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ZÁPIS 
 

ze 3. jednání Komise pro cestovní ruch a podporu podnikání Rady města Prostějova 
konané dne 18. 5. 2021 v 15:30 hodin v zasedací místnosti pod věží 

 
Přítomni: Ing. Marek Moudrý, Ing. Jaromír Hruban, Helena Chalánková, Ing. Jiří Pospíšil, 
Ing. Vladimír Průša, Ing. arch. František Fröml, Martin Šťastný, Ing. Bořek Nagy 
 
Omluveni: Ing. Jaroslava Moskalová, Bc. Tomáš Weber, Ing. Tomáš Chalánek, Ing. Jiří 
Švančar, Ladislav Juhász 
 
Neomluveni: Ing. Michal Juráček, Ing. Václav Šmíd, 
 
Hosté: Ing. Sokolová – náměstkyně primátora, Mgr. Dostál – Inovační centrum 
Olomouckého kraje, Mgr. Gáborová – vedoucí oddělení vnějších vztahů 
 
Program:  
 
1. Zahájení a schválení programu 
2. Informace o zřízení a činnosti Regionálního kontaktního místa Inovačního centra 

Olomouckého kraje (Mgr. Dostál) 
3. Informace o průběhu příprav Mobilní geolokační hry pro zvídavé děti a hravé rodiče 

Skryté příběhy  
4. Zprávy z OHK (H. Chalánková) 
5. Různé  
6. Komentovaná prohlídka – ukázka okruhu „Po stopách Jano Köhlera“ (Mgr. Bartková) 
7. 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 2021. Sdělil organizační pokyny k připravené prohlídce a představil                
Mgr. Dostála. 
 
2. Informace o zřízení a činnosti Regionálního kontaktního místa Inovačního centra 

Olomouckého kraje (Mgr. Dostál) 
 
Mgr. Dostál poskytl komisi základní informace, cíle a vize inovačního centra. Informoval o 
schválené dotaci na zřízení inovačního HUBu v Prostějově, předpokládaný vznik v létě 2023. 
V současné době je v Prostějově kontaktní místo a to na Střední odborné škole 
podnikání a obchodu, kde jsou k dispozici 2 pracovníci. 



 

 

Ing. Hruban se dotázal, zda již v praxi byl vytvořen nějaký projekt i ve spolupráci 
s univerzitou. Odpověď byla kladná.  
 
3. Informace o průběhu příprav Mobilní geolokační hry pro zvídavé děti a hravé 

rodiče Skryté příběhy  
 
Předseda komise a Mgr. Jana Gáborová pustili krátkou ukázku této aplikace a doporučili 
členům komise si trasu Skrytých příběhů projít. 
 
 
 
4. Zprávy z OHK (H. Chalánková) 
 
H. Chalánková informovala o situaci ve firmách na Prostějovsku v souvislosti s dopadem 
COVIDu. Nová společnost ITAB Shop Concept CZv Prostějově nabírá cca 50 zaměstnanců, 
převážně operátory výroby, a je domluveno jednání s jednatelem firmy. V našem regionu je 
velká poptávka po zaměstnancích i díky nízkému procentu nezaměstnanosti. Dochází 
k přísunu cizinců. Dále se začíná projevovat nedostatek vstupních materiálů. 
Ing. Průša potvrdil situaci s nedostatkem kvalitních řemeslníků. Město by mělo zvážit, jaké 
firmy (oborově) vpustí do případných nových průmyslových zón. Vysokoškoláci v posledních 
letech nenalézají v Prostějově uplatnění. 
Ing. Hruban upozornil na nedostatek ubytovacích kapacit. Město by se mělo zabývat 
výstavbou ubytovacích kapacit a vytvořit vhodné podmínky pro nově příchozí zaměstnance. 
 
5. Různé  
 
Ing. Moudrý informoval členy komise o nových již připravených prohlídkových okruzích                    
„Po stopách Jano Köhlera“, který je individuální, a Prostějov židovský, který bude zařazen                
do prázdninové nabídky pro turisty.  
Mgr. Gáborová upozornila na další akci pokládání Kamenů zmizelých, tentokrát 12                             
ve spolupráci s městem a sokolskou organizací. Akce vyvrcholí 1. 7. 2021 ve 13:00 hodin na 
Pernštýnském náměstí. V rámci akce 10 000 kroků bylo Sportcentrem vytvořeno celkem 21 
map. Aplikace Skryté příběhy v Prostějově Čočkostroj obsahuje celkem 9 zastavení a trasa 
měří skoro 4 kilometry. 
 
6.  Závěr  
 
Předseda komise ukončil jednání a požádal zájemce o komentovanou prohlídku okruhu „Po 
stopách Jano Köhlera“ o přesun k Součkově vile.   
 
 
 
 
 
 
Zapsala: Kateřina Kimlová, DiS., tajemnice komise  
Schválil: Ing. Marek Moudrý, předseda komise  
V Prostějově dne 20. 05. 2021 
 
 
 
rozdělovník:  
- členové komise  
- porada primátora  
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