
 
 
 

 
 

Zápis z jednání – odborná pracovní skupina 

 Prosperita města 

Číslo zápisu 3 

Projekt  Strategický plán rozvoje města Šumperka (SPR) 

Datum: 15. 11. 2021 

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

Účastníci:  Členové pracovní skupiny  

Hlavní účel 
jednání  3. jednání odborné pracovní skupiny na téma Podnikání, inovace, věda a výzkum 

 
A. Předmět jednání  

V rámci zpracování nového Strategického plánu rozvoje města Šumperka na roky 2021–2027 (dále 
jen SPR) se ve pondělí 15. 11. 2021 od 15:00 v zasedací místnosti Městského úřadu Šumperk 
uskutečnilo třetí jednání pracovní skupiny Prosperita města, a to na téma Podnikání, inovace, věda a 
výzkum. 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. Základní výsledky analytické části Podnikání, inovace, věda a výzkum 
4. Moderovaná diskuse nad potřebami města v dané oblasti 
5. Diskuse o navržených opatřeních, vizi a vlajkových projektech 
6. Závěr 
7. Neformální diskuse 

Členy pracovní skupiny Prosperita města přivítal zástupce vedení města a následně předal slovo 
zpracovateli SPR společnosti KPMG Česká republika. 

V úvodu jednání byly hostům představeny základní výsledky analytické části SPR z kapitoly 
Podnikání, inovace, věda a výzkum, včetně výsledků z dotazníkového šetření mezi veřejností a 
výsledků ze strukturovaných rozhovorů s klíčovými aktéry ve městě. 

Primárními diskusními tématy tohoto jednání byly rozvoj průmyslových zón, podpora podnikání, 
spolupráce škol, firem a města a možnosti vzniku inovačního centra. 

V závěru byl členům představen prvotní výchozí návrh Návrhové části SPR, přičemž následovala 
debata zejména nad zněním vize města. 

B. Výsledky jednání 

V úvodu moderované diskuse představil starosta města stav přípravy nových průmyslových zón, které 
město chystá vybudovat. V souvislosti s tím byly diskutovány také další potenciální lokality pro 
podnikatelské využití a také to, jaké požadavky by měly nově vznikající průmyslové zóny splňovat 
s ohledem na nové trendy. 

Pro rozvoj podnikání a pracovních příležitostí je dle diskuse také potřeba rozvíjet bytovou výstavbu a 
lepší dopravní dostupnost města. Dle diskutujících by cestou pro Šumperk mělo být zaměření na 
obory s vyšší přidanou hodnotou, k čemuž by mělo pomoci také lepší přizpůsobení školství a 
vzdělávání potřebám trhu práce i s ohledem na očekávaný budoucí vývoj. Snahou města tak je i 
obohacení nabídky vysokoškolských oborů o atraktivní obory, jako je např. grafický design. Jednou 
z důležitých cest by měla být také popularizace technického vzdělávání.  



 
 
 

 
 

Prostor byl věnován také možnosti vzniku 
inovačního centra ve městě. Vznik těchto center 
v okresních městech je na základě krajské 
strategie podporován mj. Olomouckým krajem. 
Přítomní se vesměs shodli, že takový prostor 
propojující školy, firmy, začínající podnikatele i 
město a rozvíjející potenciál místních obyvatel, 
podnikatelského ducha a inovace, by ve městě 
vzniknout měl. V ideálním případě by takový 
prostor měl zajišťovat osvětovou činnost, inkubační 
služby pro začínající firmy, případně coworkingové 
prostory či centrum sdílených služeb. Aby takovéto 
centrum mohlo vzniknout, bude potřeba nejen 
vytipovat vhodné prostory, ale pokusit se také pro 
takový projekt najít zapálené řídící osoby či vhodné 
zaštítění ze strany škol či firem.  

C. Další postup 

Členové pracovní skupiny mají nadále možnost 
zasílat jakékoliv podněty či připomínky k prvnímu 
návrhu návrhové části dokumentu. V případě 
potřeby by v průběhu ledna či února proběhlo 
závěrečné setkání k validaci celého dokumentu. 

 

 

 


