
 

 

 S00AX02T7EY3 
*S00AX02T7EY3* 
101.2.3  A10 
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ZÁPIS 
 

z 2. jednání Komise pro cestovní ruch a podporu podnikání ze dne 14. 04. 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 16. 04. do 21. 04. 2020 (do 12.00 hod.), členové připojeni 
prostřednictvím Google Meet hlasovali online při jednání komise. 
 
V hlasování se 12 členů vyslovilo pro usnesení a 3 členové se hlasování zdrželi. 
 
Hosté: 
Mgr. Jana Gáborová, vedoucí oddělení vnějších vztahů Odboru kanceláře primátora MMPv 
 
Program: 
 
1. Informace o výsledku podaných žádostí - dotační programy Olomouckého kraje pro rok 

2021 
2. Informace o průběhu příprav Mobilní geolokační hry pro zvídavé děti a hravé rodiče 

Skryté příběhy  
3. Nový individuální turistický okruh věnovaný malíři Janu Köhlerovi 
4. Informace o průběhu příprav realizace nového turistického webu 
5. Noc kostelů 2021 
6. Dotazníkové šetření - nový Strategický plán Statutárního města Prostějova 
7. Peněžitá pomoc drobným podnikatelům od Statutárního města Prostějova  
8. Zprávy z OHK (H. Chalánková) 
9. Různé  
10. Závěr 
 
Předseda komise přivítal přítomné členy a Mgr. Janu Gáborovou a zahájil 2. jednání Komise 
pro cestovní ruch a podporu podnikání v roce 2021 s tím, že bod 1 se přesouvá na závěr 
programu jednání z důvodu technických komplikací Bc. Webera. 
 
1. Informace o průběhu příprav Mobilní geolokační hry pro zvídavé děti a hravé 

rodiče Skryté příběhy 
Mgr. Jan Gáborová informovala o námětu v této aplikaci, kde byl zvolen prostějovský rodáka 
vynálezce kontaktních čoček O. Wichterle. Bylo nutné vytvořit příběh, který by navázal na 
konkrétní místa v Prostějově. Celkem ve hře bude 8 zastavení a konec hry bude u 
Wichterlova domu. 
 
 
2. Nový individuální turistický okruh věnovaný malíři Janu Köhlerovi 
Mgr. Gáborová sdělila, že okruh je již zpracován ve spolupráci s H. Bartkovu a grafičkou                
M. Váňovou. Je vložen na webové stránky města a umístěn na turistické informační centrum. 
Jedná se o okruh pro individuální využití. 
 
 
3. Informace o průběhu příprav realizace nového turistického webu 



 

 

Nový turistický portál se stále připravuje. Byl projednán v komisi IT. Je v jednání, zda webový 
portál bude zcela samostatný nebo bude dostupný přes webový portál www.prostejov.eu. 
 
Komise pro cestovní ruch a podporu podnikání doporučuje Radě města Prostějova 
pokračovat v přípravě nového turistického webu. 

 
 

Předseda komise poskytl informace k bodům 4, 5 a 6. 
4. Noc kostelů 2021 
5. Dotazníkové šetření - nový Strategický plán Statutárního města Prostějova 
6. Peněžitá pomoc drobným podnikatelům od Statutárního města Prostějova  
 
7. Zprávy z okresní hospodářské komory 
Ředitelka informovala o sdílených informacích na webových stránkách www.ohkpv.cz a 
nových kompenzačních programech (COVID 2021, COVID - Nepokryté náklady atd.)             
Ve firmách již probíhá pravidelné testování, větší firmy i 2x týdně, testování se dotklo i 
OSVČ. Ve spolupráci s Krajskou hygienickou stanicí Olomouc byl uspořádán online seminář 
zabývající se hygienickými a bezpečnostními opatřeními ve firmách v současné době. 
Zúčastnilo se 60 firem, zájem byl velký. Nezaměstnanost na Prostějovsku klesla na 3,1%,  
ve firmách nedochází k hromadnému propouštění. 
Kancelář okresní hospodářské komory je otevřena, provozní doba je zkrácená. 
 
8. Informace o výsledku podaných žádostí - dotační programy Olomouckého kraje 

pro rok 2021 
Bc. Weber sdělil, že oba dotační tituly byly již schváleny radou a v současné době se 
pokračuje ve schvalovacím procesu. Projekt infrastruktury Kolářových sadů byl schválen 
v plném rozsahu, u projektu prohlídkových okruhů byla dotace krácena na 20 000,- Kč. Kraj 
v tomto titulu chtěl podpořit všechny žadatele. 
Zvažuje se další využití pódia u hvězdárny. 
 
9. Různé  
Ing. Hruban vznesl dotaz na případné jednání nové firmy Itab Shop Concept a OHK, dále se 
dotazoval na postup prací u uvítacích tabulí a konceptem využití zámku. 
H. Chalánková odpověděla, že ke schůzce prozatím nedošlo. Ing. Moudrý sdělil, že probíhá 
výběrové řízení, studenti odevzdávají své návrhy, o kterých rozhodne výběrová komise. 
Koncepci na využití zámku připraví na další jednání komise. 
Ing. Weber poděkoval Ing. Hrubanovi za práci ve Sdružení cestovního ruchu Střední Morava. 
Dále informoval o aktuální činnosti tohoto sdružení ( elektrokola nabíjení – občerstvení U 
Maříků). Cyklostezka Romže – je podepsána smlouva s dotčenými subjekty, připravuje se 
projekt a příští roky by se mělo budovat. 
 
10. Závěr 
Předseda komise ukončil jednání, další jednání komise by se mělo uskutečnit 19. 5. Pokud 
situace dovolí, proběhne před jednáním komise ukázka turistického okruhu Po stopách Jano 
Köhlera. 
 
Zapsala: Kateřina Kimlová, DiS., tajemnice komise, v. r.  
Schválil: Ing. Marek Moudrý, předseda komise, v. r.  
 
V Prostějově dne 21. 04. 2021 
 
 
Rozdělovník:  

- členové komise 
- porada primátora 
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