zájmových sdruženích, spolcích a klubech, kde se mohou věnovat dalšímu 
vzdělávání, kulturní, společenské a sportovní činnosti (viz příloha Ročenky).

Počasí v roce 2011 se stejně jako v roce předcházejícím vyznačovalo velkými 
klimatickými změnami. Měsíc leden byl velmi chladný, minimální teploty dosáhly 
až -19,0 °C. S teplotami pod bodem mrazu byl i měsíc únor, březen, duben, květen,

říjen,listopad a prosinec. Celkově lze říci, že tento rok byl stejně chladný jako 
rok 2010, o čemž svědčí i průměrná celoroční teplota, která dosáhla pouze výše 
7,4 °C, což je o jednu desetinu vyšší než v roce 2010. Teplotní maximum bylo 
zaznamenáno v měsíci srpnu, a to 32,8 °C. Nejdelší doba slunečního svitu byla 
zaznamenána v měsíci květnu, a to 266,5 hodin. Roční délka slunečního svitu 
dosáhla 1870,3 hodin, oproti 1 528,1 hodinám v roce 2010.

Srážek napadlo 697,3 mm, což se téměř rovná 30 letému normálu 693 mm, a to 
nejvíce v měsíci listopadu.

Počet dnů s mrazem (141) je mírně nižší než dlouhodobý průměr.

Životní prostředí

Měsíc Srážky v mm                 Počet dnů

se srážkou

Počet dnů

s mrazem

Délka slunečního

svitu v hod.

Leden

Únor

Březen

Duben

Květen

Červen

Červenec

Srpen

Září

Říjen

34,5

9,7

25,1

29,8

52,4

93,0                    

154,7

97,8

36,2

37,9

15

7

5

7

6

13                                    

13

7

0 

11

 10

26

27

19

11

0

0

0

0

7

37,0

108,9

202,0   

184,5

266,5

203,1

165,0

218,0

208,8

120,8

Základní klimatické hodnoty

(rok 2011)

Měsíc Prům. denní

teplota v °C                       

Teplotní normál

  v °C

Min. teplota

v °C

Maxim. teplota

v °C

Leden

Únor

Březen

Duben

Květen

Červen

Červenec

Srpen

Září

Říjen

- 2,3

- 2,4

3,0

10,3   

12,9

17,4

18,8

18,2

14,2

7,6

-3,6

-2,0

2,1

7,5

12,5

15,6

16,7

16,2

12,8

7,9

 -19,0

-14,9

-10,6 

-2,2

-2,1

6,0

6,7

4,9

3,7

-3,8

8,5

11,6

17,8

23,9

26,2

28,4

29,3

32,8

29,0

26,0

Listopad

Prosinec 

1,8

-1,0

3,0

-1,5

 -6,2

-8,5 

18,8

8,7

Rok 2011             7,4                       7,3                                   -19,0                                 32,8

Rok 2010 7,3 7,3 -23,7 33,2
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Říjen

Listopad

Prosinec 

37,9

0,3

126,1

11

1

16

7

22

19

120,8

97,7

58,0

Rok 2011          697,5                  101                                 141 1 870,3

Rok 2010          766,2                  128                                  162 1 528,1 

Zdroj: Hydrometeorologická stanice Agritec Šumperk. (Normál je uváděn ze 30letého průměru)

Pitná voda
Vyhláška 252/2004 Sb., stanovuje hygienické požadavky na pitnou vodu, čet-

nost a rozsah kontroly. V síti místního veřejného vodovodu výskyt cizorodých látek 
nepřekračuje stanovené limity a je průběžně kontrolován laboratoří ŠPVS. Zjištěné 
průměrné roční hodnoty:

Druh Jednotka                       Limit Rok

2007 2008 2009 2010 2011

Enterokoky
Escherichia coli
Koliformní bak.
Amonné ionty
CHSK (Mn)
Dusičnany
Dusitany

KTJ/100 ml
KTJ/100 ml         
KTJ/100 ml

mg/l  
mg/l     
mg/l    

mg/l                                                   

0,000
0,000
0,000
0,500     
3,000           
50,000       

0,500                                          

0,000
0,000            
0,000   
0,050       
0,500  
19,000    
0,005                 

0,000
0,000
0,000
0,050        
0,500    
19,000
0,005         

0,000
0,000  
0,000
0,050
0,500    
18,900
0,005                       

0,000
0,000
0,000
0,050
0,500
18,900 
0,005                                

0,000
0,000
0,000
0,050
0,700
22,000 
0,02                                     

Tvrdost vody
(vápník a hořčík) nmol/l 2 - 3,5             1,25       1,25 1,30 1,30        1,47        

Zdroj: KHS Ol. kraje - úz. pracoviště Šumperk

Ovzduší
Monitoring ovzduší je v Šumperku prováděn v areálu MěÚ, Rooseveltova ulice. 

K dispozici jsou zde aktuální údaje o koncentraci SO
2
 (oxidu siřičitého), NO

2
 (oxidu 

dusičitého), PM10 (prachových částic) a O
3 
(ozonu). Mimoto jsou průběžně hod-

noceny údaje o teplotě, srážkách, rychlosti a směru větru. Všechny tyto údaje jsou 
průběžně uváděny na internetových stránkách města Šumperk.

Na základě zprávy o stavu životního prostředí, která byla ZM předložena v roce 
2011 lze konstatovat, že stanovené imisní limity nebyly překročeny u oxidu siřičité-
ho, oxidu dusičitého a ozonu. Horší situace, stejně jako v roce 2010, byla u poléta-
vých prachových částic. Povolený limit koncentrace byl při čtyřiadvacetihodinovém 
průměru překročen celkem 49 x, což je oproti roku 2010 sice o 17 méně, ale pořád 
o 14 více než je povolený limit.

Na znečištění ovzduší se ve městě podílí 1 087 malých a 151 středních zdrojů. 
Oproti předchozímu roku se situace podstatně nezměnila.

Rizikovost pracovního prostředí
Počet pracovníků vykonávajících práce v rizikovém prostředí se oproti předcho-

zímu roku mírně snížil. Došlo i ke změnám v počtu pracovníků u jednotlivých ri-
zikových faktorů - klesl počet pracovníků u faktorů hluk, prach a fyzická zátěž, 
u ostatních faktorů došlo ke zvýšení nebo se počet nezměnil. Někteří pracovníci 
však pracují v riziku více faktorů. Nejpočetnější je stále riziko nadměrného hluku, 
ve kterém pracuje celkem 599 osob, na druhém místě je riziko nadměrného prachu 
(327 osob).

Kategorie práce 2 R  3 4 Celkem

Počet rizikových pracovníků 

celkem 431 884 66 1 381

Počty pracovníků vykonávajících rizikové práce

(fi rmy na území města Šumperka)

Faktor 2 R  3 4 Celkem

Hluk 

Prach

Vibrace

Biologický činitel

Fyzická zátěž

Zraková zátěž

Zátěž teplem 

Chemické škodliviny 

Laserové záření

Psychická zátěž

121

17

6 

191

-

76

43

16

-

72

469

244

183

16

109

97

14

79

14

9

 9

66

-

-

-

-

-

-

-

-

599

327

189

207

119

173

57

109

14

81

Celkem 542 1 313                 75 1 930

Zdroj: KHS Ol. kraje - úz. pracoviště Šumperk

Počet pracovníků v riziku jednotlivých faktorů

Odpady
Celková produkce komunálního odpadu ve městě Šumperk v r. 2011 byla 5 937 

tun, což je o 389 tun méně než v roce 2010. Objemného odpadu, který je svážen 
dvakrát ročně z veřejného prostranství a pravidelně ze sběrného dvora, bylo v tom-
to roce vyprodukováno 1 394 tun. Odděleně jsou sbírány v Šumperku tyto složky: 
papír, plast, bioodpad, sklo bílé a barevné, nápojový karton, kovy a nebezpečné 
složky komunálního odpadu. V průběhu sledovaného roku byly nově nainstalovány 
kontejnery na oděvy, obuv a hračky.
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Zdroj: MěÚ

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

Zdroj: MěÚ

Vývoj produkce komunálních odpadů na obyvatele (v kg/rok)

Veřejná zeleň
Parky a městská zeleň tvoří významnou část města. Celkem 125 ha, z toho 

intenzivně ošetřovaných je 96 ha. Jedná se o smíšené porosty, které skladbou od-
povídají místním klimatickým podmínkám.

Významnou zelení v intravilánu města jsou parky: Sady 1. máje, Jiráskovy sady, 
Smetanovy a Dvořákovy sady, park B. Martinů a lesopark při ulici Dobrovského 
a Hybešově.

Na území města je rozmístěno 203 laviček a 115 ks mobilní zeleně. Pro děti 
a mládež bylo v provozu 31 hřišť a sportovišť. Počet je dostatečný, postupně se 
zkvalitňuje jejich vybavení.

V příměstském rekreačním lese Podniky města Šumperka budují  na vyhlídko-
vých místech a trasách nové roubené lavičky a opravují chodníky. 

Městská zeleň vytváří i účinnou protihlukovou bariéru. Nejvýše přípustné hladi-
ny zvuku nejsou ve městě dlouhodobě překračovány. Výjimku, zejména v doprav-
ních špičkách, tvoří pozemní komunikace E1/11 a některé exponované úseky silnic 
II. třídy v průtahu městem. Jedná se o ohrožení zhruba 1 400 osob. Železniční ani 
letecká doprava hlukem, případně cizorodými látkami, prostředí města nezatěžuje.

Realizované akce v roce 2011:

revize a opravy herních prvků na dětských hřištích s ohledem na zvýšení 
bezpečnosti dětí
náhradní výsadba stromů za odstraněné při investičních akcích města
průběžná údržba zeleně ve městě
odbahnění a vyčištění Krenišovského náhonu na ul. Hybešova
obnova alejí na ul. 17. listopadu
rozsáhlá oprava laviček v Sadech 1. máje
vyčištění koryta a zpevnění břehů potoka Temenec

-

-

-
-

-
-

-

13. Technická infrastruktura

Česká pošta, s.p.
Zajišťuje poštovní služby ve vnitrostátním i mezinárodním styku a služby 

pro smluvní partnery - výplaty důchodů, SIPO, sázkové služby, prodej tis-
ku a doplňkového zboží. Na území města jsou 4 pošty s celkovým počtem 
87 pracovníků.
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Produkty:                                                      Počet v ks                        Index 2011/10

Podané listovní zásilky

Dodané listovní zásilky

Podané doporučené zásilky

Dodané doporučené zásilky  

Podané cenné psaní 

Dodané cenné psaní

Obyčejný balík podaný

Obyčejný balík dodaný    

Cenný balík podaný

Cenný balík dodaný

Obchodní balík podaný

Obchodní balík dodaný

Obchodní psaní podané

EMS podané

EMS dodané

Podané poukázky

Podané propagační materiály

Dodané propagační materiály

732 011

  2 952 042                            

315 669

304 180                       

3 083

5 784

2 495

7 983            

19 442

41 761

75 938

97 418

33 446

2 119

3 019

222 940

3 236 125

9 930 521

95,56 %

94,18 %

94,97 %

95,64 %     

93,31 %

11,12 %

66,98 %

95,76 % 

78,25 %

110,58 %

108,01 %

123,97 %

95,76 %

95,88 %

102,37 %      

91,80 %

97,04 %

99,34 %

Přehled výkonů:

Zdroj: Česká pošta Šumperk
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Telefonica O2, Czech Republic, a.s. (T O2)
T O2 zajišťuje telekomunikační služby na území ČR. Činnost  nadále spočívá 

ve zřizování a provozu jednotné telekomunikační sítě a s tím spojených služeb. 
Na území města je zapojeno 8 020 pevných telefonních stanic, z toho 

57 % bytových. V provozu je 48 telefonních automatů, převážně kartových. Počet 
a jejich rozmístění vyhovuje současné potřebě obyvatel města. V roce 2011 T O2 
provozovala televizní vysílání po telefonní lince pomocí technologie IPTV. O tuto 
službu je v současnosti největší zájem.

Počet mobilních telefonů u obyvatel a fi rem na území města se odhaduje na 
42 tisíc. Největší podíl má TO2 a T-mobile. Průměrná měsíční platba za provoz ve 
sledovaném roce zůstává zhruba stejná , tj. 600 Kč. Cena mobilních přístrojů dále 
klesá a nový mobil se prodává v průměru za 2 až 10 tis. Kč.

Silniční doprava

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

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

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

V roce 2011 bylo na území města 110 km místních komunikací, 150 km chodní-

ků a 2 840 ks světelných zdrojů. Počet světelně řízených křižovatek se zvýšil 

na 5 a 5 kruhových objezdů.
V průběhu roku došlo k vybudování dalších parkovacích míst pro automobily, 

kterých bylo koncem roku na území města 550 (placených). Platba za hodinu 
parkování byla určena na 10 Kč, v centru města 20 Kč/hod. V objektu Connex 
Morava je hlídané parkoviště pro 50 autobusů a záchytné parkoviště pro 100 
nákladních vozidel.

Hustota dopravy pokrývá jak potřeby místní, tak zejména regionální. Osvědčil 
se integrovaný dopravní systém, který řeší součinnost vlakové a autobusové sítě 
a místní dopravy. Autobusy denně do Šumperka přijíždí a zase odjíždí téměř 
6 tisíc cestujících, převážně do škol a zaměstnání. Průměrná přepravní vzdále-
nost se nezměnila a činí 15 km.

Železniční doprava

K datu 1.9. 2011 byla dokončena transformace Českých drah a vznikla tzv. „Živá 

dopravní cesta“ (infrastruktura + zaměstnanci řízení provozu). SŽDC s.o. RCP Os-

trava, provozní obvod Olomouc, železniční stanice Šumperk zabezpečují řízení 

provozu na dopravní cestě osobních a nákladních vlaků Českých drah a dalších 

dopravců provozujících drážní dopravu na kolejích SŽDC s.o. Městem Šumperk 

procházejí tratě:

Celostátní trať č. 290 Olomouc hl. n - Šumperk.

Regionální trať č. 291 Šumperk - Zábřeh na Moravě.

Celostátní trať č. 292 Krnov - Hanušovice - Bludov (Šumperk)

Regionální trať č. 293 Šumperk - Kouty nad Desnou (provozovatel  Veolia Trans-

port Morava).

Ze ŽST Šumperk je dálkově řízen i provoz na traťovém úseku Šumperk - Zábřeh 

na Moravě (dokončena modernizace v roce 2009 současně s elektrifi kací tohoto 

traťového úseku).

Ze železniční stanice Šumperk je za 24 hodin v průměru vypraveno 170 vlaků  

osobních, spěšných, rychlíků a nákladní dopravy. Přibližně stejný počet vlaků do 

ŽST Šumperk přijíždí. Ze ŽST Šumperk vyjíždí přímé vlaky do Brna, Přerova, Olo-

mouce, Jeseníku, Nezamyslic a mnoha dalších měst a obcí ležících na Moravě.

Roční nakládka a vykládka nákladních vozů činila 2 829 vozů (1410 nakládka, 

1419 vykládka zboží ).

Osobní doprava ČD denně přepravuje cca 4600 cestujících převážně do škol 

a zaměstnání. Ve dnech pracovního klidu je silná rekreační přeprava zvláště 

ve směru na Hanušovice a Jeseník a také ve směru na Kouty nad Desnou.
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Depo kolejových vozidel Olomouc provozní pracoviště Šumperk zajišťuje vozbu 

osobních vlaků na Šumpersku, Jesenicku a části regionu Olomouc. V roce 2011 se 

PP Šumperk nacházelo ve stavu 22 hnacích vozidel (lokomotiv, motorových vozů).

Vozbu nákladních vlaků v regionu zajišťuje společnost ČD CARGO, provozní jed-

notka Olomouc, provozní pracoviště Zábřeh na Moravě.

RSM Olomouc (Regionální správa majetku) zajišťuje provoz a údržbu budov 

v majetku ČD, a.s. v regionu Šumperska a Jesenicka.

SŽDC s.o., SDC Olomouc zajišťuje a zabezpečuje provoz a údržbu infrastruktury, 

kolejí, zabezpečovacího zařízení, energetiky a budov v majetku SŽDC s.o. v regionu 

Šumperska a Jesenicka.
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Letecká doprava
Provozovatelem místního letiště je Aeroklub, o.s., Šumperk. Zabezpečuje provoz 

sportovních motorových i bezmotorových, podnikových a služebních letadel. Ultra-
lehká letadla provozuje Aviatik klub. Letiště má 800 m dlouhou přistávací dráhu, na 
které mohou přistávat letadla do váhy 4,5 tuny.

V roce 2011 uspořádal Aeroklub společně s Vilou Doris již III. Drakiádu pro děti 
a rodiče, která se setkala s velkým zájmem. Dále organizoval 7. ročník plachtař-
ských závodů „Jarní pohár Jeseníků“.

Vzdušný prostor je též využíván pro parašutistický výcvik.

Městská hromadná doprava (MHD)
Místní autobusovou dopravu, která plošně pokrývá celé město, zajišťuje na základě 

licence Veolia Transport Morava, a.s., obchodní oblast Šumperk.
V roce 2011 bylo v provozu 6 linek MHD. Doprava cestujících začíná ve 4.30 hod. 

a končí ve 23.00 hod. Nejvytíženější je linka Sumtex - nádraží - Temenice. Počet pře-
pravovaných osob se podle počasí pohybuje od 5 do 7 tisíc denně. Základní délka 
tratí MHD se nezměnila a činí 60 km. Počet 50 zastávek je přiměřený. V průměru 
10 autobusů denně ujede 600 km. 95 % tratí je pokryto hlásičem zastávek a signalizací 
nevidomým.

Cena jízdenky činí 8 Kč. Neplatí děti do 6 let a osoby invalidní. V létě zajišťují cyklo-
busy dopravu na trase Šumperk - Ovčárna.

Individuální přepravu osob zabezpečuje taxislužba. Na území města Šumperka má 
živnostenské oprávnění - koncesovanou licenci 39 fyzických osob, které mají ve městě 
bydliště, případně místo podnikání.

Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s. (ŠPVS)
Zabezpečuje vlastní provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu. 

Na vodovod a kanalizaci pro veřejnou potřebu jsou napojeny téměř všechny domác-
nosti na území města.

Město Šumperk je zásobováno pitnou vodou ze čtyř zdrojů: povrchový zdroj 
Kouty, prameniště Rapotín, prameniště Luže a prameniště Olšany. Toto rozdělení 
zdrojů umožňuje zásobovat město velmi kvalitní vodou podle aktuálních provoz-
ních potřeb tak, aby občané nebyli omezeni ani v provozně velmi náročných si-
tuacích. I když je kvalita vody velmi vysoká, samozřejmě se u jednotlivých zdrojů 
liší, a to především v tvrdosti, přesněji v obsahu vápníku a hořčíku. Obsah těch-
to prvků závisí na vodním zdroji, zejména zda se jedná o povrchový zdroj (ÚV 
Kouty) nebo o zdroje podzemních vod (Rapotín, Luže, Olšany). V roce 2011 bylo 
zásobování pitnou vodou realizováno téměř výhradně z podzemních zdrojů.

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. Za rok 2011 bylo pro 
město Šumperk zpracováno 271 vzorků pitné vody.

Celková dodávka pitné vody pro Šumperk byla v roce 2011 1,75 mil. m3. Cena 
vody (vodné činila 34,12 Kč vč. DPH). Spotřebitelům bylo vyfakturováno za vodné 
1,46 mil. m3, z toho domácnostem 0,92 mil.m3, průmyslovým a ostatním subjek-
tům 0,54 mil. m3. Odpadní voda (stočné byla fakturována za 34,64 Kč/m3 vč. DPH) 
a bylo celkově vyfakturováno 2,00 mil. m3, z toho domácnostem 0,92 mil. m3, prů-
myslovým a ostatním subjektům 1,08 mil. m3.

Celková délka vodovodních řadů na území města dosáhla 108,82 km, z toho 
přívodních řadů 11,85 km a rozvodných řadů 96,97 km. Délka kanalizační sítě 
bez dešťové kanalizace je 95,09 km. Veškeré splaškové vody a část dešťových 
vod jsou svedeny do čistírny odpadních vod Šumperk a po vyčištění jsou vypouš-
těny do řeky Desné. Za rok 2011 bylo vyčištěno na ČOV Šumperk 4,85 mil. m3 
odpadních vod.

Počet pracovníků ŠPVS se výrazně nezměnil a ke konci sledovaného roku činil 
194 osoby.

ČEZ, a.s.
ČEZ - energetika má v Šumperku pracoviště společností: ČEZ Zákaznické služ-

by, s.r.o., ČEZ Měření, s.r.o., ČEZ Distribuce,a.s. a ČEZ Distribuční služby, s.r.o. 
Hlavním předmětem podnikání skupiny ČEZ jsou činnosti související s nákupem, 
prodejem a distribucí elektrické energie.

ČEZ je hlavním dodavatelem el.energie pro naše město. Na síť vysokého napětí 
je připojeno 110 zákazníků, převážně průmyslových podniků, na síť nízkého napětí 
je napojeno 12 tisíc domácností.

Hlavním napájecím místem pro město Šumperk je rozvodna 110/22 kV. Pro roz-
vod elektřiny k odběratelům se dále využívá 60 distribučních trafostanic 22/0,4 kV, 
35 km vedení nízkého napětí, 31 km vedení vysokého napětí a 55 km kabelových
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rozvodů nízkého napětí (údaje z roku 2009). Náklady na provoz a investice v ob-
lasti energetiky dosáhly ve sledovaném roce 85 mil. Kč. Spotřebitelské ceny elek-
třiny se v průběhu roku 2011 zvýšily diferencovaně o 6 až 12 %. V ceně se silová 
energie podílí 34 %, distribuce 53 % a 13 % tvoří ostatní náklady.

Ve sledovaném roce pokračovaly práce na dopracování energetické části projek-
tu rekonstrukce zimního stadionu. 

Společnost provedla rekonstrukci objektu bývalé prádelny na ul. Erbenova,  kde 
vznikl univerzální sportovní stánek, který je využíván pro tréninkovou činnost spor-
tovních oddílů.

RWE - distribuční služby, s.r.o.
RWE - distribuční služby zabezpečují přepravu a prodej zemního plynu v regionu 

šumperského okresu 
Délka plynovodní sítě na území města dosáhla 155 km a je jí dodáván plyn do 12 

tisíc domácností, 855 maloodběratelům a 90 velkoodběratelům (údaje roku 2009). 
Průběžně probíhá modernizace a rekonstrukce plynovodních rozvodů a s tím sou-
visející servis. Vynaložené náklady dosáhly 68 mil. Kč. Spotřebitelské ceny plynu se 
v průběhu roku zvýšily 4x, v prosinci o 9 %.

      Podniky města Šumperka, a.s.
Akciová společnost Podniky města Šumperka zahájila činnost v r. 1996. Základní 

jmění společnosti činí 241 mil. Kč. 
Hlavním předmětem činnosti společnosti, kterou založilo a 100 % vlastní Město 

Šumperk, je zajišťování hospodářské činnosti v těchto oblastech:
- výroba a distribuce tepla a teplé užitkové vody
- lesní hospodářství
- placené parkování ve městě

Společnost dále zajišťuje pro město správu majetku v rozsahu:
- místní komunikace
- veřejné osvětlení
- veřejná zeleň
- hřbitovy
- vodní toky
- správa tělovýchovných zařízení, bratrušovského koupaliště
- správa vnějšího informačního systému
- příměstský rekreační les

Společnost dále hospodaří s vlastním majetkem, a to převážně v oblasti pronájmů 
nebytových prostor (zimní stadion, plavecký areál Benátky, hotel Sport a další).

Ke 31.12. 2011 společnost zaměstnávala celkem 6 pracovníků. 
V roce 2011 byla zahájena I. etapa modernizace technologie kotelny K8 na ul. 

Erbenova, dále byl realizován záměr v propojení  vytipovaných kotelen ve městě za 
účelem výrazného zvýšení jejich kapacity. Společnost započala s vypracováváním 
projektové dokumentace  pro vydání stavebního povolení na akci „Modernizace 
krytého bazénu Na Benátkách“.

Hřbitovy

Na území města jsou 3 hřbitovy - v Šumperku, Temenici a hřbitov židovský, který již 

není v provozu. Jejich celková plocha je 5,3 ha.

Hřbitovní správa Šumperk v loňském roce obhospodařovala 3 692 hrobových míst, 

z toho 1 940 urnových hrobů a 280 schránek v kolumbáriu. Kapacita místních hřbitovů 

je naplněna z 80 %.

V roce 2011 bylo více než 90 % zesnulých zpopelněno. Bez obřadu bylo pohřbeno již 

více než 20 % zesnulých. V místním krematoriu bylo ve sledovaném roce zpopelněno 

cca 2 500 osob (jde o údaj celého okresu, vč. Jeseníku a části Olomouckého kraje).

Za 1 m2 hrobového místa se platí nájem ve výši 59 Kč, za schránku v kolumbáriu pak 

300 Kč.

Lesy města Šumperka, s. r. o.

Podniky města Šumperka, a.s. vykonávají funkci odborného lesního hospodáře 
pro Město Šumperk. Výměra lesů - lesních porostů ve vlastnictví města je 1 929 ha 
na rozloze 5 500 ha ve 12 katastrálních územích. Celková hodnota tohoto majetku 
dosahuje více než 1 miliardu Kč.

Lesní porosty na ploše 1 400 ha jsou jehličnaté, na 250 ha listnaté a na 279 ha 
smíšené. Imisně poškozena je zhruba pětina porostů, a to ve skupině I. (mírně) 250 
ha, ve skupině II. (středně) 185 ha a ve skupině III. (silně) 20 ha. Z celkové rozlohy 
1 929 ha je 1 079 v CHKOJ.

Lesnické práce zabezpečovala  soukromá lesnická fi rma Lesní statek Třemešek, 
v. o. s. na základě uzavřené smlouvy. Ve funkci odborného lesního hospodáře je  
Ing.Bořivoj Hojgr, zaměstnanec Podniků města Šumperka.

V roce 2011 bylo vytěženo 10 468 m3 dřevní hmoty, z toho 2 166 m3 těžby na-
hodilé. Výchovné zásahy byly provedeny na ploše 167 ha, z toho 39 ha prořezávek 
a 128 ha probírek. Zalesnění bylo provedeno na ploše 10,05 ha, ochrana kultur 
proti buřeni ve výši 41 ha, úklid klestu ve výši 12 ha, výsek plevelných dřevin byl 
14 ha, ochrana mladých lesních porostů proti okusu zvěři repelenty byla aplikována 
na ploše 61 ha, ochrana lesa ve stadiu mlazin a tyčovin proti ohryzu a loupání jelení 
zvěří byla provedena na výměře 5 ha, oplocení mladých lesních porostů celkem 
200 bm.

Vzhledem k vytěžení části přestárlých porostů kleslo průměrné stáří porostů na 
60 roků. Lesy nejsou přetěžovány. Do konce platnosti LHP, bude celková výše tě-
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žeb mírně překročena (o 8 %) nad stanovenou optimální výši. Zásoba dříví na pni 
ve všech věkových třídách se dá odhadnout na 570 tisíc m3.

Do oprav a údržby lesních cest PMŠ,a.s. investovaly celkem 600 tis. Kč.
V příměstském rekreačním lese PMŠ, a.s. v roce 2011 opravily 5 km turistických 

stezek, chodníků a započaly s opravou altánu na Městských skalách, který do sprá-
vy převzaly v roce 2011 v havarijním stavu.

Honitby s názvem „Šumperský les“ a „Městské skály“, kde je hlavní chovanou 
a myslivecky obhospodařovanou zvěří - zvěř černá, srnčí a jelení jsou pronajaty 
mysliveckým sdružením.

SATEZA, a.s., Šumperk
Společnost Sateza, a.s. je v Šumperku výrobcem a distributorem tepla a teplé 

vody. Strukturu odběratelů tvoří převážně bytové jednotky, následně školy, úřadov-
ny města, DPS a různé podnikatelské a nepodnikatelské subjekty. 

Výrobu tepla zajišťuje společnost ve 14-ti blokových a 17-ti domovních kotel-
nách. Palivem pro výrobu tepla je u všech zdrojů zemní plyn.

Další lokalitou, kde společnost Sateza, a.s. vyrábí a dodává teplo, jsou Velké 
Losiny. Zde provozuje 2 blokové zdroje.

Vedle výroby tepla Sateza vyrábí elektrickou energii, kterou částečně spotřebo-
vává pro vlastní výrobu tepla a částečně dodává do rozvodné sítě. Doplňkovou

činností společnosti je realizace energetických staveb jako jsou kotelny, teplo-
vody, systémy M+R a elektro. Společnost v témže oboru provozuje také havarij-
ní službu, kterou zabezpečuje nepřetržitým dispečinkem.

Stavební bytové družstvo Šumperk
SBD zabezpečuje činnosti související se správou bytů a činnosti směřující k za-

jišťování oprav, údržby, modernizace a rekonstrukce bytových objektů.
Činnost družstva je založena na družstevním vlastnictví bytů, domů, garáží, na 

správě a provozu bytů.
Ke konci sledovaného roku bylo ve vlastnictví SBD 2 486 bytů a 3 141 bytů ve 

vlastnictví fyzických osob. Celkem SBD zajišťovalo správu pro 5 627 bytů a 89 garáží. 
V těchto počtech jsou zahrnuty i byty spravované na základě mandátních smluv, 
ke konci sledovaného roku tak SBD zabezpečovalo správu bytů pro 84 právnické 
osoby. V průběhu roku byly převzaty do správy 3 domy od jiných správců.

Roční předpis nájemného a úhrad spojených s poskytováním služeb dosáhl 152 
mil. Kč. Výše pohledávek na nájemném a úhradách souvisejících s užíváním bytů 
představovala ke konci roku 2011 částku 2 696 tis. Kč.

V průběhu hodnoceného roku došlo k rekonstrukcím s využitím úvěrů u 15 druž-
stevních domů v celkové hodnotě 57 mil. Kč a u 9 domů ve správě SBD v hodnotě 
40 mil. Kč. Jednalo se o zateplování domů, rekonstrukce výtahů, opravy střechy, 
výměny oken, balkonů apod.

Výsledky hospodaření družstva jsou vyrovnané.
Správa bytového fondu je zabezpečována 22 pracovníky.

Školství
Na území města zajišťovaly předškolní výchovu 3 mateřské školy se sedmi od-

loučenými pracovišti, jejichž zřizovatelem je Město Šumperk a 2 mateřské školy, 
které jsou součástí škol, z nichž jedna je soukromá a jedna zřizovaná Olomouckým 
krajem.

Povinná školní docházka byla zabezpečena v pěti základních školách, jejichž 
zřizovatelem je Město Šumperk, dále v základní škole, kterou zřizuje Olomoucký 
kraj a ve dvou soukromých školách.

Pro stravování dětí a žáků jsou k dispozici školní jídelny nebo výdejny stravy, 
které jsou součástí MŠ a ZŠ.

Do základních škol, zejména do jazykových a sportovních tříd, dojíždělo v r. 2011 
celkem 699 žáků z jiných obcí a do mateřských škol 37 dětí. Výuku v základních 
školách zajišťovalo 149 pedagogických pracovníků, z toho 77,9 % žen a v mateř-
ských školách 64 pedagogických pracovníků, tj. 98,4 % žen.
Mateřské školy - školní rok 2011/2012

K datu 1. září 2011 byly v Šumperku 3 mateřské školy s odloučenými pracovišti.  
Do mateřských škol nastoupilo 810 děti.

Počty dětí k 1. 09. nejsou konečné, neboť v mateřských školách dochází k pohy-
bu dětí během celého školního roku.

4. Občanská infrastruktura

Mateřská škola

Ředitelka                                                     

Kapacita

MŠ                     

K 1. 09. 2011 

nastoupilo do MŠ 

- počet dětí  

Počet tříd
Průměr dětí          

na třídu

MŠ Pohádka, Nerudova 4B    
Pavlína Bošková

odloučené pracoviště 
Jeremenkova 52

80

125

80

125

3

5

27

25

Celkem 205 205 8 26

MŠ Sluníčko, Evaldova 25      
Jarmila Palová

odloučené pracoviště                 
Gen. Krátkého 28

odloučené pracoviště         
Šumavská 15

112

56

84

110

56

84

4

2

3

28

28

28

Kapacita a naplněnost mateřských škol v Šumperku
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odloučené pracoviště  

Vrchlického 19 84 84 3 28

Celkem 336 334 12 28

MŠ Veselá školka, 

Prievidzská 1, Mgr. Yvona Šimková

odloučené pracoviště 

Temenická 61

odloučené pracoviště 

Zahradní 17A

Odloučené pracoviště 

Sluneční 38

168

56

56

56

168

56

56

51

6

2

2

2

27

28

28

26

Celkem 336 331 12 27

MŠ Celkem 877 870 32 27

Základní škola

Ředitel                                                     

Kapacita

základní školy                     
Počet tříd ZŠ

K 1. 09. 2011 

nastoupilo žáků

Průměr žáků 

na třídu

ZŠ Šumperk, Dr. E. Beneše 1

PaedDr. Milan Tichý           

650

I. stupeň

II. stupeň

21

13

8

485

289

196

23

22

25

ZŠ Šumperk, 8. května 63

Mgr. Radovan Pavelka

730

I. stupeň

II. stupeň

25

14

11

577

326

251

23

23

23

ZŠ Šumperk, Sluneční 38 

PaedDr. Hynek Pálka       

500

přípravná třída

I.stupeň

II.stupeň

14

0

7

7

300

    0

156

144

21

0

22

21

Základní školy - školní rok 2011/2012 
V Šumperku je pět plně organizovaných základních škol, jejichž zřizovate-

lem je Město Šumperk. Jejich počet i rozmístění na území města je optimální.

Kapacita a naplněnost základních škol v Šumperku

ZŠ Šumperk, Vrchlického 22

Mgr. Petr Málek           

550

I. stupeň

II. stupeň

16

9

7

321

167

154

20

19

 2

ZŠ Šumperk, Šumavská 21                

Mgr. Lubomír Krejčí 

750

I. stupeň

II. stupeň

25

15

10

590

344

246

24

23

25

Celkem ZŠ      

3 180

I. stupeň

II. stupeň

101

58

43

2 273

1 282

   991

23

22

23

Školy jiných zřizovatelů

Výchovný ústav, dětský domov se školou, ZŠ a SŠ Vyhlídka, p.o.

Zřizovatel: Ministerstvo školství a mládeže ČR

Ředitel: Mgr. Jiří Klaška

Kapacita 48 dětí, domov mládeže pro 40 dětí a chráněné bydlení pro 8 osob.

Základní škola

Ředitel/ka                                                

Zřizovatel

Vzdělávací program                     

Kapacita

školy

Počet

tříd

K 1.09.2010 

nastoupilo 

žáků

Průměr

žáků

na třídu

Základní škola pro žáky se 

specifi ckými poruchami učení 

a mateřská škola logopedická, 

Schola - Viva o.p.s.

Mgr. Miroslav Haltmar

ředitel ZŠ a MŠ

Mgr. Vladimír Bican

Vikýřovice,

Okružní 533

Vzdělávací program 

Základní škola

170

I. stupeň

II. stupeň

MŠ - 34

15

7

6

2

169

78

72

19

11

11

12

10

Střední škola, Základní škola          

a Mateřská škola Šumperk, 

Hanácká 3

Mgr. Jana Večeřová

Olomoucký kraj

Vzdělávací program 

Základní škola a zá-

kladní škola specialní

325

MŠ - 60

I. stupeň

II. stupeň

SŠ - 24

29

7

9

12

1

274

60

78

127

9

10

9

9

11

9

Základní škola a střední škola 

Pomněnka o.p.s.

Ing. Mgr. Nataša Strakošová-

Vykydalová

Ing. Ivo Vykydal  

Šumperk, Šumavská 4

Vzdělávací program                 

Vzdělávací program     

Pomocná škola

Praktická škola 

jednoletá

50

I. stupeň

II. stupeň

I. stupeň

II. stupeň

střední 

škola

9

2

2

2

2

1

50

3

8

20

13

6

6

2

4

10

7

6

Výše uvedené školy vhodně doplňují vzdělávací systém ve městě. Díky existenci 
těchto škol lze konstatovat, že vzdělávací nabídka téměř optimálně pokrývá celou 
škálu individuálních vzdělávacích potřeb dětí.

Občanská infrastruktura
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Střední školy

Škola                                                   Zřizovatel                     Počet studentů Ředitel

Gymnázium
Šumperk, Masarykovo nám. 8 

Olomoucký 
kraj

611 Mgr. Milan Maceček

Obchodní akademie
Šumperk, Hlavní třída 31

Olomoucký 
kraj

256  denní
  30  dálkové

Ing. Tom Ristovský

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

Olomoucký 
kraj

684  SPŠ
117  VOŠ            

Ing. Petr Vepřek

Střední odborná škola železniční,
stavební a památkové péče
a Střední odborné učiliště
Šumperk, Bulharská 8

Olomoucký 
kraj

439
374 denní
64 dálkové

Mgr. Luboš Mátych

Střední odborná škola
Šumperk, Zemědělská 3 

Olomoucký 
kraj

331  denní
 99  dálkové        

Mgr. Stanislava Beštová

Střední zdravotnická škola
Šumperk, Kladská 2

Olomoucký 
kraj

251 denní
 28 večerní

Mgr. Zuzana Gondová

Střední odborná škola a SOU
Šumperk, Gen. Krátkého 30

Olomoucký 
kraj

650 Ing. Dušan Prachař

Vysoká škola báňská - technická univerzita Ostrava
Bakalářská studia v Šumperku

Fakulta strojní

Centrum bakalářských studií v Šumperku sídlí v objektu SOŠ Šumperk, Země-
dělská 2115/3, Šumperk. 

V akademickém roce 2011/2012 otevřelo v rámci tříletého akreditovaného baka-
lářského studijního programu STROJÍRENSTVÍ prezenční a kombinované studium 
ve studijních oborech:

- Strojírenská technologie
- Dopravní technika
V případě oboru Dopravní technika se výuka realizuje ve spolupráci s VOŠ 

a SŠA Zábřeh, U Dráhy 6.

Akademický
rok                                                  

Prezenční
forma studia                    

Kombinovaná forma 
studia

Celkem Absolventi

2011/2012 128 63 191

Fakulta ekonomická

Od akademického roku 2006/2007 otevřela své detašované pracoviště v Šumper-
ku i Ekonomická fakulta VŠB - TU Ostrava.

Studium probíhá v akreditovaném bakalářském studijním programu Hospodářská 
politika a správa, studijní obor Veřejná ekonomika a správa, v kombinované formě.

Pracoviště ekonomické fakulty je umístěno v objektu Obchodní akademie a Jazy-
kové školy Šumperk, Hlavní třída 31, kde byla díky nadačnímu fondu bakalářských 
studií vybudována moderní posluchárna pro 80 studentů.

Akademický rok                                                  Kombinovaná forma studia                    

2011/2012 121

České vysoké učení technické v Praze
Fakulta elektrotechnická

 České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická otevřela své 
externí pracoviště v Šumperku od akademického roku 2009/2010.

Studium probíhá v bakalářském studijním programu, a to v prezenční formě stu-
dia. V Šumperku je realizován pouze první rok studia a od druhého ročníku probíhá 
výuka přímo v Praze.

Pracoviště Fakulty elektrotechnické ČVUT Praha je umístěno v objektu 
VOŠ a SPŠ Šumperk, Gen. Krátkého 1. 

V akademickém roce 2011/2012  byla výuka pro malý počet studentů přesunuta 
na ČVUT Praha.

      Česká zemědělská univerzita v Praze
Provozně ekonomická fakulta

Od akademického roku 2007/2008 zahájila v Šumperku výuku Česká zeměděl-
ská univerzita v Praze - Provozně ekonomická fakulta.

Studium probíhá v akreditovaném bakalářském studijním programu a v navazu-
jícím magisterském studijním programu Veřejná správa a regionální rozvoj, v kom-
binované formě. Studium probíhá ve dvou stupních studia. První stupeň je formou 
Kurzu celoživotního vzdělávání (u bakalářského studia jsou to první tři semestry, u 
navazujícího magisterského jsou to první dva semestry) a druhý stupeň studia (u 
bakalářského studia zbývající tři semestry, u magisterského studia dva semestry), 
probíhá formou řádného studia. Po absolvování studia a vykonání Státní závěrečné 
zkoušky získají absolventi příslušný akademický titul (Bc., Ing.).

Studium je realizováno v konzultačním středisku Šumperk, v budově Akademie 
J. A. Komenského, nám. Míru 4.
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Počet studentů v bakalářském studiu v Šumperku

Akademický rok                                                  Kombinované studium                    Absolventi

2011/2012 153

Počet studentů v navazujícím magisterském studiu v Šumperku

Akademický rok                                                  Kombinované studium                    Absolventi

2011/2012 134

Název zařízení                                                Adresa                   Zřizovatel Ředitel

Dům dětí a mládeže U radnice Šumperk   nám. Míru 20 Město Šumperk PaedDr. Zdeněk Formánek

Dům dětí a mládeže a zařízení pro další 

vzdělávání pedagogických pracovníků 

Vila Doris Šumperk

17. listopadu 2 Olomoucký kraj Mgr. Jaroslav Ondráček

Pedagogicko - psychologická poradna 

Olomouckého kraje, pracoviště Šumperk
Husitská 12 Olomoucký kraj

PhDr. Drahomíra Jansová 

vedoucí pracoviště

SCHOLA SERVIS centrum vzdělávání 

a středisko služeb školám, Prostějov. 

SCHOLA SERVIS, pobočka Šumperk 

Hanácká 2 Olomoucký kraj

PhDr. Ladislav Pochyla,

Mgr. Lenka Tkadlecová          

vedoucí pobočky Šumperk

Základní umělecká škola Šumperk Žerotínova 11 Olomoucký kraj
PaedDr. František Havelka, 

Ph.D.

Školská zařízení

Akademie J. A. Komenského Šumperk se i v roce 2011 významně podílela na 
rozvoji systému celoživotního učení a zejména  dalšího vzdělávání mládeže a do-
spělých. Vzdělávací akce byly realizovány v oblastech jazykového vzdělávání a ja-
zykových zkoušek, dále v oblasti rekvalifi kačních a kvalifi kačních kurzů a dalších 
školících akcích. Významnou oblastí bylo i vysokoškolské studium a studium pro 
seniorskou veřejnost.

Jazykové kurzy A, N, F, Š , I, R a Čj pořádané pro absolventy škol, občanskou 
veřejnost, fi rmy a instituce, navštěvovalo celkem 595 posluchačů.

Jazykové zkoušky z A a N úspěšně složilo 115 studentů, kteří obdrželi certifi kát 
s mezinárodní platností - CITY a GUILDS a certifi kát TELC.

Rekvalifi kační kurzy byly zaměřené do oblasti ekonomiky, účetnictví, výuky na 
PC a pro pracovníky v sociálních službách. Celkem se jich zúčastnilo 380 zájemců. 

Školení a semináře pořádané pro veřejnost, fi rmy a pracovníky obecních úřadů 
zaznamenaly účast 215 posluchačů.

Vysokoškolské studium na PEF ČZU v Praze - bakalářský program „Veřejná

správa a regionální rozvoj“ a navazující magisterské studium studovalo v Konzul-
tačním středisku Šumperk 204 posluchači.

Ve sledovaném roce AJAK zabezpečovala vzdělávací program „Senioři komuni-
kují“, kterého se účastnilo 78 seniorů a 26 seniorů studuje již 3. semestr Univerzity 
III. věku.

Akademie J. A. Komenského

Šumperská nemocnice, a.s. stejně jako v předchozích letech zkvalitňovala péči 
o své pacienty. V roce 2011 investovala především do modernizace a rekonstrukce 
svých oddělení. Největší investiční akcí byla rekonstrukce sociálního zázemí různých 
pavilonů (2,6 mil.), výstavba lůžkového evakuačního výtahu (2,3 mil.), rekonstrukce 
některých operačních sálů (1 mil.), rekonstrukce trafostanice (1,5 mil.). Dále byly 
v průběhu roku zakoupeny 3 klimatizované sanitní vozy v hodnotě 3,3 mil. Kč, polo-
hovatelná lůžka pro pacienty za 2 mil. Kč a další přístroje zkvalitňující poskytované 
služby.

Zdravotnictví

Zdravotní organizace a zařízení na území města Šumperka
(počet - stav k 31. 12. 2011)

Zdrav. organizace, zařízení  Počet

Nemocnice, s.r.o. 

Praktický lékař pro dospělé

Praktický lékař pro děti a dorost

Praktický zubní lékař

Praktický ženský lékař

Interní ambulance

Klinická logopedie

Radiodiagnostika

Neurologie

Psychiatrie

Dermatovenerologie

Chirurgie

Urologie

Ortopedie

ORL - ušní, nosní, krční

Foniatrie

Oční

TRN - plicní ambulance

Klinická psychologie

Rehabilitace a fyzikální terapie

Domácí péče - Home Care

Oční optika

1

23

7

26

7

6

4

1

4

6

2

2

2

4

3

1

4

1

3

7

2

4
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V regionu Šumperk působí 10 zdravotních pojišťoven. Největší počet obyvatel 

je pojištěn u VZP. Dostupnost zdravotní péče a účinné léky příznivě ovlivňují délku 

života. Oproti předchozímu roku se zvýšilo procento pracovní neschopnosti z dů-

vodu nemoci, ale zvýšil se i počet zameškaných pracovních směn (cca 65 dnů na 

1 případ nemoci).

Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz
(relativní údaje - okres Šumperk rok 2011)

Nemoc                                             Pracovní úraz                                               Nepracovní úraz                          Celkem

5,17 0,18 0,47 5,81

Průměrné procento pracovní neschopnosti      

Počet kalendářních dnů pracovní neschopnosti na 1 hlášený případ

Nemoc                                             Pracovní úraz                                               Nepracovní úraz                          Celkem

64,5 57,65 69,03 64,60

Zdroj: ČSU Olomouc

Sociální péče

Rok 2011 přinesl v oblasti sociálního zabezpečení významné legislativní změ-

ny, které přinesla sociální reforma I. v oblasti nepojistných dávek sociálního systé-

mu. Novelizace zákonů v oblasti dávek pomoci v hmotné nouzi, příspěvku na péči 

a dávek pro osoby se zdravotním postižením znamenala přechod všech sociálních 

dávek s účinností od 1.1. 2012 na úřady práce.

V oblasti dávek pomoci v hmotné nouzi byly ve sledovaném roce  poskytnuty  

příspěvky na živobytí, doplatky na bydlení a mimořádné okamžité pomoci celkem 

11 500 příjemcům, což je  téměř o 2000 více oproti roku 2010. Odborem sociálních 

věcí Městského úřadu v Šumperku bylo vyplaceno na dávkách pomoci v hmotné 

nouzi celkem 35.108.789 Kč, což je o 9 mil. Kč více než v roce 2010. O uvedené 

dávky bylo podáno 2 899 žádostí. Průměrně byly dávky pomoci v hmotné nouzi 

měsíčně vypláceny 966 klientům. 

Příspěvek na péči pro osoby závislé na péči jiné osoby byl v roce 2011 průměr-

ně měsíčně vyplácen 3 041 klientům. Výdaje na příspěvek na péči představova-

ly nejvyšší vyplacenou částku. V roce 2011 bylo na příspěvku na péči vyplaceno 

189,122.000 Kč, což je o 19,699.000 Kč méně než v roce 2010. Důvodem snížení 

celkové vyplácené částky nebyl úbytek příjemců, ale uzákoněné snížení příspěv-

ku na péči v prvním stupni závislosti z částky 2 000 Kč na 800 Kč od 1. 1. 2011.  

O příspěvek na péči si v roce 2011 požádalo 1 026 občanů. Na dalších dávkách 

pro osoby se zdravotním postižením, kam patřil příspěvek na provoz motorového 

vozidla, příspěvek na úpravu bytu, příspěvek na zakoupení či opravu motorového 

vozidla bylo v roce 2011 vyplaceno 17.294.3956 Kč. Jednalo se přibližně o stejnou 

výši jako v roce předcházejícím a stejný počet příjemců. O tyto dávky si požádalo 

3 508 občanů, jejichž posouzený zdravotní stav je umožnil poskytnout. 

Sociální pracovníci oddělení sociálně-právní ochrany dětí a prevence provedli 

v roce 2011 celkem 1 476 návštěv v rodinách. V 768 případech hájili zájmy ne-

zletilých dětí u okresního a krajského soudu. Za účelem sledování výkonu ústavní 
a ochranné výchovy provedli 312 návštěv v zařízení pro výkon ústavní a ochranné 
výchovy a v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Kurátoři pro mládež 
pracovali ve sledovaném roce s 359 klienty, z toho bylo 147 dětí do 15 let a 212 
mladistvých s trestnou činností.

V rámci preventivní činnosti probíhá na základních školách projekt „Komplexní 
primární preventivní program“, v jehož rámci sociální pracovníci provedli 52 před-
nášek. V průběhu hlavních letních prázdnin byl uskutečněn letní výchovně rekreač-
ní tábor a v průběhu roku 3 víkendové a prázdninové pobyty pro děti s výchovnými 
problémy. Celkem se krátkodobých a dlouhodobých pobytů zúčastnilo 52 dětí.

Na úseku náhradní rodinné péče byly ve sledovaném období podány 3 žádosti 
o zprostředkování osvojení a 11 žádostí o zprostředkování pěstounské péče. V prů-
běhu roku 2011 byly předány do osvojení 3 děti, do pěstounské péče 2 děti. Soci-
ální pracovníci  sledovali výchovu 145 dětí ve všech formách náhradní rodinné vý-
chovy. Do ústavní výchovy bylo umístěno 21 dětí, ochranná výchova byla nařízena 

v 1 případě.

Prodejny zdravotnických potřeb

Lékárny

Zdravotní a zubní laboratoře

Zdravotní záchranná služba Olomouckého kraje

Dialýza Šumperk, s.r.o.

Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje,

územní pracoviště Šumperk

5

10

5

1

1

1
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Důchodové zabezpečení
Starobní důchody v našem okrese dosáhly v roce 2011 v průměru 10 588 Kč, 

tzn., že ve srovnání s předcházejícím rokem se zvýšily o 468 Kč.
Důchody mužů převyšují průměrné důchody žen o 1 967 Kč. Starobní předčasné 

důchody se zvýšily měsíčně na 9 325 Kč, tj. o 440 Kč. Invalidní důchody jsou od 
roku 2010 děleny na 3 stupně, plnému invalidnímu důchodu odpovídá stupeň III. 
Tento dosáhl v průměru 9 975 Kč při meziročním nárůstu 352 Kč. Obdobný nárůst 
byl i u invalidních důchodů I. a II. stupně. 

Průměrná věková skladba starobních důchodců se přibližuje 71 letům, u žen 
69 rokům. U invalidních důchodců došlo k poklesu věkové hranice na 50 let. Věkový 
průměr u starobních důchodců předčasných  zůstal zhruba stejný. 

 

Průměrná výše důchodů - okres Šumperk
(rok 2011)       

Druh důchodu                                             Průměrná výše důchodu Průměrný věk důchodců

Muži Ženy Celkem Muži Ženy Celkem

Starobní   
Starobní předčasný
Invalidní I. stupně
Invalidní II. stupně
Invalidní III. stupně

11 667       
10 368      

6 398      
6 964

10 450      

9 700
8 446        
5 871        
6 394
9 381

10 588                                      
9 325             
6 161                 
6 736
9 975

71
65
51
49
50

69
62
48
48
50

70
63
50
48
50

Zdroj: OSSZ

I. Krajské organizace poskytující sociální služby

Domov důchodců Šumperk, p.o., U sanatoria 25
Domov důchodců Šumperk je typem pobytových sociálních služeb s nepřetrži-

tým provozem. Zařízení je příspěvkovou organizací s regionální působností zříze-
nou Olomouckým krajem.

Posláním těchto sociálních služeb je poskytovat pomoc a podporu lidem, kteří 
nemohou žít ve svém domácím prostředí a kteří se v důsledku svého zdravotního 
stavu ocitli v nepříznivé sociální situaci. 

Od 1.1. 2007 byly Domovu důchodců Šumperk KÚ Olomouc zaregistrovány dvě 
sociální služby:

Domovy pro seniory s kapacitou 176 klientů (věk převážně od 60 let).Tato ka-
pacita je určena pro osoby se zdravotním postižením a seniory, kteří mají sníženou 
soběstačnost z důvodu věku a zdravotního stavu a osoby, závislé na pomoci jiné 
fyzické osoby. Pro tyto klienty je připraveno 70 jednolůžkových, 50 dvoulůžkových 
a 2 třílůžkové pokoje. Průměrný počet klientů v roce 2011 byl 175.

Domovy se zvláštním režimem s kapacitou 54 klientů (věk převážně od 50 let). 
Tato kapacita je určena pro osoby s jiným zdravotním postižením a seniory (oso-
by, které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocně-
ní, osoby se stařeckou demencí a ostatní typy demence a osoby, závislé na pomoci 
jiné fyzické osoby). Pro tyto klienty je připraveno 22 dvoulůžkových pokojů a 10 jed-
nolůžkových. Průměrný počet klientů ve sledovaném roce byl 52.

V současné době má podanou žádost do Domova důchodců více jak tisíc občanů.
Za pobyt (ubytování, strava, služby) platili klienti v roce 2010 měsíčně od 7 140 

do 9 600 Kč v závislosti na počtu lůžek v pokoji a jeho vybavení.
Ve sledovaném roce byly investiční prostředky věnovány do zkvalitnění sociální-

ho zázemí (koupelny, WC) a vybudování bezbariérového přístupu do budovy.

Sociální služby, p.o. Šumperk, Vančurova 37
Organizace poskytuje 2 druhy registrovaných služeb - služby chráněného bydlení 

a pečovatelské služby. Je příspěvkovou organizací Olomouckého kraje.
Chráněné bydlení je poskytováno ve 3 penzionech - kromě Šumperka také 

v Bludově a Nových Losinách. Je pobytovou službou poskytovanou osobám z cí-
lové skupiny nad 50 let věku s chronickým onemocněním, zdravotním postižením 
a seniorům závislým na pomoci jiné osoby. Mimo ubytovací služby jsou klientům 
poskytovány další sociální služby, např. zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu 
domácnosti, vzdělávací a aktivizační činnosti nebo zprostředkování kontaktu se 
společenským prostředím. Kapacita všech penzionů je 52 míst, z toho 20 v Šum-
perku. V roce 2011 ji využili 54 senioři.

Dětské centrum Pavučinka Šumperk, p.o. Olomouckého kraje
Dětské centrum Pavučinka (DCP) je nástupnickou organizací Kojeneckého ústa-

vu a Dětského domova Šumperk, jehož zřizovatelem je Krajský úřad Olomouc.
DCP poskytuje komplexní zdravotní, sociální a výchovnou péči dětem od na-

rození do předškolního věku, v případě nepříznivého zdravotního stavu i dětem 
starším.

Zařízení má část lůžkovou i ambulantní. Lůžková část má kapacitu 40 lůžek v Ko-

jeneckém ústavu na ul. Dr. E.Beneše a 25 lůžek v Dětském domově na ul. Dol-

nomlýnské.Pro doprovázející matky je vyhrazeno 6 lůžek. Část lůžek je vyhrazena 

dětem v rámci poskytování okamžité pomoci.

Ambulantní část zahrnuje oddělení rehabilitace, vývojovou a laktační poradnu. 

V průběhu roku 2011 byla kapacita zařízení obsazena na 80 %. 

O chod zařízení se stará celkem 50 zaměstnanců.
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Pečovatelská služba má své zázemí na ul. Kozinova 4. je poskytována terénní 
formou přímo v domácnostech klientů. Cílovou skupinou jsou osoby s chronickým 
onemocněním, zdravotním postižením, senioři závislí na pomoci jiné osoby a rodi-
ny s dětmi. V rámci této služby jde především o zajišťování stravy - dovozy obědů, 
pomoc při zvládání péče o vlastní osobu, při osobní hygieně, zajištění chodu do-
mácnosti a zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.

Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace 
Konzultační pracoviště v Šumperku vypracovalo celkem 138 odborných stanovisek 
pro různá stavební řízení a následně se účastnilo místních šetření, při nichž bylo 
prohlédnuto celkem 18 staveb.

Centrum pro zdravotně postižené, p.o. Olomouckého kraje, regionální praco-
viště Šumperk, Gen. Svobody 68

Hlavním cílem Centra je přispívat ke zkvalitňování života zdravotně postižených 
občanů a jejich integraci do společnosti.Centrum vytváří ve spolupráci s členy pod-
mínky pro rozvoj specializovaných činností pro zdravotně postižené občany bez 
ohledu na druh a rozsah zdravotního postižení, členství v organizacích zdravotně 
postižených, věk a situaci, zda je občan již v obtížné sociální situaci či je teprve 
takovou situací ohrožován. Členy Centra jsou: Národní rada zdravotně postižených 
v ČR, Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR, Svaz tělesně postižených v ČR 
a Národní Institut pro integraci osob se zdravotním postižením v ČR.

Centrum v trvalé součinnosti s členy plní roli:
  - kontaktního místa pro zdravotně postižené občany a jejich rodiny a blízké
  - kontaktního místa pro právnické osoby zabývající se činností ve prospěch   

 zdravotně postižených
  - informačního a poradenského centra
  - zprostředkovatele pomoci při řešení obtížné sociální situace formou spolu-  

 práce a kooperace s příslušnými úřady a jinými subjekty v daném regionu
  -  obhájce práv zdravotně postižených

Město dotovalo činnost organizace v r. 2011 částkou 30 tis. Kč.
Centrum pro zdravotně postižené ukončilo svoji činnost ke 30. 4. 2011.

Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR, základní organizace Šumperk, Gen. 
Svobody 68 - (zkratka SNN v ČR).

Činnost základní organizace SNN v ČR - Šumperk pokračovala především v napl-
ňování cílů svazu ve smyslu stanov organizace, především v oblasti poskytování slu-
žeb sluchově postiženým občanům, zejména v oblasti sociálně právního poradenství, 
audioprotetiky, specifi ckého poradenství a při zabezpečování jejich zájmové a kulturní 
činnosti.

V průběhu roku 2011 bylo poskytnuto poradenství celkem 445 uživatelům, se který-
mi se uskutečnilo 1 587 kontaktů.

Ve sledovaném roce se konal týdenní kurz odezírání pro 8 osob.
Město Šumperk dotovalo činnost SNN částkou 12 tis. Kč a grantem 10 tis. Kč na 

kurz odezírání.

PONTIS, obecně prospěšná společnost, Temenická 5, Šumperk
Je neziskovou organizací, jejímž zřizovatelem je Město Šumperk. Hlavním poslá-

ním společnosti je poskytovat a dále rozvíjet sociální služby ve městě. Tohoto úkolu 
je dosaženo poskytováním registrovaných sociálních služeb z oblasti poradenství, 
sociální péče i sociální prevence. Druhy poskytovaných sociálních služeb:

Ubytovací služby

Dům pro rodiče s dětmi v tísni
Posláním Domu pro rodiče s dětmi v tísni je pomáhat osamělým rodičům a jejich dě-

tem překlenout nepříznivou životní situaci spojenou se ztrátou bydlení a pomoci jim za-
členit se zpět do společnosti. Jde zejména o  dočasné ubytování a sociální poradenství 
spočívající zejména v poskytování krizové intervence, pomoci při obnovení kontaktu 
s rodinou, rozvoji sociálních schopností a dovedností uživatelů a volnočasové aktivity 
pro uživatele i jejich děti. 

Sociální služba je poskytována ve 14 bytových jednotkách o velikosti 1+1 standard-
ně vybavených. Součástí bytu je sociální zařízení  a koupelna. 

V roce 2011 využilo služeb  DORDu celkem 19 rodičů s 37 dětmi. Obložnost lůžek 
přesahuje  90 %,  byty jsou prakticky stále obsazené.

II. Nestátní organizace

Krizová pomoc
Je poskytovaná v souladu s § 60 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, 

ve znění pozdějších předpisů. Posláním služby je poskytnout okamžitou pomoc že-
nám nebo osamělým rodičům s dětmi v životní krizi prostřednictvím nabídky krátko-
dobého ubytování v maximální délce 7 dní, sociálního poradenství a zprostředkování 
kontaktu s dalšími odborníky a institucemi. V roce 2011 bylo v krizovém bytě přijato 
27 rodičů s 41 dětmi.
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Ubytovna na Zábřežské 48A
Ubytovna na Zábřežské  nabízí ubytování ve 4 obytných buňkách a 10 pokojích. 

Dva z bytů slouží k ubytování rodin, ostatní jsou pro jednotlivce. Každá buňka má 
vlastní kuchyňský kout a sociální zařízení. Pro všechny uživatele je společná kuchyň-
ka, společenská místnost a sušárna prádla.

Ubytovna je provozována jako komerční ubytovna a slouží převážně rodičům, kteří 
byli dříve ubytováni na Domově pro matky s dětmi v tísni nebo zdravotně handicapo-
vaných spoluobčanům.

Sociální byty
V současné době jsou nabízeny 2 byty o velikosti 1 + 1 a jeden byt o velikosti 

3 + 1. Ubytovaní si hradí nájem a všechny poplatky spojené s užíváním bytu. Byty 
jsou standardně vybaveny, je možné je dovybavit vlastním nábytkem. Cílem této 
služby je ulehčit uživatelům přechod z azylového bydlení do běžného bydlení. Po 
celou dobu je ubytovaný v kontaktu se sociálním pracovníkem DORDu.

Po celou dobu roku 2011 byly byty plně obsazeny. 

Nízkoprahový klub pro děti a mládež Rachot, Gen. Krátkého 3A
Posláním NZDM Rachot je zlepšení kvality života předcházením a snižováním rizik 

u dětí a mládeže ohrožených společensky nežádoucími jevy. Služba je poskytována 
dětem a mladým lidem ze Šumperka a okolí ve věku od 12 - 26 let.  

Kontaktní a poradenské centrum Krédo, Polská 1
Posláním služby je snižovat důsledky rizikového užívání drog prostřednictvím soci-

álně terapeutických a preventivních činností, sociálního poradenství. Dále pak ochra-
na veřejného zdraví, sociální, zdravotní a psychická stabilizace uživatelů služeb.

Uživatelů služby celkem: 159
Prvokontakty: 92
Počet kontaktů: 2 637
Počet akcí celkem: 274 (besedy: 28, doučování: 90, výlety: 31)
Počet účastníků volnočasových aktivit: 5 350
Počet intervencí: 756
V rámci KPPP (komplexně primárně preventivního programu) jsme uskutečnili 82 
besedy pro 2 044 žáků základních škol v Šumperku a jeho okolí.
 

Uživatelů služby celkem: 180
Prvokontakty: 70

Počet klientů, neuživatelů drog, kteří využili službu: 34
Počet kontaktů s uživateli drog: 2 876
Počet individuálních případových prací: 501
Počet vyměněných injekčních stříkaček: 23 056

Mateřské centrum Babouček, Temenická 5
Cílem je podporovat nezastupitelnou úlohu rodiny a rodičovské výchovy. Děti 

se zde setkávají s dětmi podobného věku a navazují nové vztahy mimo vlastní 
rodinu, ale v bezpečí a blízkosti vlastního rodiče.

Denní stacionář, Gen. Svobody 68
Jedná se o zařízení, které je určeno seniorům a dospělým občanům se zdravot-

ním postižením, kteří ze zdravotních, psychických či sociálních důvodů nemohou nebo 
nechtějí být sami doma. Jsou to občané žijící ve společných domácnostech se svými 
rodinami, jež o ně nemohou celodenně pečovat tak, jak by bylo nezbytné. 

Kapacita denního stacionáře je 12 osob. Během dne se uživatelé zapojují do růz-
ných aktivit, které slouží k udržení jejich vlastních schopností.

Pečovatelská služba
-  Dům s pečovatelkou službou Alžběta, Temenická 35, Šumperk
-  Dům s pečovatelskou službou Tereza, Gagarinova 11 a 13, Šumperk
-  Dům s pečovatelskou službou Markéta, Bohdíkovská 24, Šumperk
Pečovatelská služba v DPS je obecně  určena seniorům a občanům se zdravotním 

postižením, kteří si nejsou schopni vlastními silami zajistit naplnění základních život-
ních potřeb. Hlavním cílem pečovatelské sužby je zapojení uživatele do péče tak, aby 
se neprohlubovala závislost na poskytovaných službách. Předávat uživateli informace, 
které přispívají k jeho rozvoji a zapojení se do společenského života jak jeho vrstevní-
ků, tak běžné veřejnosti.

Sociálně aktivizační služby pro seniory a zdravotně postižené, Gen. Svobody 68
Tato služba je poskytována seniorům od 60 let věku a tělesně zdravotně postiže-

ným od 18 let,ohroženým sociálním vyloučením. Jedná se o osoby, toužící po kon-
taktu s vrstevníky a přáteli, osoby touží navázat nové kontakty, najít nové přátele, 
prožít aktivní stáří, udržet stávající fyzické a psychické schopnosti, osvojit si  různé 
výtvarné aktivity, zažít nové prožitky.

V rámci služby jsou pořádány tyto aktivizační programy: trénování paměti, vý-
tvarná dílna, kroužek ručních prací, konverzace v němčině, cvičení pro seniory a d. 
V roce 2011 ji využilo 47 osob.
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Odborné sociální poradenství, Gen. Svobody 68
Jedná se o informační středisko pro seniory a zdravotně postižené a půjčovnu 

kompenzačních pomůcek.
Jde o sociální službu, která zajišťuje odborné sociální a poradenské služby li-

dem, kteří z různých důvodů potřebují informace přispívající k řešení jejich nepříz-
nivé životní situace a občany, kteří vzhledem ke svému zdravotnímu stavu potřebují 
vyzkoušet, zapůjčit, nebo pomoci s výběrem vhodné kompenzační pomůcky.

V roce 2011 využilo odborné sociální poradenství 770 osob.

Charita Šumperk, o.p.s., Žerotínova 12, Šumperk
Charita Šumperk je nezisková organizace s vlastní právní subjektivitou - zřizo-

vatelem je za katolickou církev olomoucký arcibiskup a místem působnosti je úze-
mí děkanátu Šumperk. Hlavní činností Charity Šumperk jsou služby poskytované 
v domácnostech klientů. Jedná se o komplex několika služeb, které se v případě 
potřeby vzájemně doplňují: ošetřovatelská a pečovatelská služba, osobní asisten-
ce, respitní péče, půjčovna rehabilitačních a kompenzačních pomůcek nebo pora-
denské služby. K doprovodným aktivitám náleží také sociální a humanitární pomoc. 
Celkový stav zaměstnanců k 31.12. 2011 činil 39 pracovníků.

Cílem návštěvních služeb je umožnit lidem v době nemoci, stáří a při omezené 
soběstačnosti zůstávat ve svém domácím prostředí.

Ošetřovatelská služba
Jde o odbornou zdravotní službu poskytovanou přímo v domácnosti uživatele. 

Tato služba je indikována ošetřujícím lékařem a hrazená zdravotní pojišťovnou. 
Ošetřovatelské služby poskytují zdravotní sestry s požadovaným vzděláním a pra-
xí. Za uplynulý rok mělo 14 zdravotních sester v péči celkem 484 pacientů (počet 
návštěv byl 17 927 a počet výkonů celkem 29 423).

Půjčovna rehabilitačních a kompenzačních pomůcek
Nedílnou součástí komplexní domácí péče je také zápůjčka zdravotnických po-

můcek (např. invalidní vozíky, polohovací postele, WC židle, antidekubitní podložky, 
francouzské hole atd.) Za uplynulý rok byly pomůcky zapůjčeny v 259 případech.

Pečovatelská služba
Je poskytována školenými pečovatelkami přímo v domácnosti uživatele. Jedná 

se většinou o úkony související s osobní hygienou, stravováním, pomocí při zajištění 
chodu domácnosti, či doprovod, dohled apod. V rámci pečovatelské služby je nabí-
zena i podpora pečujícím rodinným příslušníkům, tzv. respitní péče. Tyto služby zajiš-
ťuje 9 pracovnic v soc. službách, 1 sociální pracovnice a 1 řidič. Za rok 2011 celkem 
se jednalo o 264 uživatelů (počet návštěv byl 37 502). 

Centrum sociální a humanitární pomoci
Tento projekt zahrnuje jednak sociálně právní poradenství, určené především pro 

seniory nebo osoby se zdravotním postižením. Jedná se např. o pomoc s vyřizová-
ním sociálních dávek, o pomoc se žádostmi o umístění do ústavního zařízení, infor-
mace o možnostech využívání zdravotnických pomůcek apod. (v roce 2011 využilo 
58 uživatelů). Dále zahrnuje krizovou intervenci pro osoby z rizikových sociálních 
skupin (celkem 12 uživatelů).

Osobní asistence
Osobní asistence je určena zdravotně handicapovaným lidem a seniorům. Jejím 

cílem je podpora těchto osob směřující ke zlepšení kvality jejich života. Služba je 
poskytována v přirozeném prostředí, kde uživatel žije, pracuje, vzdělává se apod. 
Charita zaměstnává 13 pracovnic v soc. službách, celkem 15 uživatelů (počet hodin 
asistence byl 939).

DĚTSKÝ KLÍČ Šumperk, o.p.s., nám. Míru 5
Dětský klíč je nestátní neziskovou organizací poskytující sociální služby - 

osobní asistenci a odlehčovací služby pro osoby s kombinovaným postižením 
a mentálním postižením v regionu Šumperk. Hlavním cílem  Dětského klíče je 
zvýšit kvalitu života dětí i dospělých s poruchami autistického spektra (PAS), 
pomoci jim zapojit se do aktivit běžné populace, které jsou jim vzhledem k jejich 
handicapu obtížně dostupné a poskytnout možnost odpočinku a regenerace sil 
rodičům, pečujícím celodenně o děti s PAS. Dětský klíč úzce spolupracuje se 
SŠ, ZŠ a MŠ na Hanácké ulici v Šumperku. 

Osobní asistence
Osobní asistence je terénní služba poskytovaná osobám, které mají sníže-

nou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního 
postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Osobní asistence 
byla v roce 2011 poskytována Dětským klíčem dětem s PAS formou doprovodu 
klientů do volnočasových aktivit - kroužků sociálních dovedností, tělovýchovné-
ho kroužku, jízdy na koních a autirytmů. V rámci osobní asistence bylo uskuteč-
něno v minulém roce 574 kontaktů v časové dotaci 797 hodin.

Odlehčovací služby
Odlehčovací služby jsou terénní, ambulantní a pobytové služby poskytované 

osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického one-
mocnění nebo zdravotního postižení, o které je pečováno v jejich přirozeném 
sociálním prostředí. Cílem odlehčovací služby je umožnit pečující fyzické.osobě 
nezbytný odpočinek. Odlehčovací služba byla v roce 2011 poskytována formou 
pobytu dětí v klubovně, poskytující možnosti trávení volného času dětí s PAS, 
výletů, víkendových pobytů a dvou turnusů letního prázdninového pobytu.

Odlehčovací služba - odlehčovací byt
V rámci odlehčovací služby poskytuje Dětský klíč od roku 2010 také poby-
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tovou odlehčovací službu-odlehčovací byt. Cílem této služby je poskytnout ro-
dičům, kteří pečují o děti a mladé lidi s PAS, čas k odpočinku, regeneraci sil 
či prostor k výkonu povolání. V odlehčovacím bytě je zajištěna péče o klienty 
v průběhu celého týdne. Služba je poskytovaná v poměru jeden klient - jeden 
asistent. Asistent zajišťuje na základě individuálního plánu klienta program 
a pracuje na rozvoji sebeobsluhy, komunikace a sociálních dovedností klienta. 
Součástí pobytu jsou také návštěvy restaurací, bazénu, kina, bowlingu, knihov-
ny, supermarketu či dalších míst společenského a veřejného života běžné po-
pulace. Děti se tak učí zvládat běžné situace každodenního života. Cílem služby 
je poskytnout možnost dětem a dospělým s PAS žít běžným životem svých 
vrstevníků.

Odlehčovací služba byla v roce 2011 realizována 618 kontakty v časové do-
taci 1 350 hodin.

Český červený kříž, o.s. - oblastní spolek Šumperk, Nerudova 41
Český červený kříž je humanitární občanské sdružení, které působí zejména 

v oblasti humanitární, sociální a zdravotní. Oblastní spolek ČČK Šumperk me-
todicky koordinuje a kontroluje činnost 12 místních skupin na okrese Šumperk, 
ve kterých dobrovolně spolupracuje cca 108 členů.

Činnost OS ČČK je zaměřena na výuku první pomoci pro nejširší veřejnost, dle 
platných norem EU a má udělenou akreditaci MŠMT pro další vzdělávání pedago-
gických pracovníků ve zdravotnických kurzech. V roce 2011 bylo celkem proškole-
no 163 zájemců v kurzech první pomoci. Dále pořádá besedy pro děti v MŠ a ZŠ, 
pro které každoročně organizuje soutěž Hlídek mladých zdravotníků.

Značnou pozornost věnuje OS ČČK i bezpříspěvkovým dárcům krve, jejich evi-
denci, náboru nových členů, jejich oceňování medailemi Dr. Jánského. Ve sledova-
ném roce jich bylo celkem 500, a to 180 bronzových, 160 stříbrných a 137 zlatých. 
Třiadvaceti dárcům byl předán kříž 3. stupně za 80 bezpříspěvkových odběrů krve 
a dále za dovršení 120 a 160 bezpříspěvkových odběrů krve bylo předáno 10 zla-
tých křížů.

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých, o.s. ul. 8. května 22
Toto občanské sdružení poskytuje služby 153 členům a 35 klientům oblasti Šum-

perska a 82 členům a 35 klientům oblasti Jesenicka.
Posláním organizace je sdružovat a hájit zájmy těžce zrakově postižených ob-

čanů, poskytovat jim konkrétní služby vedoucí k jejich integraci, aktivizační služby 
a sociální poradenství, podporovat pracovní uplatnění, aktivizovat členy prostřed-
nictvím zájmových klubů, sportovní činnosti a vzdělávacími kurzy a besedami.

V r. 2011 klienti přivítali možnost využívat půjčovnu kompenzačních pomůcek 
pro těžce zrakově postižené občany, jejímž smyslem je dočasné zapůjčení pomůc-

ky v případě poruchy, ztráty zraku nebo v období vyřizování nové pomůcky. Mohou si 
půjčit např. mluvící mobilní telefon, čtečku informací pro domácnost, notebook s hla-
sovým výstupem a spoustu dalších.

Nejvíce využívanou  službou je sociální poradenství. V minulém roce bylo poskyt-
nuto 777 sociálně právních osobních konzultací a 2 488 telefonických a 55 návštěv 
u starších zrakově postižených občanů. Důležitou součástí je poskytování aktivizač-
ních služeb, které dávají prostor pro smysluplné trávení volného času. V r. 2011 bylo 
realizováno 144 poznávacích a vzdělávacích akcí, 32 společenských a kulturních, 
87 sportovních a rekreačních a 44 zdravotních akcí. Rovněž byl realizován 1 ozdrav-
ně rehabilitační pobyt v termálních lázních v Maďarsku.  Pozornost byla věnována i 
vzdělávacímu kurzu angličtiny pro začátečníky i pokročilé. 

Ve sledovaném roce byl realizován projekt ke zvýšení zaměstnanosti zrakově po-
stižených osob, do kterého bylo přihlášeno 40 zájemců. Rekvalifi kačním kurzem pro-
šlo 5 zrakově postižených občanů.

Pracoviště Šumperk je zapojeno do programu „Dobrovolná dopomoc osobám se 
zrakovým postižením“. Činnost dobrovolníků spočívá v pomoci při zajišťování aktivit 
pracovišť, doprovodech klientů, pomoci v domácnosti a při nákupech. 

Provoz SONS zajišťují 2 sociální pracovnice a 1 koordinátor dobrovolníků.

Armáda spásy, centrum sociálních služeb, Vikýřovická 1495

Armáda spásy patří v ČR mezi nestátní neziskové organizace typu občanského 

sdružení. V Šumperku pracuje od roku 2000 a poskytuje zde následující služby:

Financování Armády spásy je zajištěno vícezdrojově - dotace z MPSV, symbo-

lické platby uživatelů služeb, příspěvky měst a obcí, hospodářská činnost (rozvoz 

obědů pro veřejnost), dary a spolupráce s potravinovou bankou.

azylový dům pro muže a ženy - kapacita 26 mužů a 5 žen, službu využilo 
43 osob, mnozí opakovaně
noclehárna pro muže a ženy - kapacita 20 mužů a 6 žen, službu využilo 
131 osob
nízkoprahové denní centrum pro osoby bez přístřeší - kapacita 20 osob, 
funguje od roku 2011, službu využilo 191 osob

-

-

-

Divadlo Šumperk, s.r.o.

V r. 2011 sehrálo Divadlo Šumperk, s.r.o. celkem 133 představení na domácí 

scéně a 35 představení na zájezdech. V Šumperku bylo uvedeno 11 představení 

jiných divadelních souborů. Umělecký soubor připravil celkem 8 premiér a na reper-

toáru bylo 15 různých titulů. Nejhranějším titulem byla Calandriáda (18 představení, 

3 676 diváků).  

Kultura
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Průměrná návštěvnost na domácí scéně činila 65 %, na cizích scénách pak 100 %. 
Divadlo pravidelně zajíždí do Jeseníku,  Bruntálu, Opavy, Zábřehu, Krnova, Olo-
mouce, Zlatých Hor, Rychnova, Velkých Losin ad.

Průměrné ceny vstupného u dětských představení činily 30 - 60 Kč, u dospělých 
130 - 330 Kč. Mezi pravidelné mimodivadelní aktivity patří pořádání výstav k jed-
notlivým premiérám, organizace maškarního plesu, spolupráce se Šumperským 
dětským sborem, pravidelná spolupráce se základní uměleckou školou, spolupráce 
s ochotnickým spolkem, organizování festivalu Miloše Movnara a Divadla v parku. 
Divadlo také nabízí nákladní a autobusovou dopravu a půjčovnu kostýmů.

Ve sledovaném roce získali  Cenu Miloše Movnara  Bohdana Pavlíková a Ondřej 
Brett.

Kino Oko, p.o.
Návštěvnost kina Oko v roce 2011 výrazně poklesla. Při stejném počtu 857 ode-

hraných představení kino zaznamenalo úbytek diváků o 15 %. Na tržbách to ovšem 
znamenalo nárůst a kino tak dosáhlo nejvyšších tržeb za celou dobu své existence  
- 6.207.615 Kč. Jako každoročně bylo kino Oko jedním z nejnavštěvovanějších jed-
nosálových kin v  republice. I přes výrazný pokles se kino dle návštěvnosti umístilo 
na třetím místě v republice, celková návštěvnot činila 59 322 diváků. Průměrná 
cena jedné vstupenky byla 105 Kč. Divácky nejúspěšnějšími fi lmy roku se staly 
česká fi lmová komedie Muži v naději a poslední díl ságy o Harrym Potterovi. Mezi 
snímky s vynikající návštěvností se pak zařadily Šmoulové, další díl fi lmové série 
Twillight Saga a česká fi lmová komedie Perfect Days - I ženy mají své dny. Kino pro-
mítalo nepřetržitě celý rok, stále velkému zájmu se těší představení, která kino na-
bízí o vánocích. Díky fi rmě SHM, s.r.o., Šumperk, která sponzoruje vybraná dětská 
představení, mohli diváci zhlédnout stěžejní rodinné fi lmy za výrazně nižší vstupné. 
Firma věnovala na tato představení 70 625 Kč. Kino Oko bylo opět spolupořadate-
lem literárního a fi lmového festivalu Město čte knihu, tentokrát věnovaného tvorbě 
Ludvíka Vaculíka, v jehož rámci se uskutečnila přehlídka českých trezorových fi l-
mů. Diváci tak měli možnost jako jedni z prvních v republice vidět digitalizovanou 
kopii fi lmu Markéta Lazarová, jejíž projekce se setkala s mimořádným ohlasem. 
Kino bylo spolupořadatelem Džemfestu, Eurofestu a festivalu Blues Alive. Provozu-
je nadále Filmový klub, jehož návštěvnost  vzrostla oproti roku 2010 o 10 %. Mělo 
3 zaměstnance v hlavním pracovním poměru, ostatních 8 zaměstnanců pracuje na 
základě uzavřených dohod o pracovní činnosti.

Městská knihovna, p.o. 
Městská knihovna Šumperk, p.o. zajišťuje knihovnické služby občanům města 

a současně působí jako regionální centrum pro veřejné knihovny okresu Šumperk. 

Její činnost zajišťovalo celkem 15 pracovníků, z toho 3 pracovní úvazky byly 
fi nancovány z příspěvku Olomouckého kraje na výkon regionálních funkcí.

Knihovna na ul. 17. listopadu a pobočka Sever na Temenické ulici registrovaly 
celkem 3 549 čtenářů, z toho 643 dětí do 15 let.

Roční návštěvnost knihoven činila 143 012 osob, což je téměř 2x více než v roce 
2010. Celkem bylo půjčeno 324 826 dokumentů, z toho 273 814 knih. Přístupu 
k internetu využilo 5 320 návštěvníků, kulturní a vzdělávací pořady navštívilo 13 
281 osob.

Do knihovních fondů bylo zapsáno 4 369 knih a 171 CD-ROM. Z knihovních 
fondů bylo odepsáno 875 jednotek. Nabídku doplňovalo 145 titulů periodik. Dalších 
1 913 knih zpracovalo pracoviště střediska pro knihovny v okolí Šumperka.

I přes stále trvající problémy s nedostatkem prostor pořádá knihovna výstavy 
a kulturní akce pro veřejnost a školy.

V roce 2011 bylo uspořádáno 583 kulturních a vzdělávacích pořadů. Převažovaly 
akce pro děti a mládež, a to jak v dopoledních hodinách pro školy, tak i ve volném 
čase dětí, z dalších kulturních akcí probíhaly podvečerní besedy pro veřejnost a 
výstavy.

7. ročník literárního a fi lmového festivalu „Město čte knihu“ byl věnován knize 
L. Vaculíka „Koza na trati“ a byl doplněn výstavou Neměli jsme je vidět a číst a pře-
hlídkou trezorových fi lmů 60. let.

Pokračovaly kontakty knihoven v Šumperku a Nyse, kde se uskutečnila výstava  
Zd. Morávka Vlaky a vláčci  a v Šumperku vystavovala polská fotografka G. Wojt-
kow. Po dlouholeté odmlce byla obnovena spolupráce s knihovnou v Prievidzi.

V r. 2011 dotovalo Město Šumperk činnost  knihovny částkou 5 414  tisíc Kč 
a Olomoucký kraj přispíval na regionální funkci knihovny částkou 1 812 tisíc Kč, 
z grantů Ministerstva kultury ČR bylo získáno 62 tisíc Kč a z Olomouckého kraje 42 
tisíc Kč. Příjmy knihovny činily 551 tisíc Kč.

V roce 2011 byla zpracována studie Úpravy budovy na ul. 28. října pro potřeby 
městské knihovny a byly zahájeny práce na projektové dokumentaci této akce.

Dům kultury Šumperk, s.r.o.
Dům kultury Šumperk uspořádal v roce 2011 celkem 14 koncertů z oblasti váž-

né a duchovní hudby. Šlo o koncerty komorní hudby, ale i symfonické, které byly 
pořádány s agenturou J+D nebo ve výhradní vlastní produkci. Další 4 koncerty se 
konaly v rámci 37. ročníku Šumperského Preludia, což je festival mladých  umělců, 
který nemá v ČR obdoby.

Dále se uskutečnilo 8 hudebních festivalů, 20 koncertů populární, rockové, alter-
nativní, folk a country hudby.

Dům kultury připravil 14 akcí z oblasti společenské  zábavy, 2 divadelní předsta-
vení a ve spolupráci s Divadlem Šumperk (Divadlo v parku) další 4.
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Uskutečnily se 3 literární večery, 15 přednášek a besed na nejrůznější témata. 
Sportovně zaměřené akce proběhly celkem 3.

Pro děti a mládež byly organizovány výchovné pořady, a to 9 pro mateřské školy, 
5 pro základní školy a 6 pro studenty středních škol.

Byly uspořádány 3 kontraktační výstavy, 15 akcí pro ženy, 12 nedělních pohádek 
pro nejmenší děti a 2 dětské dny.

Galerie Jiřího Jílka nabídla 12 výstav našich významných výtvarníků a 3 výstavy 
žáků a studentů šumperských škol.

V oblasti vzdělávání se konalo množství jazykových a  pohybových kurzů.
Nejvýznamnější akcí, kterou Dům kultury ve sledovaném roce uspořádal, byl 16. 

ročník festivalu Blues Alive a s ním související Echo Blues a Blues Aperitiv.

Vlastivědné muzeum Šumperk, p.o.
Vlastivědné muzeum je příspěvkovou organizací Olomouckého kraje. Kromě mu-

zea v Šumperku spravuje také objekty v Zábřehu, Mohelnici, Lošticích a Úsově.
Rok 2011 byl pro Vlastivědné muzeum v Šumperku výzvou k udržení divácké 

návštěvnosti stejné jako v minulých letech. 
Prioritním úkolem bylo zajistit fi nanční prostředky na dokončení opravy střechy 

severního křídla  Pavlínina dvora, což se podařilo. Dalším zásadním úkolem bylo 
zabezpečení sbírek VM ve všech prostorách a zařízeních. Největší rozsah prací byl 
realizován na zámku Úsov.

Do sbírek muzea ve sledovaném roce přibylo 5 489 kusů sbírkových předmětů, 
takže ke konci roku 2011 spravovalo celkem 313 605 kusů. V průběhu roku bylo 
dále restaurováno 12 ks sbírkových předmětů v hodnotě více než 345 500 Kč. 

V rámci vědecko-výzkumné činnosti bylo zpracováno 12 interních úkolů. Ve 
dnech 6. a 7.10. uspořádalo VM odborný seminář a plenární zasedání Komise re-
gionální historie Moravy a Slezska. Muzeum pokračovalo i v tradiční přednáškové 
činnosti.

V ediční oblasti byl vydán 97. svazek vlastivědného sborníku „Severní Morava“, 
dále publikace Lesníci, lesnická škola a Úsov  a pokračovalo se ve vydávání kata-
logů k některým výstavám.

Na úseku výstavní činnosti zaznamenala největší úspěch výstava Putování stře-
dověkem, kterou navštívilo více než 5 tis. osob, dále výstava Štědrý den v promě-
nách času a další. Celková měsíční návštěvnost se v Šumperku pohybuje kolem 
1 670 osob. Vyšší návštěvnost výstav než v roce 2010 nezaznamenalo žádné zaří-
zení VM. Návštěvnost výstav v muzeu byla 28 909 osob. 

V roce 2011 opět probíhaly na nádvoří Pavlínina dvora kulturní akce - např. Mu-
zejní noc, Dětský den, Vánoční jarmark a nově byl uspořádán i Středověký den 
a Prázdniny v muzeu.

MOTÝLI ŠUMPERK, dětský pěvecký sbor DDM Vila Doris a ZUŠ
Počet dětí v pěveckém sboru se pohybuje kolem 200. V posledních letech se 

ukazuje, že stále více dětí zájmy střídá a pravidelná práce ve sboru je zatěžuje 
nebo nebaví, takže počty dětí se během roku v pěveckém sboru mění. Ukazuje 
se, že s menším počtem dětí se lze lépe věnovat individuální práci a jejich pě-
vecký rozvoj je pak daleko rychlejší. Sbor také značně zatěžuje nárůst byrokra-
cie, která je mnohdy téměř nesmyslná.

V průběhu roku děti absolvovaly řadu tradičních akcí - jarní koncert, koncert 
pro UNICEF, Motýli v divadle, První koncert Růžových dětí, Vánoční koncert. 
V průběhu I. pololetí se uskutečnilo čtyřdenní soustředění dětí hlavního sboru, 
na něž navázalo pravidelné prázdninové soustředění v hotelu Václavov.  Kromě 
tradičních akcí přinesl rok 2011 tato zahraniční vystoupení: březnové vystou-
pení v polské Nyse, účast na festivalu v severní Itálii a v prosinci vítězství na 
vánočním festivalu v Bratislavě. Z domácích vystoupení to byl 2. ročník setkání 
tří sborů (Šumperk, Liberec a ze švýcarského Locarna) „Zpívající triangl“, účast 
na festivalu duchovní hudby v Šumperku, říjnový koncert sboru v Českém mu-
zeu hudby v Praze. Tento koncert již předznamenal rok 2012, kdy sbor oslaví 
50 let své činnosti. V této souvislosti se také uskutečnila první zkouška bývalých 
členů sboru, na něž naváží 3 další, aby vše vyvrcholilo společným vystoupením 
na oslavách sboru. 

K nejvýznamnějším interpretačním počinům nejstaršího sborového oddělení 
patřilo vydání alba adventních a vánočních zpěvů - dvou CD s názvem „Noc 
tichounká“. Toto album je vysoce hodnoceno jak laickou, tak odbornou veřej-
ností.

S potěšením lze konstatovat, že děti nerozlišují mezi koncerty, přípravou na 
ně a další prací ve sboru. Všechno je pro ně stejně důležité a významné.

KLASIKA VIVA - cyklus koncertů
Cyklus koncertů Klasika Viva nabídl v roce 2011 posluchačům 18 koncertů 

v Šumperku a Jeseníku, na kterých vystoupili vynikající hudební osobnosti a sou-
bory, které patří k evropské hudební špičce. Koncerty navštívilo více než 3 000 
posluchačů

Klasika Viva zaujímá v kulturním a hudebním životě Olomouckého kraje význam-
né postavení a zájem návštěvníků je rok od roku větší. Velice dobře také funguje 
spolupráce s mediálními i fi nančními partnery, jejichž pomoc je velmi důležitá. Totéž 
se týká i spolupráce se státními orgány a institucemi.

Klášterní hudební slavnosti, jejichž pátý ročník se v roce 2011 konal, nabídl 
posluchačům 7 koncertů ve 4 městech, které navštívilo cca 1 100 posluchačů.
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Dům dětí a mládeže U radnice, p.o.
Dům dětí a mládeže U radnice je školské zařízení jehož posláním  je poskytovat  

zájmové vzdělávání a činnost výchovnou a vzdělávací.
Zařízení se v roce 2011 zaměřilo na tyto aktivity pro nejširší věkové rozpětí 

účastníků:

Uvedené formy spadaly pod jednotlivá oddělení DDM. Byla to oddělení přírodo-
vědy a ekologie, sportu, her a programů pro nejmenší, oddělení estetiky a řemesel, 
tanců a hudby. 

V roce 2011 zde pracovalo 7 stálých pedagogických pracovníků volného času 
a 6 správních pracovníků. V pravidelných zájmových činnostech spolupracovalo 
s DDM 37 externích vedoucích.

Pravidelná zájmová vzdělávací a výchovná činnost probíhala v 91 zájmovém 
útvaru s celkovým počtem 1106 účastníků. Dětí do 6 let bylo 288, do 18 let 632 a 
nad 18 let 186.

Příležitostná zájmová činnost nabídla během roku celkem 358 akcí pro téměř 
11 tisíc zájemců různého věku, spontánních činností se pak účastnilo dalších cca 
23 tisíc zájemců.

DDM pořádal 8 turnusů letních táborů pro 171 dětí a během roku se na táborové 
základně v Hraběšicích konalo 19 dalších pobytových akcí pro 275 účastníků.

Mezi úspěšné projekty, akce, soutěže a reprezentování města lze v roce 2011 
zařadit účast dětí na výtvarném Pražském Quadrienále, na mezinárodní soutěži 
Malujeme po síti, výtvarné interaktivní výstavy v muzeu, účast v tanečních soutě-
žích souboru Tornádo a řada dalších.

pravidelná činnost v zájmových útvarech
příležitostná a spontánní činnost
letní táborová činnost
pobytové akce v průběhu roku
péče o talentované jedince
osvětová činnost
soutěže, přehlídky, výstavy

-
-
-

-
-

-
-

Dům dětí a mládeže a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovní-
ků Vila Doris, p.o.

Vila Doris je státní nezisková školská organizace zřizovaná Olomouckým kra-
jem, jejíž součástí je i zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Její 
hlavní činnost probíhá v budově Vily Doris na ul. 17. listopadu  a v budově Komunit-
ního centra rozvoje lidských zdrojů - Komíně na ul. Komenského. Mimo tyto objekty 
má k dispozici také letní turistickou základnu ve Štědrákově Lhotě.

Hlavní činností zařízení je podpora aktivního a smysluplného trávení volného 
času dětí, mládeže, ale i dospělých účastníků ve všech druzích a formách, které 
dovoluje zákonná norma.

Mimo pravidelných zájmových útvarů - kroužků a klubů, kterých bylo ve sledovaném 
roce 103 s 1 369 účastníky, pracuje na DDM také Středisko ekologické výchovy, Zaří-
zení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a velmi známý Šumperský dětský 
sbor Motýli.

V roce 2011 pracovalo v DDM celkem 108 pravidelných kroužků a klubů s 1 361 
účastníky.

Do nepravidelných činností, jako jsou např. výukové programy, kurzy, přednášky, 
besedy, výlety, exkurze, jednorázové akce, preventivní akce a jiné, se zapojilo celkem 
41 054 účastníků. Těchto akcí a aktivit bylo 1 037. Pobytových akcí (tábory, soustředě-
ní) bylo celkem 28 a zúčastnilo se jich 1 048 dětí a mládeže.

V DDM ve sledovaném roce pracovalo celkem 20 interních pracovníků (pedagogů, 
THP, dělnické profese) a přes 110 externích spolupracovníků (vedoucí kroužků, lektoři, 
přednášející).

Jednou z důležitých činností jsou jednorázové, ale již tradiční akce pro širokou veřej-
nost města. Jedná se zejména o Den Země, Via Lucis, Dýňobraní, Uličkami s lampič-
kami, Město čte knihu a řada dalších. 

Regionální a městské informační centrum při Vlastivědném muzeu Šumperk 
(RMIC)

RMIC je součástí organizační struktury Vlastivědného muzea, v jehož prostorách se 
také nachází.

RMIC je členem Asociace informačních center ČR a svoji činnost provozuje 
a uskutečňuje v rámci České centrály cestovního ruchu - Czech Tourism.

Finančně podporuje činnost centra město Šumperk, v roce 2011 částkou 350 tisíc. 
Spolupráce s městem Šumperk a Sdružením cestovního ruchu Jeseníky, je obsahem 
trojdohody uzavřené mezi těmito subjekty v roce 2006. Tato dohoda vymezuje vlastní 
vzájemnou spolupráci v oblasti cestovního ruchu ve městě a regionu.

Finanční podporu ve výši 25 tis. Kč poskytlo také město Olomouc, a to na projekt 
s názvem „Muzejní mosty aneb za poznáním kultury v zemích EU“. V rámci tohoto pro-
jektu se muzeum Šumperk představilo v partnerském slovenském městě Prievidza.

Vedle poskytování služeb veřejnosti z oblasti cestovního ruchu je hlavní náplní RMIC 
celoroční aktualizace internetových webových stránek z oblasti sportovního, kulturního 
a společenského dění. V neposlední řadě také pracovnice RMIC připravují, distribuují 
a prodávají informační a propagační materiály návštěvníkům města i regionu.

Sdělovací prostředky
Největší okruh čtenářů má stále Šumperský zpravodaj (dříve Horizont) - zpravodaj-

ský čtrnáctideník města Šumperka, který je zdarma doručován do všech domácností 
ve městě. Vedle něj i nadále vychází nepravidelně Horizont, který je vydáván soukro-
mým subjektem a rovněž dodáván do poštovních schránek. Značnému zájmu se těší 
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Ve sledovaném roce byly fi nanční objemy investičních akcí realizovaných z roz-
počtu města určeny především na občanskou vybavenost, o čemž svědčí částky 
15 691 tis. Kč na snížení energetické náročnosti v ZŠ Šumavská a 11 341 tis. na 
tutéž akci v ZŠ na ul. Dr. E. Beneše. Další nejvyšší suma byla proinvestována na 
akci rekonstrukce přednádraží (8 830 tis. Kč). Vybudování technologického centra 
si vyžádalo sumu 401 tis., park u pekárny PENAM pak 5 348 tis. Kč. Na investiční 
akce roku 2011 bylo celkem proinvestováno 85 961 tis. Kč.

15. Investiční a bytová výstavba

Název investice                                             Rozpočet 
v Kč                                         

Čerpání (uhrazené
faktury) v Kč   

Knihovna

Územní plán

Projekty

ÚP obcí

Okružní ul.   

MŠ Pohádka

MŠ Sluníčko

ZŠ Dr.E.Beneše - snižování energet. náročnosti

ZŠ 8. Května - elektro 3. etapa

ZŠ Sluneční - regulace

ZŠ Šumavská - snižování energet. náročnosti

Sokolská, Západní kanalizace

Park nad Slovanskou

Kynologická základna

Chodník Generála Svobody

Komunikace J. z Poděbrad

Územně analytické podklady

Sběrná místa

Revitalizace městských parků a alejí (I.etapa- aleje 

8.května, park B.Martinů)

Drobné akce

Opt.kabel RADNICE - JESENICKÁ

Dešťová kanalizace Žerotínova

Revitalizace nám. Republiky

Parkoviště při ulici Finská

Technolog. centrum

Park u Pekárny

Lokalita za Hniličkou

580 000

1 695 000

2 300 000

10 000

1 595 000

2 070 000

300 000

11 550 000

5 500 000

1 980 000

15 920 000

150 000

57 000

5 000

27 000

700 000

70 000

5 500 000

240 000

277 000

700 000

1 300 000

40 000

914 000

6 570 000

5 400 000

200 000

500 183,50

1 622 406,00

985 240,00

0,00

1 573 735,00

2 066 858,00

4 000,00

11 341 780,17

5 342 576,00

1 969 152,80

15 691 192,00

11 400,00

56 669,00

2 606,00

27 000,00

669 711,80

49 920,00

5 026 598,49

234 033,00

236 359,20

571 767,60

883 169,00

38 324,51

219 866,49

6 401 448,00

5 348 489,80

32 760,00

Středisko ekol. výchovy Švagrov

Rekonstrukce přednádraží

MŠ Vrchlického

Přechodový ostrůvek Jesenická

Cyklostezka Bludov

Náhradní výsadba

Alej 17. listopadu

Prievidzská etapa 8 - dešť. kanalizace

MŠ Prievidzská - herna

Hasičská zbrojnice - garáž

3 850 000

8 900 000

5 800 000

84 000

370 000

350 000

3 100 000

1 588 000

980 000

2 000 000

3 705 283,12

8 837 590,55

5 614 179,10

0,00

119 796,00

311 268,00

2 265 587,31

1 467 475,00

948 512,00

1 784 138,20

Celkem 92 672 000 85 961 075,64

Přehled investičních akcí v roce 2011

Skladba bytového fondu.
V roce 2011 spravovalo největší počet bytů (2 486) Stavební bytové družstvo. 

Společenství vlastníků bytových jednotek spravují soukromý bytový fond. Město 
Šumperk v současnosti vlastní 587 bytů a 137 bytů se zvláštním určením (sociální 
službou). Byty ve vlastnictví města jsou převážně s regulovaným nájemným. I toto 
nájemné se však v posledních dvou letech výrazně zvýšilo. V roce 2011 zůstalo 
stejné jako v roce 2010, pouze se zvyšovalo v domech se zvláštním určením.

Ve sledovaném roce bylo přiděleno 35 uvolněných obecních bytů a 16 v domech 
zvláštního určení (DPS aj.).

Kategorie                                              Počet bytů                                          Podíl %

1 místnost 

1 + 1   

1 + 2

1 + 3  

1 + 4 a více                                                                                                                                          

1 289                                                                                

1 277

2 795

5 132

1 295

11

11

23

44

11

Vlastnický vztah                                             Počet bytů                                           Podíl %

Byty vlastníků 

Byty nájemní    

Byty družstevní                                                                                                                         

5 626                                                                                 

2 692

3 470 

48

23

29

Zdroj: SLDB 2001

Zdroj: SLDB 2001

Na jednu bytovou jednotku připadá ve městě v průměru 55 m2 užitné plochy. Byty, 
které byly dokončeny v posledních dvou letech jsou větší a byty v bytových domech 
mají v průměru 67 m2 a užitná plocha bytů v rodinných domcích přesahuje 100 m2.

Vybavení bytů Počet bytů                                          Podíl %

Veřejný vodovod  

Plyn ze sítí   

Přípojka kanalizace   

Ústřední, příp. etážové topení                                                                                                               

11 764                                                                                 

11 388

11 764

11 005 

99,9

98,1

99,9

93,3

i Moravský sever, vycházející denně jako součást olomouckého Denníku a týdeník 
Týden na severu. Obě periodika jsou zaměřena na bývalý šumperský a jesenický okres.

Město Šumperk dále vydává měsíčník zaměřený na kulturu, Kulturní život Šumper-
ka.

Domácnosti ve městě dostávají dále reklamní tiskoviny největších supermarketů 
v místě (6 druhů) a další inzertní a reklamní tiskoviny.
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Ceny realit na území města
Ve městě Šumperk zabezpečuje realitní služby 15 realitních kanceláří s regio-

nální působností. Proti roku 2010 nedošlo k výraznějším změnám  cen stavebních 
investic, zejména bytů. Přetrvává zájem o domky do 4 mil. Kč a byty všech velikostí. 
Větší zájem je o zděné byty.  Při prodeji družstevních bytů  byly ceny v průmě-
ru o 5 % nižší. Až 90 % nákupu bytů se řeší pomocí úvěrů a hypoték, nejčastěji 
1 - 1,5 mil. Kč se splatností do 15 - 20 let.

Tržní ceny realit
(město Šumperk - stav k 31.12. 2011)

Pronájem realit
(město Šumperk - stav k 31.12. 2011)

Druh nemovitosti
Nezrekonstruovaný objekt 

Velikost                                         Průměrná cena

Byty  

                                                                                     
1 + 1

2 + 1

3 + 1

4 + 1 

550 - 600 tis. 

750 - 800 tis.

850 - 1,0 mil.

950 - 1,4 mil.

Zrekonstruovaný objekt 

Byty  

                                                                                     
1 + 1

2 + 1

3 + 1

4 + 1 

600 - 650 tis.

850 - 950 tis.

1 - 1,5 mil.

1,1 - 1,6 mil.

Druh nemovitosti Velikost                                         Cena v Kč/měs. - průměr

Byty (bez služeb)   

                                                                                     

Garáže

Nebytové prostory

1 + 1

2 + 1

3 + 1

4 + 1 

1 stání

m2

3 000

3 500

4 000

4 500

  600 - 1 tis.

500 - 4 000 Kč / rok

Zdroj: Realitní kanceláře na území města Šumperka

Investiční a bytová výstavba Civilní ochrana města

16. Civilní ochrana města

Usnesení vlády č. 165/2008 k ochraně obyvatelstva potvrdilo správnost organizo-
vání akcí umožňujících obyvatelstvu vzdělávat se v civilní ochraně a podílet se na 
její činnosti  Město Šumperk stejně jako v uplynulých letech organizovalo řadu akcí 
civilní ochrany. Kurz zdravotnické první pomoci pro veřejnost získal ve sledovaném 
roce Cenu města Šumperka. Vedle zajišťování dalších akcí - zábava na základně 
CO Luže, relace na občanském rádiu, soutěž CO pro žáky základních a středních 
škol, bylo využíváno 5 vývěsních skříněk k informování obyvatel o různých tématech 
z oblasti bezpečnostní.

Značná účast veřejnosti na výše uvedených akcích je potvrzením jejich významu.
Rok 2011 byl významný i z hlediska legislativy. Byla upřesněna úloha města Šum-

perka v oblasti mimořádných událostí civilní ochrany ve vztahu k okolním obcím. 
Městu Šumperk byly svěřeny práva a povinnosti, které rozšiřují jeho dosavadní pů-
sobnost.

17. Hasičský záchranný sbor (HZS) Olomouckého kraje, 

územní odbor Sever, stanice Šumperk.

Jednotka sboru dobrovolných hasičů města Šumperka

HZS stanice Šumperk zabezpečuje stálé služby ve třech směnách. K dispozici 
má automobily speciální hasební, výškové a zabezpečovací techniky a čluny pro 
práci na vodě. 

Ve sledovaném roce došlo na území města ke 44 požárům, což je o 14 více než 
v roce 2010, hmotná škoda byla 2 mil. Kč, uchráněné hodnoty byly ve výši  téměř 
4,5 mil. Kč. Nejčastějšími příčinami bylo úmyslné zapálení (9) a nedbalost (6). Při 
požárech nedošlo k úmrtí žádné osoby, 4 osoby byly zraněny. Nejvíce požárů bylo 
v měsíci březen (7), nejméně v září, říjnu a prosinci (1).

Mimo likvidaci požárů se hasiči podíleli i na záchranných pracích při dopravních 
nehodách (21), technická pomoc byla využita u 143 případů a 14 x hasiči vyjížděli 
k planému poplachu.

Jednotka sboru dobrovolných hasičů města Šumperka je zřízena jako orga-
nizační složka města. Je začleněna mezi základní složky integrovaného záchran-
ného systému, což znamená, že pracuje v režimu pracovní pohotovosti a zabez-
pečuje výjezd požárního družstva do 5 min. od vyhlášení poplachu i mimo územní 
obvod města, což představuje cca 12 000 ha s počtem 39 tis. obyvatel.

Jednotka disponuje technickým vybavením na profesionální úrovni a skládá se 
z velitele jednotky, 3 velitelů družstev, 6 hasičů-strojníků a 6 hasičů.

Úroveň vybavení bytů se oproti předcházejícímu roku v podstatě nezměnila. Ply-
nofi kace a napojení na vodovod a kanalizaci se přibližuje stu procentům. Vybavení 
ústředním, případně etážovým topením odhadujeme na 94 %. Část majitelů RD 
přechází zpět na vytápění tuhými palivy z důvodů výrazného zvýšení cen el. ener-
gie a plynu.
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V roce 2011 zasahovala u 44 mimořádných událostí. Největší vytíženost zazna-
menala v měsíci srpnu, kdy zasahovala u 7 mimořádných událostí.

Jednotka celkem zasahovala u 24 požárů, z nichž největší byl požár autoservisu  
a stolařské dílny v Bohdíkově. Jednotka zasahovala 1x u dopravní nehody a 16x 
poskytovala technickou pomoc občanům.

V rámci preventivně výchovné činnosti se jednotka ve sledovaném roce zapojila 
do projektu zaměřeného na výchovu dětí z oblasti požární ochrany a ochrany oby-
vatelstva. Do bohaté činnosti je třeba také zahrnout odbornou přípravu, školení a 
výcvik, kterých bylo 24.

Jednotka zabezpečovala požární asistenci při  dvou kulturních mezinárodních 
akcích konaných v Šumperku.

Městská policie ČR Městská policie ČR

18. Městská policie, Policie ČR

Městská policie
Činnost Městské policie Šumperk byla zaměřena především na ochranu a bez-

pečnost občanů města a jeho návštěvníků, jejich života, zdraví a majetku, dále na 
bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích.

V průběhu r. 2011 řešili strážníci MP v Šumperku celkem 5 759 událostí (viz dále). 
Přestupků bylo řešeno celkem 2 714. V blokovém řízení bylo uloženo celkem 2 271 
pokut v celkové výši 1 123 500 Kč. Průměrná výše uložené pokuty činila 495 Kč.

Bylo zadrženo celkem 49 osob podezřelých ze spáchání trestného činu a 37 osob 
hledaných nebo pohřešovaných.

Bylo vystaveno 244 ks parkovacích karet v hodnotě 254 669 Kč,dále bylo vydáno 
251 povolení k vjezdu do pěší zóny. Z hlavních úkolů, vyplývajících ze zákona, se MP 
podílela na preventivních aktivitách jak pro mládež, tak i pro dospělé (seniory). 

MP v Šumperku má 27 zaměstnanců, z toho 26 strážníků s platným osvědčením 
a 1 administrativní pracovnici. V roce 2011 bylo řešeno celkem 1 981 dopravních 
přestupků. Z dalších přestupků řešila MP zejména přestupky proti majetku (393 pří-
padů), přestupky proti veřejnému pořádku (151 případů), dále dodržování vyhlášky 
o zákazu konzumace alkoholu na veřejných prostranstvích a d.

MP provozuje kamerový monitorovací systém, který byl vybudován v rámci pro-
gramu prevence kriminality. Průběžně je tento systém modernizován.

V rámci prevence se strážníci podíleli na projektu Vily Doris s názvem „Na kole 
do školy - bezpečně“, který je pořádán v rámci dopravní výchovy již řadu let. Seni-

oři v domech s pečovatelskou službou byli seznamováni s tím, jak se chránit před 
vniknutím cizí osoby do bytu apod.

Městská policie se podílela na zajišťování veřejného pořádku při kulturních, 
sportovních a společenských akcích. Z místních komunikací bylo odstraněno 

22 vraků vozidel. Dále bylo odchyceno celkem 72 psů, z toho 43  vráceno původním 
majitelům, 2 našlo nové majitele a 27 umístěno do útulku ve Slezských Pavlovicích. 
Město zaplatilo za pobyt psů v tomto zařízení v r. 2011 celkem 811 152 Kč.

Událost 2007 2008 2009 2010 2011

Zadržení hledané osoby

Zajištění podezřelého z trestného činu  

Zadržení podnapilého řidiče

Dopravní přestupky

Volné pobíhání psa

Krádež v obchodě

Přestupky proti majetku

Rušení nočního klidu    

Odchyt psa

Poškození veř. prostranství

Znečištění veřej. prostranství         

Doručení zásilky 

Asistence HZS, PČR a jiné                                                                                         

26

55

9

1 979

80

424

38

34

101

53

42

167

215

60

57

25

2 027

100

346

27

43

105

59

50

224

153

71

39

16

2 019

71

412

46

32

89

47

45

167

160

39

33

10

2 055

94

397

44

53

122

45

27

149

213

37

49

24

1 981

89

348

44

31

72

54

52

206

169

Celkem 5 917         6 276           6 276       6 064 5 759

Přehled některých činností MP v letech 2006 - 2010

Policie ČR - obvodní oddělení Šumperk
V roce 2011 bylo ve služebním obvodu Územního odboru Šumperk Krajského 

ředitelství policie Olomouckého kraje spácháno celkem 2 270 trestných činů, což 
je o 64 více než v roce předešlém. Z výše uvedených se podařilo objasnit 1 272 
skutků, tj. 56,04 %, což je oproti roku 2010 nárůst o 2,10 %. V rámci Olomouckého 
kraje se tak ÚO Šumperk umístil na 3. místě.

Na výše uvedeném výsledku se Obvodní oddělení Policie ČR (OOP) Šumperk 
podílelo 1 062 trestných činů, což je o 71 více než v roce 2010, z nichž se podařilo 
objasnit celkem 609 trestných činů, tj. 57,34 %.

Přímo ve městě Šumperk bylo spácháno celkem 736 trestných činů, na nichž má 
největší podíl majetková trestná činnost (51,22 %) - krádeže a krádeže vloupáním. 
K nárůstu došlo u vloupání do různých objektů, zvláště obchodů +10, do bytů +6 
případů. K poklesu došlo u vloupání do rodinných domů - 7 případů. 

U krádeží prostých došlo k největšímu nárůstu u krádeží jízdních kol +17 přípa-
dů, u krádeží věcí z vozidel +6 případů.

Z ostatní majetkové trestné činnosti došlo k nárůstu u podvodů +43 případů, na-
opak k výraznému poklesu došlo u trestných činů poškození cizí věci –46 případů.

Z ostatní kriminality došlo k nárůstu trestných činů ohrožení pod vlivem návykové 
látky, kdy se jedná o řidiče pod vlivem alkoholu +27 případů, dále došlo k navýšení 
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 Řešené přestupky občanů
trestných činů maření výkonu úředního rozhodnutí +12 případů. 

Počet násilných trestných činů byl na úrovni roku 2010 (cca 40), s objasněností 
69,89 %.

V oblasti hospodářské kriminality bylo řešeno 104 případů, z toho objasněno 61, 
což představuje 58,65 %.

K nejzávažnějším případům OOP Šumperk patřilo loupežné přepadení se zbraní 
poboček České pošty v Šumperku na ul. Temenické a Jesenické. Případ se dosud 
nepodařilo objasnit.

V roce 2010 bylo na území Šumperka zjištěno celkem 3 872 přestupků, z nichž 
se podařilo objasnit celkem 2 942, což je 75,98 %. Největší podíl mají přestupky na 
úseku BESIP, kterých bylo 1 521, majetkových přestupků bylo 1 018 s objasněností 
jen 33,11 %. 662 přestupků bylo proti občanskému soužití.

K nejproblémovějším lokalitám v oblasti trestního řízení patřily krádeže vloupá-
ním zejména na ul. Revoluční, Temenická, 8. května, Hlavní třída, v oblasti přestup-
kového řízení pak celé území města. 

Nedílnou součástí práce OOP Šumperk je spolupráce s Městskou policií Šum-
perk a s dalšími zainteresovanými orgány.
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Přílohy

Aeroklub - občanské sdružení, letiště
ANGELMAN CZ, o. s., Šumavská 22
AIKIDO KYUKAZAN
Akademie J. A. Komenského, nám. Míru 4
AK Servis, zájmové sdružení právnických osob, Nemocniční 53
AKTIVIT KLUB, o.s., Gen. Krátkého 1
Alteam, Revoluční 10 B
Amatérský cyklistický klub Cyklo Senior Club, Dolnostudénská 2
APLA Šumperk, Třebízského 1
ASPV SOŠPP, Vrchlického 22
Asociace víceúčelových základních organizací technických 
sportů a činností, Pod Senovou 66
AUTO KLUB, Krapkova 3
Aviatik klub, Letiště Šumperk
ALL SPORTS CZECH, Vančurova 926
Asociace pěstitelů a zpracovatelů luskovin, Zemědělská 16
Asociace pro bezpečné používání vláken, Příčná 26
Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR 
Klub Čtyřlístek, Kozinova 13
Asociace Sport pro všechny - SZŠ, Kladská 2
Asociace sportu pro všechny při SOŠ, Vrchlického 23
Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, 
klub Broučci, Kozinova 13
AUTO KLUB 
AVZO - TSČ TRABANT KLUB, Gen. Svobody 18
Billiard club
BMX Team Šumperk, o. s., Kosmonautů 9

Break Point, o. s., Gen. Krátkého 1
Cannibals baseball, Pod Senovou 44
Citrusáři Šumperk

Club amatérských cyklistů, Dobrovského 21

Club Futsalu LION - DBV, Prievidzská 20
Cyklistický spolek VÍNO KARABINA, Wolkerova 9
Česká asociace Sport pro všechny SOŠ, Zemědělská 3

Česká asociace Sport pro všechny Gymnázia, Masarykovo nám. 8

Česká lékařská komora, M. R.Štefánika 20
ČZS ZO U sanatoria
Česká tábornická unie, nám. J. Zajíce 9

Český svaz ochránců přírody, ZO 6 175, nám. J. Zajíce 11

Český kynologický svaz
Český svaz chovatelů
Český zahrádkářský svaz  ZO Luže, 8. května

Český zahrádkářský svaz ZO Vyhlídka

Český zahádkářský svaz ZO U letiště, Puškinova 16
Český zahrádkářský svaz ZO U internátu, Vikýřovická 11
Český zahrádkářský svaz ZO Pod Hájem, Bludovská

Český zahrádkářský svaz ZO U Studni

Český zahrádkářský svaz ZO Rozkvět, Čajkovského 28
Český červený kříž, obl. Spolek, Jesenická 2
Česká numismatická společnost, P. O. BOX 70

Český svaz bojovníků za svobodu, Jesenická 61
Český zahrádkářský svaz ZO Desná, 8.května 44
Český zahrádkářský svaz ZO „U Hedvy“, Fibichova 5
Český zahrádkářský svaz ZO Javoříčko
Český zahrádkářský svaz, ZO Krásný vrch, Pod Senovou 20

Český rybářský svaz, Kozinova 11

Český zahrádkářský svaz ZO Horní Temenice, Zahradní 17
Český zahrádkářský svaz ZO Horní Temenice
Český zahrádkářský svaz, územní rada, M. R.Štefánika 20
Česká silniční společnost, Zábřežská 70
Český svaz chovatelů, Evaldova 7
ČMOUDÍK RACING, o. s., Vikýřovická 2586
DELTA CLUB, nám. J. Zajíce 6
Divadelní studio, Fialova 3
Draci Fans, Žerotínova 67
DURERS Comp., o. s., Gen. Krátkého 1
Elan 5, Jesenická 29
ELTEC KLUB AMAVET, Revoluční 5
ENDURO TEAM COUFAL, ČSA 34
EUROMONTANA BOHEMIA, rozvoj horských a pohorských 
oblastí, Nemocniční 53
Farní obec starokatolické církve, Husitská 14
Farní sbor Českobratrské církve evangelické, Revoluční 8
FC Baník, Slovanská 16
FC GZP, o. s., Kmochova 2
FBC Aster, o. s., Bludovská 2
Free Studio, o. s., Gen. Svobody 1
FK Semtex, Temenická 33
FC DELTA REAL, Zábřežská 23
Fotbalový klub, Evaldova 3
FRÝSPORT TEAM, Revoluční 12 A
Futsal Club Region, Prievidzská 20
GAY Club, Gen. Svobody 6

Gymnastický klub, Sluneční 38
GT Panters, Nemocniční 53
Hokejový klub Stadion, Prievidzská 24

Hokejový klub Mladí draci, Žerotínova 55 B

HORIZONT KLUB
Hudební skupina „Čas od času“, Žerotínova 6
Hudební skupina HIGH TIME, Prievidzská 30

Charita, Žerotínova 12

IHC Group, Žerotínova 55
Jazykové centrum 3 Connection, o. s., Jugoslávská 1
Jezdecký klub Arco, ČSA 32

JUNÁK - svaz skautů a skautek ČR, nám. J. Zajíce 11

JUNIOR CLUB, Zábřežská 93
JUVENTUS -MORAVIA, Revoluční 5
KARATE KLUB, Myslbekova 38

Karetní klub Pakát, Jitřenka

KLONDIKEBIKE, Bohdíkovská 111
Klub vojáků v záloze, Březinova 6
KRYSTAL KLUB, Anglická

Křesťanský sbor, Revoluční 8

Krystal klub
Kamarádi Bystřin, o. s., Gen. Svobody 50
Kruh přátel dětského sboru, Žerotínova 11

,Klub českých turistů - oblast Jeseníky, Zemědělská 16
Klub CANIS CENTRUM, Lidická 94
Klub přátel vína, Bludovská 12
Klub tanečního sportu, Fialova 3
Klub vytrvalostních sportů, Denisova 8

Klub techniků, Žerotínova 56
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Klub technických sportů a činností, Pod Senovou 66
Klub českých turistů, Sládkova 64
Klub vojáků v záloze, Starobranská 11
Klub přátel Rychlých šípů, o. s., Vančurova 9
Kompas klub, Uničovská 28
Kruh přátel šumperského dětského sboru, Komenského 9
Křesťanský sbor, Revoluční 8
Kuželkářský klub, Žerotínova 55
LANO, Bezručova 1
Liga na ochranu zvířat ČR, Bloudovská 1
LIGA PROTI RAKOVINĚ, nám. Republiky 4
Leteckomodelářský klub, Žižkova 7
Lnářský svaz ČR, z. s., Zemědělská 16
MAPA GOLF KLUB, Langrova 
Mateřské a rodinné centrum, Sokolská 2
Moravští muzikanti, o. s., Bulharská 1
Motýlova sborová nadace, Žerotínova 11
Myslivecké sdružení VAŠKOVA HORA
Myslivecké sdružení Pod Kamencem
Myslivecké sdružení Šumperský les, nám. Míru 11
Myslivecké sdružení Městské skály, Reissova 25
Myslivecké sdružení Šléglov, Terezínská 7
Myslivecké sdružení IDA
Náboženská obec Církve československé husitské, 
Gen. Krátkého 14
Nadační fond Centra odborné přípravy, Gen. Krátkého 30
Nadační fond Centrum bakalářských studií, Jesenická 31
Nadační fond při Gymnáziu Šumperk, Masarykovo nám. 5
Nadační fond Obchodní akademie a státní jazykové školy 
v Šumperku, Hlavní třída 31
Nadační fond SOŠ železniční a památkové péče, Bulharská 8
Nohejbal klub
Občanské sdružení FŠIML, 8. května 33
Občanské sdružení Hendbiku ČR, Temenická 109
Občanské sdružení Sojka - Jesenická krajina, K. H. Máchy 14

Občanské sdružení SOUŽ, Hanácká 2

Občanské sdružení VIDLIČKY A NOŽE, Temenická 13
Občanské sdružení fyzických osob se zaměřením na spor-
tovní činnost, Temenická 109

Občanské sdružení KLUB - KA, Gen. Krátkého 1
Občanský klub, Jesenická 33

Odbor SPV při IV. ZŠ, Sluneční 38
Odbor asociace Sport pro všechny Centrum odborné přípra-
vy, Gen. Krátkého 30

Odbor asociace Sport pro všechny při OA, Hlavní třída 31

Okresní agrární komora, Nemocniční 53
Okresní hospodářská komora, Hlavní třída 8
Okresní sdružení Českého svazu tělesné výchovy, Tyršova 12

Okresní výbor ČMS, Gen. Svobody 3

Okresní výbor Českého svazu včelařů
Okresní výbor SČSP, Gen. Svobody 3
Okresní výbor ČSŽ, Temenická 5

Okresní výbor svazu tělesně postižených, Kozinova 13

PAINTBALL KLUB, M. R. Štefánika 11
Pionýrské centrum, Temenická 17
Pondělní klub, Zábřežská 23

Porta Viva, Erbenova 16
Pravoslavná církevní obec, K. H. Máchy 10
PRO - BIO Svaz ekologických zemědělců, Nemocniční 53
PRO - BIO RC Jeseníky, Nemocniční 53
PRO HOMINE, ČSA 32

1. FC DELTA REAL, Zábřežská 23

Přátelé Červenohorského sedla, Tyršova 12
Radioklub OK2KEZ, Gen. Krátkého 20
Regionální centrum Sport pro všechny, Hlavní třída 31
RYTMIKA, Finská 10
Řecká obec Šumperk, 8. května 22
Římskokatolická farnost, Kostelní nám. 2
Schola od sv. Jana Křtitele, Myslbekova 22
Sbor Bratrské jednoty baptistů, M. R. Štefánika 10
Sbor dobrovolných hasičů Temenice, Temenická 135
Sbor církve adventistů sedmého dne, Jánošíkova 3
Sdružení podnikatelů v pohostinství na Šumpersku, nám. 
Míru 10
Sdružení rodičů a přátel Domova mládeže, U sanatoria 1
Sdružení zdravotně postižených v ČR, Kozinova 13
Sdružení ČSA 60
Sdružení pro pomoc mentálně postiženým, Šumavská 13
Sdružení pro životní prostředí zdravotně postižených v ČR, 
Kozinova 13
Sdružení pro romské děti a mládež, Jesenická 55
Sdružení přátel Magna Moravia, Javoříčko 9
Sdružení cestovního ruchu Šumpersko - Jeseníky, Kladská 1
Sdružení rodičů a přátel ODDM, 17. listopadu 2
Sdružení rodičů a veřejnosti při SOŠ, Vrchlického 23
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Nemocniční 7
Sdružení rodičů a přátel dětí a školy IV. ZŠ, Sluneční 38
Sdružení rodičů a veřejnosti, o. s., Zemědělská 3
Senová Šumperk, Pod Rozhlednou 7
SIROT 452, Hlavní třída 3
SK Salith Sumtex, Gagarinova 21
SK CASIO - MTB TEAM, Temenická 7
SKI KLUB, Tyršova 12
Skupina přátel historie a šermu Potulní rytíři, Temenická 9
Skupina přátel historie a šermu Moravští rytíři, Prievidzská 5
SLUNKO, Dr. E. Beneše 5
Spolek chatařů Vysoká u Malé Moravy, Balbínova 7 B

Spolek chatařů, o. s., Balbínova 7

Společnost Česko - německého porozumění Šumperk - Je-
seníky, Kladská 2
SPORT KLUB, Jeremenkova 12

Sport. klub všech generací, o. s., Revoluční 45
SPORTON Šumperk, 8. května

Sport pro všechny - Zámeček, Bulharská 8
SPORT ŠEST, Šumavská 21
Sportovní klub DAMA SPORT, Gen. Svobody 12

Sportovní klub, Na hradbách 1

Sportovní klub rozhodčích ledního hokeje, Žerotínova 55 B
Sportovní klub Severka, Prievidzská 2
Sportovní klub policie, Havlíčkova 8

Sportovní klub JENA, Temenická 5

Sportovní klub ranch Viktorie, Bohdíkovská 70
Sportovní cyklistický klub, Dr. E. Beneše 10
Sportovní klub PEOPLE, Bezručova 14

Sportovní klub AZ EKOTHERM, Zábřežská 68

Spolek pěstitelů kaktusů a sukulentů, Wolkerova 21
Spolek horských vůdců v Jeseníkách, Jesenická 11
Svaz diabetiků, úz. org., Jesenická 59

Svaz Němců severní Morava - Orlické hory, Kladská 2
Svaz neslyšících a nedoslýchavých, Kozinova 13
Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, Kozinova 13
Šachový klub, Kosmonautů 3
Šermířský spolek, Zahradní 11

Šumperská fl orbalová asociace, Balbínova 7 B
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Šumperský horolezecký klub HORAL, Dolnomlýnská 16
Šumperský horský spolek, Nerudova 8
TABLE TENIS CLUB Pramet, nám. J. Zajíce 2
Teens Jazzband, M. R. Štefánika 22
Tělocvičná jednota Šumperk, Žerotínova 55
Tělocvičná jednota Sokol, U tenisu 4
Tělocvičná jednota Sokol Temenice, Dolnomlýnská 3
Tělovýchovná jednota Horské sporty Jeseníky, Dr. E. Beneše 12
Tělovýchovná jednota Makropulos, Pod Senovou 18
Tělovýchovná jednota Školní statek SZŠ
Tělovýchovná jednota, Žerotínova 55
TENIS, U tenisu 4
Tenisový klub, U tenisu 4

Turistický klub při SPŠ, Gen. Krátkého 1
UL KLUB občanské sdružení Letecké amatérské asociace ČR
Unie rodičů ČR - sdružení při ZŠ, Vrchlického 22
Územní skupina IPA č. 218, Havlíčkova 8
Územní organizace Svazu diabetiků ČR
Velmi závislá společnost Štěk, Komenského 1
VETERAN GREEN, Gen. Svobody 1
VÝHLED, o. s., Lidická 51
YACHT KLUB, Uničovská 46
Zahrádkářská osada U loděnice, Starobranská 8
Základní kynologická organizace 406
Základní organizace Českého svazu včelařů
Zemědělský svaz ČR, Nemocniční 53

Agenturní ochrana přírody a krajiny ČR, M. R. Štefánika 3181
Celní úřad, M. R. Štefánika 1059/20
Česká plemenářská inspekce, Nemocniční 1852/53
Česká školní inspekce, M. R. Štefánika 1059/20
Český rozhlas Olomouc, Fialova 416/3
Český statistický úřad, M. R. Štefánika 1059/20
Finanční úřad, Gen. Svobody 2790/38
Katastrální úřad, Americká 479/2
Krajská hygienická stanice, Lidická 2567/56
Krajská veterinární správa, Uničovská 295/44
Krajský úřad Olomouckého kraje, M. R. Štefánika 1059/20
Lesy ČR, Potoční 2161/20
Ministerstvo zemědělství, Nemocniční 1852/53
Okresní soud, M. R. Štefánika 784/10

Okresní správa sociálního zabezpečení, 17. listopadu 586/19
Okresní státní zastupitelství, M. R. Štefánika 784/12

Pedagogicko - psychologická poradna Olomouckého kraje, 
Husitská 748/12
Poradna pro rodinu Olomouckého kraje, Lautnerova 920/1
Povodí Moravy, Temenická 2277/52
Pozemkový fond ČR, Nemocniční  1852/53
Probační a mediační služba ČR, M. R. Štefánika 1059/20
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Zábřežská 656/70
Státní rostlinolékařská správa, Nemocniční 1852/53
Státní zemědělský intervenční fond, Nemocniční 1852/53
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, M. R. 
Štefánika 1059/20
Úřad práce, Starobranská 2700/19
Zdravotnická záchranná služba Olomouckého kraje, Neru-
dova 640/41
Zemědělská vodohospodářská správa, Nemocniční 1852/53

 Seznam státních a veřejnoprávních institucí na území města Šumperka
(vyjma těch, které jsou uvedeny v textu Ročenky)

Seznam zdravotních pojišťoven na území města Šumperka

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna, M. R. Štefánika 967/3
Hasičská vzájemná pojišťovna, Fialova 416/3
Všeobecná zdravotní pojišťovna, Palackého 3040/2

Zdravotní pojišťovna METAL-ALLIANCE, M. R.Štefánika 2835/28

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra, Havlíčkova 2913/8

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)

Přehled starostů a předsedů národních výborů

1949 (2.5.) -1950 (5.6.) Jaroslav Trojan
1950 (5.6.) -1960 (20.6.) Bohumil Novák
Městský národní výbor
1960 (20.6.) -1969 (5.9.) Břetislav Sommer (nucen odstoupit)
1969 (5.9.) -1970 (10.3.) Josef Senczak (v zastoupení)
1970 (10.3.) -1976 (16.11.) Lubomír Krejčí

1976 (16.11.) -1986 (25.6.) Stanislav Krňávek
1986 (25.6.) -1990 (6.12.) Karel Bleha
Starostové
1990 (6.12.) -1994 (1.12.) Ctirad Medlík
1994 (1.12.) - 2002 (14.12.) Ing. Petr Krill
2002 (14.12) - dosud Mgr. Zdeněk Brož 

VÝROČNÍ ZPRÁVA
o činnosti MěÚ Šumperk v oblasti poskytování informací za rok 2011

v souladu s ustanovením § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Název odboru

 Počet 
písemně 

podaných
žádostí

Počet vydaných 
rozhodnutí 
o odmítnutí 

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 2 0 0 0

odbor fi nanční a plánovací 0 0 0 0

odbor majetkoprávní 0 0 0 0

odbor strategického rozvoje, územního
plánování a investic

2 0 0 0

odbor školství, kultury a vnějších vztahů 0 0 0 0

odbor životního prostředí 4 0 0 0

odbor dopravy 1 0 0 0

odbor výstavby 0 0 0 0

odbor živnostenský 0 0 0 0

odbor sociálních věcí 1 0 0 0

oddělení interního auditu a kontroly 0 0 0 0

oddělení bezpečnosti města 0 0 0 0

městská policie 0 0 0 0

Celkem 11 0 0 0

MěÚ Šumperk řádně eviduje jedenáct žádostí o poskytnutí informací na základě 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Kromě písemných žádostí o poskytnutí informací vyřizují jednotlivé odbory MěÚ 
denně ústní žádosti o informace související s jejich činností. Počet těchto žádostí 
není v souladu s ustanovením § 13 odst. 3 uvedeného zákona součástí výroční 
zprávy o poskytování informací.

MěÚ Šumperk neeviduje  žádné odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
MěÚ Šumperk neeviduje žádnou stížnost podanou podle §16a zákona 

č. 106/1999Sb. O svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpi-
sů.

PřílohyPřílohy
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