
 
 

 

 
 

Zápis z jednání – odborná pracovní skupina 
 Soudržnost obyvatel města 

Číslo zápisu 1 

Projekt  Strategický plán rozvoje města Šumperka (SPR) 

Datum: 17. 6. 2021 

Místo:  Město Šumperk, Zasedací místnost městského úřadu, Rooseveltova ulice 3 
Účastníci:  Členové pracovní skupiny  

Hlavní účel 
jednání  1. jednání odborné pracovní skupiny na téma Sociální služby a infrastruktura 

 
A. Předmět jednání  

V rámci zpracování nového Strategického plánu rozvoje města Šumperka na roky 2021–2027 (dále jen 
SPR) se ve středu 17. 6. 2021 od 12:30 v zasedací místnosti Městského úřadu Šumperk uskutečnilo 
první jednání pracovní skupiny Soudržnost obyvatel města, a to na téma Sociální služby a infrastruktura. 
Tohoto jednání se zúčastnilo celkem 14 hostů z řad představitelů města, pracovníků městského úřadu, 
zástupců soukromých i veřejných institucí a odborníků z různých oblastí. 

Harmonogram tohoto setkání: 

1. Úvodní slovo zástupce vedení města a přivítání členů 
2. Představení zpracování Strategického plánu rozvoje města 
3. Představení činnosti pracovní skupiny a jejích členů 
4. Základní výsledky analytické části Sociální a zdravotnické služby a infrastruktura  
5. Identifikace klíčových problémů 
6. Závěr 
7. Neformální diskuse 

Členy pracovní skupiny Soudržnost obyvatel města přivítal místostarosta města pan Ing. Jakub Jirgl a 
následně předal slovo zpracovateli SPR, který zahájil a 
po celou dobu moderoval setkání pracovní skupiny. 
Partnerem města pro vytvoření SPR se na základě 
veřejné zakázky stala společnost KPMG Česká 
republika. 

V úvodu jednání byli hosté seznámeni s procesem a 
harmonogramem zpracování SPR a také s fungováním 
samotné pracovní skupiny. Jednotliví členové skupiny 
dostali prostor se představit a sdělit svá očekávání od 
SPR. 

Následně byly hostům představeny základní výsledky 
analytické části SPR z kapitoly Sociální a zdravotnické 
služby a infrastruktura, včetně výsledků z dotazníkového 
šetření mezi veřejností a výsledků ze strukturovaných 
rozhovorů s klíčovými aktéry ve městě. 

Primárním diskusním tématem tohoto jednání byla 
validace zjištění z analytické částí a identifikace 
klíčových problémů v oblasti sociálních a zdravotnických 
služeb a infrastruktury ve městě a jejich možných řešení. 

 



 
 

 

 
 

B. Výsledky jednání 
Moderovaná diskuse byla zahájena představením čtyřech klíčových problematických oblastí vzešlých 
z analytické části: 

 Vzhledem k demografickému vývoji budou do budoucna problémem kapacity 
sociálních zařízení a služeb pro seniory  

 Zvýšený výskyt sociálně-patologických jevů na veřejných prostranstvích města 
 Nedostatek sociálních bytů 
 Vyšší míra osob v exekuci ve městě v rámci širšího regionu 

Největší diskuse se následně rozvinula nad tématikou sociálního bydlení. Celkově se přítomní shodli na 
tom, že město vlastní příliš málo bytů, což omezuje jeho možnosti bytové politiky a politiky sociálního 
bydlení. Téma tohoto jednání však bylo zaměřeno zejména na sociální oblast. Konkrétně byl zmiňován 
nedostatek sociálního bydlení zejména pro mladší cílové skupiny nebo také nedostatek bezbariérových 
bytů. Dle něktěrých názorů ve městě také existuje potenciál pro komunitní či mezigenerační bydlení.  

V oblasti sociálních služeb se členové pracovní 
skupiny shodli, že má město velmi kvalitní a komplexní 
síť sociálních služeb. Rezervy však vidí zejména 
v nedostatku asistenčních služeb, terénních služeb či 
v podpoře pečujících osob. 

Co se týká zdravotnictví, byly diskutovány možnosti, 
jakými město disponuje pro ovlivnění tohoto sektoru. 
Minimálně někteří členové pracovní skupiny již nyní 
vnímají počet lékařů ve městě jako nedostatečný, 
případně že bych jejich nedostatek mohl být 
problémem v blízké budoucnosti. To představuje 
potenciál a výzvu pro město, aby se prostřednictvím 
různých typů incetiv snažilo nové lékaře do města 
přilákat. Navrhována byla také podpora bydlení a 
vzdělávání středního zdravotního personálu. Zmíněný 
byl také nedostatek služeb psychiatrické péče a péče 
o duševní zdraví. 

V závěru probíhala ještě debata týkající se zvýšeného 
výskytu sociálně patologických jevů na veřejných 
prostranstvích města, možností řešení otázky 
bezdomovectví či kapacit bezpečnostního 
kamerového systému. 

 

 

C. Další postup 

Členové pracovní skupiny mají do konce léta možnost zasílat jakékoliv podněty či připomínky 
k analytické části dokumentu. V září a říjnu by pak měla proběhnout další dvě jednání pracovní skupiny 
na témata bezpečnosti a bydlení, přičemž zcela určitě bude dán ještě další prostor na téma týkající se 
sociálních a zdravotnických služeb a infrastruktury. Termíny konkrétních jednání budou včas upřesněny.  
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