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ZÁPIS
ze 3. jednání Komise pro cestovní ruch a podporu podnikání
Rady města Prostějova
konané dne 9. 9. 2020 v době od 16:00 do 18:00 hod.
v zasedací místnosti pod věží
Přítomni: Ing. Marek Moudrý, Ing. Jaromír Hruban, Helena Chalánková, Ing. Jiří Pospíšil,
Ing. Tomáš Chalánek, Ing. Jiří Švančar, Ing. Vladimír Průša, Martin Šťastný, Bc. Tomáš
Weber
Omluveni: Ing. arch. František Fröml, Ing. Jaroslava Moskalová,
Neomluveni: Ladislav Juhász, Ing. Michal Juráček, Ing. Bořek Nagy, Ing. Václav Šmíd,
Hosté:
Ing. Milada Sokolová, náměstkyně primátora Statutárního města Prostějov
Martin Ohlídal, Business developer, RIS3 developer Inovační centrum Olomouckého kraje
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Zahájení a schválení programu
Oslavy 630 let města Prostějova a Dny evropského dědictví (Ing. Sokolová)
Inovační centrum Olomouckého kraje - Inovační hub v Prostějově (M. Ohlídal)
Turistická sezóna v Prostějově
Uvítací cedule
Koronavirová pomoc magistrátu
Informace OHK týkající se podnikání v Prostějově (H. Chalánková)
Různé
Závěr

K jednotlivým bodům programu:
1. Zahájení a schválení programu
Předseda komise přivítal přítomné a zahájil 3. jednání Komise pro cestovní ruch a podporu
podnikání v roce 2020.
Předseda komise informoval o výsledku výběrového řízení na pozici vedoucí oddělení
vnějších vztahů. V současnosti tuto pozici vykonává Mgr. Jana Gáborová.
2. Seznámení s akcemi oslav 630 let města Prostějova a programovým zabezpečením
Dnů evropského dědictví (Ing. Sokolová)
Náměstkyně primátora Ing. Milada Sokolová seznámila přítomné s programem jednotlivých
akcí, jako jsou např. Dny evropského dědictví, oslavy 630 let povýšení Prostějov na město a
Prostějovského léta. Informovala o bezpečnostních opatřeních v průběhu konání kulturních
akcí s ohledem na vývoj koronavirové epidemie. Nastínila záměr vybudování veřejných toalet
v Kolářových. Ing. Hruban informoval o možnostech čerpání dotací z Olomouckého kraje.
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Komise bere na vědomí informace o aktivitách v oblasti cestovního ruchu v Prostějově.
3. Představení inovačního hubu v Prostějově
Martin Ohlídal odprezentoval projekt Inovační hub ve Statutárním městě Prostějov umístěný
v „Domě služeb“ na Olomoucké ulici. Po svém vybudování poskytne tento hub infrastrukturu
pro celou řadu vzájemně propojených aktivit. Bude zde možnost coworkingu (sdílená
kancelář), zázemí pro začínající firmy (start-upy), možnost kancelářského zasídlení větších a
vyzrálejších firem, FabLab (sdílená dílna se sofistikovaným vybavením-například pro výrobu
prototypů) a možnost získat expertní pomoc v začátcích podnikání (například s business
plánem) popřípadě i v jeho dalším průběhu (program PLATINN).
V diskuzi byly upřesněny informace o genezi vzniku společnosti, o výsledcích průzkumu
u firem a studentů, o finančních nákladech na projekt HUBu v Prostějově, o současném
technickém stavu budovy a jejího současného využití atd.
Komise pro cestovní ruch a podporu podnikání vzala podané informace na vědomí.
4. Vyhodnocení turistické sezóny v Prostějově
Předseda komise vyhodnotil aktivity v průběhu turistické sezóny v Prostějově. Celkem bylo
realizováno necelých 300 prohlídek, na kterých se podíleli studenti SOŠPO a zaměstnanci
informační služby magistrátu.
Jednalo se o následující průvodcovské okruhy:
- kostel Povýšení sv. Kříže
86
- centrum města
71
- radnice
187
- radniční věž
934
celkem návštěvníků
1278
Předseda komise navrhl možnost rozšíření průvodcovské služby o další okruhy: Prostějov
židovský a Národní dům. Touto problematikou se bude zabývat komise na některém
z dalších jednání.
Komise pro cestovní ruch a podporu podnikání vzala podané informace na vědomí
a doporučuje Radě města Prostějova, aby průvodcovská služba probíhala také příští letní
prázdniny.
5. Uvítací cedule
Předseda komise přítomné členy seznámil se stávající situací ohledně uvítacích cedulí.
Popsal reakci veřejnosti s navrženým grafickým návrhem.
Komise pro cestovní ruch a podporu podnikání vzala podané informace na vědomí.
Předseda komise členům představil dva nové grafické návrhy, které vycházejí z původního
konceptu grafiky. Vyzval členy komise, aby se hlasováním k návrhům vyjádřili. Bc. Tomáš
Weber podal protinávrh týkající se schválení usnesení o vypsání veřejné soutěže. O tomto
návrhu nechal předseda komise hlasovat.
Hlasování: 7 členů komise se vyslovilo pro usnesení, 1 hlasoval proti usnesení. Hlasování se
zdržel 1 člen komise. Protinávrh Bc. Tomáše Webera nebyl schválen.
Pro – Ing. Švančar, M. Šťastný, Bc. Weber, Ing. Pospíšil, Ing. Chalánek, Ing. Průša,
H. Chalánková
Proti – Ing. Hruban
Zdržel se – Ing. Moudrý

Z následné diskuse členů komise vzešlo doporučení Radě města Prostějova zvážit veřejnou
soutěž o grafické ztvárnění uvítacích cedulí.
Předseda komise vyzval členy komise, aby se vyjádřili k novým grafickým návrhům
Hlasování:
Grafický návrh č. 8
V hlasování se všichni přítomní členové vyslovili proti grafickému návrhu.
Grafický návrh č. 9
V hlasování se všichni přítomní členové vyslovili proti grafickému návrhu.
Komise nedoporučuje Radě města Prostějova využít grafické návrhy č. 8 a 9 na zhotovení
uvítacích cedulí.
Členové komise se také vyjádřili k posledně schválenému grafickému návrhu a předseda
komise na základě diskuse vyzval členy k opětovnému vyjádření názoru.
Hlasování:
Hlasování: 3 členové komise se vyslovili pro původní grafickou podobu, 6 členů komise
hlasovalo proti
Pro – Ing. Hruban, Ing. Švančar, Ing. Moudrý
Proti - M. Šťastný, Bc. Weber, Ing. Pospíšil, Ing. Chalánek, Ing. Průša, H. Chalánková
6. Koronavirová pomoc magistrátu
Předseda komise informoval přítomné o pomoci živnostníkům ze strany Statutárního města
Prostějova v období od března do června 2020. Členům komise sdělil informace vedoucího
Finančního odboru Ing. Radima Cardy, týkající se vyčíslení nákladů spojených
s koronavirovou situací. Helena Chalánková v následující diskusi vyjádřila poděkování
za podnikatele sdružené v OHK
Komise pro cestovní ruch a podporu podnikání vzala podané informace na vědomí a
vyjádřila poděkování radě města za tuto pomoc.
7. Informace OHK týkající se podnikání v Prostějově
Paní Helena Chalánková informovala členy komise o aktivitách OHK v Prostějově,
především o plánovaném semináři k novele zákoníku práce. Nastínila možnou situaci další
vlny koronavirové epidemie z hlediska firem a dalšího možného čerpáno OČR ze strany
zaměstnanců Informovala statistice nezaměstnanosti Prostějovska.
Komise pro cestovní ruch a podporu podnikání vzala podané informace na vědomí.
6. Různé
Ing. Jaromír Hruban informoval o plánované opravě (rok 2021) a možné uzavírce Vrahovické
ulice a současně dálničního mostu na Dolní ulici, čímž dojde k odříznutí průmyslové zóny
a dopravnímu kolapsu v dané lokalitě.
Předseda komise navrhl ke schválení usnesení: Komise doporučuje Radě města Prostějova
intenzivně pracovat na vyřešení dopravní situace v případě uzavření Vrahovicé ulice a
estakády.
Hlasování:
V hlasování se všichni přítomní členové vyslovili pro návrh usnesení.

Komise doporučuje Radě města Prostějova intenzivně pracovat na vyřešení dopravní situace
v případě uzavření Vrahovicé ulice a estakády.

7. Závěr
Příští jednání komise se uskuteční 7. 10. 2020.
Zapsala: Kateřina Kimlová, DiS., tajemnice komise, v. r.
Schválil: Ing. Marek Moudrý, předseda komise, v. r.
V Prostějově dne 10. září 2020
rozdělovník:
- členové komise
- sekretariát primátora
- porada primátora

