
 
 
 

 
 

Zápis z jednání – odborná pracovní skupina 

 Prosperita města 

Číslo zápisu 2 

Projekt  Strategický plán rozvoje města Šumperka (SPR) 

Datum: 29. 9. 2021 

Místo:  Město Šumperk, Zasedací místnost městského úřadu, Rooseveltova ulice 

Účastníci:  Členové pracovní skupiny  

Hlavní účel 
jednání  

2. jednání odborné pracovní skupiny na téma Institucionální kapacita a legislativa 

 

A. Předmět jednání  

V rámci zpracování nového Strategického plánu rozvoje města Šumperka na roky 2021–2027 (dále 
jen SPR) se ve středu 29. 9. 2021 od 15:00 v zasedací místnosti Městského úřadu Šumperk 
uskutečnilo druhé jednání pracovní skupiny Prosperita města, a to na téma Institucionální kapacita a 
legislativa. Tohoto jednání se účastnili hosté 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 činnosti pracovní skupiny a jejích členů 

3. Rekapitulace minulého jednání, diskuse o navržených opatřeních 

4. Základní výsledky analytické části Institucionální kapacita a legislativa 

5. Moderovaná diskuse nad potřebami města v dané oblasti 

6. Závěr 

7. Neformální diskuse 

Členy pracovní skupiny Prosperita města přivítal starosta města pan Mgr. Tomáš Spurný a následně 
předal slovo zpracovateli SPR společnosti KPMG Česká republika. 

V úvodu jednání byly zrekapitulovány závěry z předchozího setkání pracovní skupiny. Členům byl 
představen prvotní výchozí návrh tematického opatření Vzdělávání a zaměstnanost, přičemž 
následovala debata nad tímto návrhem a z řad členů pracovní skupiny byly vznášeny podněty pro 
jeho doplnění či vylepšení. 

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

Primárním diskusním tématem tohoto jednání byly možnosti modernizace a digitalizace městského 
úřadu, zvyšování kvality služeb poskytovaných občanům či možnosti participace obyvatel. 

B. Výsledky jednání 

Většina moderované diskuse se věnovala zejména tématu digitalizace úřadu a možností rozšíření 
Portálu občana a na něj navázaných digitálních služeb. Vizí do budoucnosti by mělo být postupné 
rozšiřování nabídky online služeb občanům, včetně možností plateb online, a její sjednocení do 
přehledné podoby. Prostor v rozšiřování online služeb je zejména ve samosprávných činnostech 
města. Velmi důležité je také správně tuto nabídku komunikovat občanům, aby se rozšiřoval okruh 
uživatelů využívajících komunikaci s úřadem na dálku. Vhodné je, aby tato komunikace fungovala 
oběma směry např. termíny plateb, klíčová sdělení a informace apod. 



 
 
 

 
 

Dále byly diskutovány možnosti automatizace 
procesů v rámci fungování městského úřadu. To by 
mělo vést k nižšímu zatížení úředníků rutinními a 
administrativními činnostmi a umožnit jim u 
vybraných agend věnovat více času kreativním 
činnostem.  

Zmíněna byla také nutnost digitalizace dat, a to mj. 
s ohledem omezenou archivační kapacitu. Město by 
mělo také zaujmout strategií v oblasti práce s 
otevřenými daty a ve vztahu k veřejnosti vybrat 
vhodná data a ty jim poskytovat. Tím dochází také 
k větší transparentnosti městského úřadu. 

V závěru debaty byly diskutovány také možnosti 
zapojení občanů do rozhodování a řízení města. 

C. Další postup 

Členové pracovní skupiny mají do konce října 
možnost zasílat jakékoliv podněty či připomínky 
k navrhovanému opatření v oblasti Vzdělávání a 
zaměstnanosti a zároveň návrhy pro opatření 
v oblasti Institucionální kapacity a legislativy. Na 
přelomu října a listopadu by pak mělo proběhnout 
poslední jednání pracovní skupiny na téma 
Podnikání, inovace, výzkum a vývoj, přičemž zcela 
určitě bude dán ještě další prostor na témata 

z předchozích jednání. Termín posledního jednání bude včas upřesněn. 

 

 

 


