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Programové prohlášení Rady města Šumperka na volební 
období 2002-2006 

 
 

Rada města Šumperka vydává své prohlášení, aby dala jasně najevo záměry a priority 
pro toto volební období. 

 
 

I. Finance 
 
- zajistit průhledné a efektivní využití finančních prostředků z rozpočtu města 
- zajistit splacení zásadní části doposud přijatých úvěrů do roku 2005, volné finanční 

prostředky využít následně především pro investiční rozvoj města 
- přistupovat racionálně k tvorbě rozpočtu a snažit se o minimalizování provozních výdajů, 

zvláště těch, které plynou z transformace veřejné správy 
- v maximální míře využívat spolufinancování z jiných zdrojů 
- zpracovat kvalitní rozpočtový výhled do roku 2006 
 

II. Investice 
 
- zlepšit dopravní síť ve městě, především zajistit rekonstrukci ulice Havlíčkova – 

Žerotínova včetně  řešení provozu na důležitých křižovatkách 
- zajistit dostavbu domu s pečovatelskou službou v Temenici na ul. Bohdíkovské 
- usilovat o zahájení rekonstrukce technické infrastruktury v Horní Temenici 
- pokračovat v rekonstrukci historického jádra města, ulice Sadové, Kostelního náměstí 

a přilehlých ulic 
- dokončit rekonstrukci klášterního kostela 
- zpracovat a zveřejnit výhled dalších investičních akcí do roku 2006 
 

III. Školství 
 
- soustavně podporovat další rozvoj školství ve městě 
- spolupracovat s vedením škol a školských zařízení i s vedením Krajského úřadu Olomouc 

s cílem udržet co nejširší nabídku studijních a učebních oborů a nabídku využití volného 
času dětí a mládeže 

- podporovat rozšíření vysokoškolských studijních oborů v Centru bakalářských studií, 
šumperské pobočce VŠB- Technické univerzity Ostrava 

- podporovat provoz speciálních škol, včetně jiných zřizovatelů než je město 
- vyřešit vztah k majetku u škol, které jsou zřizovány obecně prospěšnými společnostmi  

a občanskými sdruženími tak, aby jim bylo umožněno získávat finance z jiných než 
městských a státních zdrojů 

- zachovat pokrytí města stávající sítí mateřských a základních škol, které Město Šumperk 
zřizuje 
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IV. Kultura 

 
- usilovat o udržení širokého rozsahu nabídky kulturních programů ve městě 
- podporovat kulturní zařízení a instituce, které působí na území města 
- organizačně i finančně podporovat festivalové a jiné kulturní akce 
- vytvořit grantový systém podpory kulturních akcí a aktivit 
 

V. Tělovýchova, sport, volný čas 
 
- pokračovat v započaté rekonstrukci Tyršova stadionu dle zpracované dokumentace 
- vytvořit grantový systém podpory sportovních akcí  a aktivit 
- připravit systém podpory práce s dětmi a mládeží v oblasti využívání volného času 
- podporovat výstavbu dalších zařízení pro využití volného času v oblasti městských sídlišť 
- podporovat investiční aktivity jednotlivců i organizací v oblasti výstavby sportovních 

ploch a zařízení 
- podporovat výstavbu nenáročných zařízení určených k odpočinku a rekreaci v různých 

částech města 
 

VI. Bydlení 
 
- dokončit rekonstrukci bývalé školy v Temenici na Bohdíkovské ulici a vybudovat tak dům 

s pečovatelskou službou o 33 bytových jednotkách. 
- podpořit další výstavbu domů s pečovatelskou službou  
- připravit další plochy pro výstavbu rodinných domů 
- vytvořit podmínky pro výstavbu bytových domů 
- pokračovat v systému půjček z fondu rozvoje bydlení na opravy a rekonstrukce 

stávajícího bytového fondu 
- připravit projekty pro revitalizaci prostorů v panelových sídlištích 
- připravit podmínky pro pokračování postupné rekonstrukce bytového fondu v majetku 

města 
 

VII. Podnikání 
 
- pokračovat v rozumné přípravě vhodných lokalit pro vytváření průmyslových zón 
- vytvářet podmínky pro získání investorů 
- podporovat místní podnikatele a živnostníky při investování na území města 
- při zadávání městských zakázek klást značný důraz na udržení zaměstnanosti ve městě a 

v regionu 
 

VIII. Doprava 
 
- vyvinout veškeré úsilí, aby co nejrychleji pokračovala výstavba rychlostní komunikace 

Mohelnice – Šumperk - Jeseník, včetně obchvatu Šumperka 
- vyčlenit potřebné finanční prostředky na zkvalitnění povrchů vozovek a chodníků ve 

městě 
- v rámci rekonstrukce ul. Havlíčkovy zajistit průjezdnost křižovatek u „Koruny“ a 

křižovatky ulic Žerotínovy, Dr. Edv.Beneše a Nemocniční.  
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IX. Bezpečnost 

 
- pokračovat v programu prevence kriminality 
- klást důraz na zkvalitnění práce městské policie, především se zajištěním častějších 

kontrol v problematických částech města 
- usilovat o větší objasněnost a výraznější represe vůči všem, kdož ničí a poškozují městský 

i jiný majetek a porušují ustanovení zákona a městských vyhlášek 
 

X. Zdravotnictví a sociální služby 
 
- zajistit vybudování a provoz denního stacionáře pro starší občany v domě s pečovatelskou 

službou v Temenici na Bohdíkovské ulici 
- pokračovat v aktivitě, která povede k dořešení majetkových vztahů města, kraje a 

Nemocnice Šumperk, spol. s r.o. 
- podporovat výstavbu léčebny pro dlouhodobě nemocné občany 
- pokračovat v činnosti protidrogové poradny prostřednictvím obecně prospěšné společnosti 

Pontis 
- podporovat sociální aktivity Armády spásy v areálu Luže a prosazovat jeho další rozvoj 
 

XI. Komunikace s občany, městský úřad 
 
- usilovat o co nejefektivnější chod úřadu 
- usilovat o vytvoření důstojného prostředí ve všech budovách úřadu z hlediska 

prostorového i z hlediska celkové atmosféry a přístupu pracovníků úřadu 
- organizovat pravidelné schůzky vedení města a členů Rady města s občany nejméně 

dvakrát ročně 
- usilovat o kvalitní informovanost občanů prostřednictvím zpravodaje Horizont, měsíčníku 

Kulturní život a internetových stránek města 
- organizovat ankety pro občany a zapojit tak širší veřejnost do rozhodování o rozvoji města 
 

XII. Cestovní ruch 
 
- zaměřit se na zkvalitnění systému nabídky místních zajímavostí pro návštěvníky města 
- vytvářet podmínky pro rozšíření ubytovací kapacity a zkvalitňování hotelových služeb ve 

městě 
- usilovat o zlepšení propagace Šumperka jako zajímavého turistického cíle v naší republice 

i v zahraničí 
 

XIII. Zahraniční spolupráce 
 
- podporovat nadále spolupráci s partnerskými městy v rámci podepsaných smluv o 

spolupráci 
- podporovat zejména kontakty mládeže, zájmových a odborných skupin 
- jako obec s rozšířenou působností navázat na partnerství a spolupráci, která doposud 

probíhala mezi Okresním úřadem Šumperk a správním obvodem německého města 
Würzburg 
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XIV. Životní prostředí 
 
- podporovat další rozšíření separace odpadů a sběru nebezpečných odpadů na území celého 

města 
- usilovat o rozšíření ploch městské zeleně a zlepšení údržby v okrajových částech města 
- podporovat realizaci staveb, které budou bránit povodním a erozi půdy 
- podporovat aktivity vedoucí k ekologické osvětě se zaměřením na děti a mládež 
 
 
 
V Šumperku 20.2.2003 
 
 
 
 Přijato usnesením RM číslo 271/03 ze dne 20.2.2003. 
 
 
 
 


