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ZÁPIS 
 

z 1. jednání Komise pro cestovní ruch a podporu podnikání ze dne 20. 01. 2021  
v 16:00 hodin prostřednictvím aplikace Google Meet 

 
 
Členové komise byli obesláni prostřednictvím mailových kontaktů, kde jim byly předány 
podklady k jednání, informace k jednání komise prostřednictvím aplikace Google Meet                    
a informace k hlasování per-rollam. 
 
Hlasování per-rollam probíhalo od 18. 01. do 21. 01. 2020 (do 12.00 hod.).  
 
V hlasování se 10 členů vyslovilo pro usnesení a 5 členů se hlasování zdrželo. 
 
Hosté: 
Ing. Milada Sokolová, náměstkyně primátora Statutárního města Prostějova 
 
 
Program: 
 
1. Zahájení on-line jednání  
Předseda komise přivítal přítomné členy a náměstkyni primátora Ing. Miladu Sokolovu  
a zahájil 1. jednání Komise pro cestovní ruch a podporu podnikání v roce 2021.  
 
 
2. Dotační programy Olomouckého kraje pro rok 2021 
Olomoucký kraj také v letošním roce vyhlásil Program na podporu cestovního ruchu  
a zahraničních vztahů, v jehož jednotlivých dotačních titulech bude možné žádat o dotace  
z rozpočtu Olomouckého kraje na podporu dotčených oblastí.  
viz. odkaz: https://www.olkraj.cz/aktualni-dotacni-programy-cl-4980.html 
 
Jedná se o dotační tituly: 
1 – Nadregionální akce cestovního ruchu  
2 – Podpora rozvoje zahraničních vztahů Olomouckého kraje 
3 – Podpora zkvalitnění služeb turistických informačních center v Olomouckém kraji  
V rámci tohoto dotačního cyklu byla v roce 2020 podpořena průvodcovská služba o letních 
prázdninách. 
4 – Podpora rozvoje cestovního ruchu v Olomouckém kraji  
 
Statutární město Prostějov plánuje zapojení do dvou dotačních titulů: 

 Průvodcovská služba o letních prázdninách 
Průvodcovská služba bude zahrnovat následující okruhy: Historické centrum města, 
Prostějov židovský, Kostel Povýšení sv. Kříže, Prostějovská radnice, Radniční věž. 

 Návštěvnické zázemí v Kolářových sadech 
Záměr návštěvnického zázemí spočívá v zakoupení a instalaci unifikovaného buňkového či 
kontejnerového systému se sociálním zařízením (toalety), opláštění dřevěným laťováním  
a přístavbou posezení ve formě stolu a lavic. Zázemí bude dále doplněno o nabíjecí stanici 
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pro elektrokola, servisní cyklostojan, mapu města, bezpečnostní kameru apod.  Umístění 
zázemí předpokládáme při západní straně pěšiny spojující Riegrovu ulici a workout hřiště 
(prodloužení ulice Brandlova). Zařízení bude napojeno na okolní technickou infrastrukturu 
(kanalizace, vodovod a elektřina). 
 
Komise doporučuje Radě města Prostějova zapojení se do dotačních titulů se záměry 
Průvodcovská služba o letních prázdninách a Návštěvnické zázemí v Kolářových 
sadech. 
 
 
3. Soutěž o grafický návrh na uvítací cedule 
Komise na svém jednání 9. 9. 2020 doporučila Radě města Prostějova zvážení veřejné 
soutěže o grafické ztvárnění uvítacích cedulí. Komise podporuje vypsání soutěže                        
pro studenty prostějovských středních škol -  viz. příloha. Cílem je zapojení mladých lidí                  
do života místního společenství.  
 
Komise doporučuje Radě města Prostějova vypsání soutěže o grafické ztvárnění 
uvítacích cedulí pro studenty prostějovských středních škol. 
 
 
4. Zapojení se do Mobilní geolokační hry pro zvídavé děti a hravé rodiče Skryté 
příběhy 
Hra Skryté příběhy je pro ty, kdo hledají nové nápady, kam vyrazit s dětmi. Díky ní lze 
cestovat v čase a udělat každý rodinný výlet neobyčejným dobrodružstvím. Tato poutavá 
pátrací hra pobaví a zároveň poučí děti i dospělé. Stačí si vybrat cíl výletu, stáhnout do 
mobilu připravenou misi s off-line mapou, audio nahrávkou příběhu a herními instrukcemi  
a vydejte se za zábavou. Na každé trase se účastníci zaposlouchají do příběhu vyprávěného 
historickou postavou, která je spojena s daným místem a právě řeší nějaký malér nebo 
obtížný záměr. Na jednotlivých zastaveních účastnící pomáhají posunovat historii tím, že řeší 
úkoly,  a za to sbírají body. Na konci trasy si mohou udělat selfie s postavou, které pomohli. 
viz. odkaz: https://www.skrytepribehy.cz/ 
Do této hry jsou v okolí zapojena města Přerov, Olomouc, Kroměříž nebo Litovel.  
Ke schválení byla navržena varianta M + aplikace Českých drah.  
 
Komise doporučuje Radě města Prostějova zapojení se do Mobilní geolokační hry                      
pro zvídavé děti a hravé rodiče Skryté příběhy ve variantě M + aplikace Českých drah. 
 
 
5. Různé 
- Ing. Chalánek hlasování k bodu 2 podmínil tím, že bude provedena inventarizace                        
a likvidace alespoň části nepřeberných billboardů kolem městských komunikaci. 
- Ing. Sokolová informovala o spolupráci se Sdružením cestovního ruchu střední Morava na 
přípravě materiálů týkající se židovské tématiky v Prostějově a na střední Moravě jako 
takové. Město Prostějov připravuje další dva informační letáčky týkající se židovského 
okruhu a osobnosti Jano Köhlera. Vyzvala členy komise, aby zaslali své náměty příběhu                                  
pro aplikaci Skryté příběhy (termín do 29. 01. 2021). 
- H. Chalánková – navrhla, že tématem pro aplikaci by mohl právě plánovaný okruh 
židovským Prostějovem. Dále informovala o vývoji nezaměstnanosti na Prostějovsku. 
Poskytla webový odkaz na stránky zřízené pro podnikatele k podávání žádostí o 
kompenzace - www.covid.gov.cz. Informovala o schůzce s vedením města na téma 
rekonstrukce klíčových komunikací u průmyslové zóny a Vrahovické ulice. Informace 
k objízdným trasám by měly být k dispozici až koncem ledna.  
  
 
Zapsala: Kateřina Kimlová, DiS., tajemnice komise, v. r. 
Schválil: Ing. Marek Moudrý, předseda komise, v. r. 
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V Prostějově dne 22. 01. 2021 
 
Rozdělovník:  

- členové komise 
- sekretariát primátora 
- porada primátora 
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