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Plnění programového prohlášení RM Šumperka ke 30.1.2004. 
 
 
Rada města Šumperka předkládá veřejnosti plnění svého programového prohlášení za 
období od voleb v listopadu 2002 do konce ledna 2003. Toto datum bylo zvoleno proto, 
že koncem ledna byl schválen rozpočet na rok 2004 a rozpočtový výhled do roku 2007, 
což jsou stěžejní rozvojové dokumenty města, které zobrazují i hospodaření města v roce 
2003. RM města považuje za důležité a samozřejmé skládání průběžných účtů ze své 
práce a bude tak činit každoročně. 
 
 

I. Finance 
 
RM respektovala všechny body programového prohlášení a zajistila v hodnoceném období 
jejich plnění. Protože jde o úkoly trvalé, bude RM v jejich plnění pokračovat i v příštích 
letech. 

- RM trvale pracuje na průhledném a efektivním využití finančních prostředků 
z rozpočtu města. Rozpočet města byl předložen a projednán ve všech 
příslušných orgánech ve velmi podrobném členění. Výsledkem 
několikaměsíční práce bylo schválení rozpočtu v ZM bez vážnějších 
připomínek.  RM bude v tomto roce i letech dalších usilovat o ještě 
podrobnější členění rozpočtu na jednotlivých rozpočtových kapitolách i 
odborech úřadu 

- úvěry, které byly přijaty v minulosti, jsou bez problémů spláceny (v nominální 
části i jejich příslušenství). Po roce 2005 klesne úvěrová zatíženost města na 
tak nízké roční částky, že je možné uvažovat o spolufinancování některých 
projektů z evropských fondů, popř. jiných zdrojů s pomocí přijetí přiměřeného 
úvěru  

- trvalá snaha o minimalizaci provozních výdajů se odrazila historicky největším 
rozsahem investic v rozpočtu pro rok 2004 (i s ohledem na  zapojení úvěru do 
rozpočtu města). RM bude v tomto trendu pokračovat s přihlédnutím k novým 
skutečnostem, které přinese nová úprava DPH. 

- spolufinancování z jiných zdrojů je trvalou snahou RM a projevuje se 
pozitivně v investiční části rozpočtu. RM vyvíjí trvalou snahu o získání dalšího 
spolufinancování a tím uvolnění vlastních zdrojů pro další investiční akce 
města 

- rozpočtový výhled byl zpracován a schválen RM i ZM. Výhled sahá do roku 
2007. Jeho závaznost je největší pro rok 2005, v dalších letech může být 
upravován a aktualizován podle skutečně získaných finančních prostředků 
z fondů EU a jiných zdrojů. Na spolufinancování bude (vedle trvalé snahy o 
optimalizaci provozních výdajů) i nadále kladen velký důraz. 
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II. Investice 
 
Investiční oblast byla prioritní v tvorbě rozpočtu pro rok 2004 a zůstává prioritou RM i pro 
další léta.  Tuto část programového prohlášení významně doplňuje výhled investičních akcí 
do roku 2007, který je součástí rozpočtového výhledu města. 
 

- rekonstrukce ulice Havlíčkovy byla zahájena v roce 2003 a bude ukončena ve 
třetím čtvrtletí roku 2004. Původní záměr byl doplněn o vybudování 
kruhového objezdu  na křižovatce Žerotínova-E.Beneše, křižovatka „U 
Koruny“ bude světelně řízena dle původního projektu 

- DPS Temenice na ulici Bohdíkovské bude  dokončen ve třetím čtvrtletí 2004. 
Dále byla připravena a zahájena výstavba domu s chráněným bydlením pro 
obyvatele s kombinovaným postižením v Temenici na ulici Blatné 

- rekonstrukce technické infrastruktury v Temenici bude zahájena v letošním 
roce a bude pokračovat v letech následujících (viz rozpočet a rozpočtový 
výhled). Jedná se o vybudování a rekonstrukci kanalizace a vybudování 
vodovodu v místech, kde není kvalitní pitná voda. Tím bude také umožněna 
další výstavba na rozvojových plochách, které stanovuje územní plán 
v Temenici 

- rekonstrukce ulic Sadová, Kostelní náměstí a přilehlých bude zahájena 
v letošním roce a bude dokončena v tomto volebním období 

- rekonstrukce stavební části klášterního kostela bude dokončena v letošním roce 
a kostel bude v září 2004 předán k užívání veřejnosti. Restaurátorské práce 
budou i nadále pokračovat 

- výhled investičních akcí byl zpracován RM a schválen ZM do roku 2007. Bude 
upravován a aktualizován podle možností spolufinancování z jiných zdrojů. 

 
III. Školství 

 
Nejvážnější otázkou, která vyvstala během roku 2003 ve školství, je snaha Olomouckého 
kraje o redukci středních škol v důsledku úbytku studentů. Snahou města v příštích letech 
bude udržet co nejširší nabídku středoškolského vzdělání  v Šumperku a co nejlepší využití 
budov, které by případně některá středoškolská zařízení opustila. 
 

- RM trvale podporuje rozvoj školství v Šumperku. Důsledkem je široká 
nabídka vzdělání pro všechny věkové kategorie od jeslí po vysokou školu 
včetně základních škol speciálních a základních škol s různým zaměřením 
(jazyky, sport, počítače) 

- vysokoškolské studium pokračuje ve svém rozvoji,  škola uvažuje o rozšíření 
nabídky studijních oborů 

- speciálním školám byly vytvořeny podmínky pro výuku, byly jim převedeny 
budovy, ve kterých působí, za symbolické ceny a jsou též podporovány 
z rozpočtu města stejně jako ostatní školy zřizované městem 

- do sítě mateřských a základních škol nebude RM v tomto volebním období 
zasahovat, považuje ji za stabilní. Není vyloučeno, že budou uvolněny některé 
budovy nebo jejich části pro jiné účely na návrh ředitelů zařízení. 

 



 3

IV. Kultura 
 
Ve srovnání s městy podobné velikosti má  Šumperk jednu z největších, ne-li největší kulturní 
nabídku v ČR. RM chce tuto nabídku pro občany města v tomto volebním období udržet. 
 

- v rozpočtu města jsou zařazeny jmenovité částky pro Divadlo Šumperk, Dům 
kultury Šumperk a kino OKO. Kromě toho je značná částka na podporu 
kultury vyčleněna v grantovém systému města. Celková částka podpory 
kultuře se blíží 15 mil. Kč 

- rozpočet města pamatuje ve své grantové části i na jmenovité akce 
festivalového charakteru od mezinárodního (MFF - folklorní festival, Blues 
alive, festival duchovní vokální hudby) po místní význam (Preludium, Zlatá 
lyra….).Grantový systém pro rok 2004 má v rozpočtu zařazenu částku 3,5 mil. 
Kč. Značná část je určena na kulturní aktivity. 

 
V. Tělovýchova, sport, volný čas 

 
RM bude nadále usilovat o rekonstrukci Tyršova stadionu jako hlavního sportovního areálu 
města a bude pokračovat v podporách sportovních aktivit grantovou formou. RM a ZM 
vytvořily další předpoklady rozvoje areálu rozsáhlou směnou pozemků v okolí stadionu. 
 

- rekonstrukce Tyršova stadionu bude pokračovat v roce 2004-2005 
vybudováním nové hrací plochy pro kopanou 

- v letošním roce bude dokončeno hřiště pro baseball tak, aby bylo v letošním 
roce připraveno k využití 

- podpora práce s dětmi a mládeží je obsažena v grantovém systému města. 
 

VI. Bydlení 
 

RM naváže na své předchozí úsilí o vybudování dalších bytových jednotek ve městě. Přesto, 
že systém státních podpor se stává obtížně využitelným, budeme podporovat snahy 
soukromých firem o výstavbu nových bytů. 

 
- 33 bytových jednotek v DPS v Temenici na ul. Bohdíkovské bude předáno 

k využití ve třetím čtvrtletí tohoto roku 
- další výstavba domu s chráněným bydlením s 8 bytovými jednotkami bude 

ukončena v Temenici na ul. Blatné v tomto roce 
- další plochy pro výstavbu rodinných domů jsou připraveny při ulici 

Hrabenovské a Anglické. Je nutné nejdříve zajistit kvalitní systém 
inženýrských sítí(viz investice) 

- při ulici Prievidzské bude zahájena výstavba bytových domů ve spolupráci 
města a privátního sektoru. V první fázi vznikne 50 nových bytů 

- ve druhé polovině roku 2004 bude rozhodnuto o dalším využití prostředků, 
které jsou nyní připraveny ve fondu rozvoje bydlení 

- připravuje se projekt pro revitalizaci v oblasti sídlišť v oblasti Prievidzská-
Fibichova-Čajkovského 

- bytový fond v majetku města je průběžně rekonstruován. Do rekonstrukcí a 
oprav jsou vloženy veškeré finanční prostředky z nájemného v domech města, 
které zůstávají po odečtení nákladů na správu. 
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VII. Podnikání 
 
V oblasti podnikání je nejvyšší prioritou  rozvoj průmyslové zóny II. V současné době 
jsou podepsány smlouvy se třemi investory, kteří se zavázali vybudovat provozovny 
v letech 2004-2005. Město také podporuje účinnou spoluprací investici Cembritu v jeho 
vlastních prostorách. RM si váží každého seriózního investora na území města a bude 
nadále vyvíjet úsilí o jejich získání pro investici v Šumperku. Při zadávání veřejných 
zakázek oslovuje RM vždy firmy z města a blízkého okolí. 
 

- lokalita „Průmyslová zóna II“ se připravuje pro tři investory a je požádáno o 
spolufinancování infrastruktury z MMR 

- město má v majetku „Průmyslovou zónu III“ a je připraveno zahájit jednání 
s dalším investorem 

- podpora práce místních firem je trvalou prioritou RM, je úzce provázána se 
snahou města o vytvoření co největšího investičního prostoru v rozpočtu 
města. 

 
VIII. Doprava 
 
Dopravní napojení na Mohelnici silnicí I/44 a dále na R 35 směrem na Hradec Králové je 
stálou prioritou. Uplatňujeme tyto požadavky při každé možné příležitosti. 
 

- RM vyvíjí veškeré úsilí, aby stavba obchvatu Postřelmova pokračovala bez 
přerušení další etapou a došlo tak k co nejrychlejšímu napojení na R 35 u 
Mohelnice 

- zkvalitnění povrchu vozovek je součástí rozpočtového výhledu, povrchy 
chodníků jsou průběžně hodnoceny a opravovány především prostřednictvím 
PMŠ 

- průjezdnost křižovatek v souvislosti s rekonstrukcí ulice Havlíčkovy bude 
zajištěna světelnou signalizací a kruhovým objezdem. Dále je ve fázi projektu 
světelné řízení ulic Jeremenkova-Lidická a  v rozpočtovém výhledu 
Dr.E.Beneše-M.R.Štefánika. 

 
IX. Bezpečnost a pořádek ve městě 
 
Bezpečnost města je zájmem všech občanů, proto je také pravidelně sledována 
projednávána v RM jak ve vztahu k práci městské policie, tak i policie ČR. 
 

- vzájemná součinnost obou složek, tj. policie ČR a městské policie Šumperk je 
na velmi dobré úrovni 

- v rámci programu prevence kriminality byla v loňském roce pořízena v pořadí 
již 8. kamera (hotel Grand) a jízdní kola pro strážníky MP, celková výše státní 
dotace byla 526 tis. Kč 

- program prevence kriminality pokračuje podle schváleného plánu i letos a je 
zažádáno o spolufinancování ze státních programů 

- práce s městskou policií je soustavná a směřuje k tomu, aby se občané cítili ve 
městě bezpečněji 

- policisté a strážníci zaznamenali mnohé úspěchy při zajištění pachatelů 
vandalismu ve městě (spreje, ničení stromů.), dále při odhalování pachatelů 
trestných činů, hledaných a pohřešovaných osob 
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- i v budoucnu bude kladen důraz na zlepšování a zkvalitňování práce obou 
složek, tj. MP Šumperk a PČR. 

 
X. Zdravotnictví a sociální služby 

 
Největším trvalým problémem je stabilizace okresní nemocnice v Šumperku. Olomoucký kraj 
nepřevzal jednání, která jsme vedli s ministerstvem zdravotnictví , a odmítl na ně navázat. 
Tím se situace vrátila do bodu nula. Nejasný a nestabilní vývoj ve zdravotnictví také zbrzdil 
aktivitu při budování lůžek pro dlouhodobě nemocné, podle současných údajů ministerstva a 
kraje nejsou taková lůžka třeba. Město má v této oblasti pouze omezené možnosti. Přesto 
bude RM v této věci aktivní a bude její snahou zajistit kvalitní a dostupnou péči pro občany 
města i regionu. 
 

- RM schválila rámcové smlouvy s nejvýznamnějšími neziskovými subjekty 
poskytujícími sociální služby, čímž jasně vymezila oblasti jejich působení 

- stacionář bude vybudován a jeho činnost zahájena koncem roku 2004 
- protidrogová poradna pracuje v rámci aktivit Pontisu, o.p.s. 
- město podporuje aktivity Armády spásy prostřednictvím Svazku obcí Luže 

přímo z rozpočtu města a výrazně napomáhá jednáním, která mají zajistit 
převedení státních majetků na Armádu spásy a město. 

 
XI. Komunikace s občany, městský úřad 

 
Efektivita chodu úřadu stála v popředí v roce 2003. Plánování v této oblasti není lehké, 
protože poté, co jsme převzali značnou část úředníků bývalého okresního úřadu, rozhodl 
parlament, že vezme zpět oddělení státní sociální podpory a převede jej pod úřad práce. RM 
ve snaze objektivizovat počty úředníků zadala posouzení odborné firmě a v současné době 
probíhá uvedení závěrů průzkumu a doporučení do praxe. 

 
- v organizaci setkání s občany cítí RM z roku 2003 dluh. Méně schůzek bylo 

uspořádáno i pod dojmem toho, že účast občanů na schůzkách je velmi malá. 
Proto budou uspořádány v roce 2004 schůzky na velmi konkrétní témata a také 
se vydáme za občany města např. do Temenice 

- Horizont i Kulturní život pravidelně informuje občany města a stále se snažíme 
zlepšovat a aktualizovat internetové stránky 

- anketa pro občany byla uspořádána v roce 2003 (výstavba hřiště) a bude 
uspořádána v roce 2004 v širším rozsahu   

- v současné době pracuje úřad na přechodnou dobu ve čtyřech budovách. I 
proto bylo rozhodnuto o přístavbě budovy při ulici Rooseveltově, kam budou 
přesunuty koncem roku 2004  všechny odbory z úřadoven na ulici M.R. 
Štefánika.  
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XII. Cestovní ruch 
 
Cestovní ruch je stále velkou příležitostí rozvoje města i regionu.  
 

- bohatý kulturní a společenský život města nabízí doplňkový program 
návštěvníkům přijíždějícím za sportem a turistikou 

- nabídka místních zajímavostí a propagace se trvale uskutečňuje ve spolupráci 
s Regionálním městským informačním centrem,  Sdružením cest. ruchu a 
externí spolupracovnicí 

- v rozšíření ubytovací kapacity se nedaří soukromým investicím při vybudování 
potřebného hotelu, jedinou aktivitou města je v této oblasti příprava 
zprovoznění posledního patra hotelu Sport prostřednictvím PMŠ.a.s. 

- usilujeme o získání grantů na podporu produktů CR (např. regionální projekt 
Po stopách čarodějnických procesů) 

- turistická sezóna je každoročně zahajována Slavnostmi města. 



 7

 
XIII. Zahraniční spolupráce 

 
Zahraniční spolupráce se s největší intenzitou rozvíjí s Nysou a Bad Hersfeldem, ale i 
s ostatními městy máme dobré, i když ne tak četné kontakty. 
 

- v roce 2004 bude největší událostí ve vzájemných kontaktech vstup ČR do EU 
a oslava deseti let spolupráce s Bad Hersfeldem 

- mládežnické výměny úspěšně pokračují i s městem Maarssen v Holandsku 
- kontakty s vedením okresu Würzburg byly obnoveny, byl konstatován 

oboustranný zájem na pokračování spolupráce mezi oběma regiony v rámci 
partnerství Landkreis Würzburg a Olomouckého kraje, návštěva delegace 
z Würzburgu  v Šumperku je plánována na listopad 2004. 

 
 

XIV. Životní prostředí 
 
V oblasti životního prostředí je rozvoj separace odpadů limitován regulací místních poplatků 
a dopady spojenými s úpravou DPH. Ve městě a jeho okolí není stabilně vyřešena 
problematika umísťování toulavých a opuštěných zvířat. 
 

- na území města je plošně realizována separace plastů, skla (barevného a 
bílého) a papíru. Ostatní složky jsou shromažďovány ve stanovených 
termínech a místech ve městě nebo celoročně ve sběrném dvoře na Anglické 
ulici 

- městská zeleň se rozšiřuje a obnovuje, údržbou prošly některé okrajové 
zanedbané části (např.park u cihelny, park při Hybešově ulici…) 

- protierozní opatření jsou průběžně realizována a připravována v souvislosti 
s plánovanou výstavbou 

- aktivity vedoucí k ekologické osvětě jsou podporovány prostřednictvím grantů 
města (např. Den země). 

 
 

 
 
 
 

 


