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ZÁPIS 
 

z 6. jednání Komise pro cestovní ruch a podporu podnikání ze dne 10. 11. 2021  
v 16:00 hodin prostřednictvím aplikace Google Meet 

 
 
Program 
 
1. Zahájení a schválení programu  
2. Oceňování podnikatelů v Prostějově 
3. Různé  
4. Závěr 
 
1. Předseda komise přivítal přihlášené členy komise a Mgr. Janu Gáborovou, hosta. Upřesnil 
změny v programu a zahájil jednání. 
 
2. Předseda komise přihlášené členy seznámil se záměrem na oceňování podnikatelů 
v Prostějově. Tento záměr byl již projednán s představiteli Okresní hospodářské komory                 
(H. Chalánková - ředitelka, JUDr. Švamberk -  předseda představenstva). Předseda Komise 
pro cestovní ruch a podporu podnikání na základě platného Jednacího řádu vyhlašuje k bodu 
programu hlasování per rollam (korespondenčně). 
 
3. Mgr. Jana Gáborová informovala o vznikající mobilní aplikaci TourStories, zaměřené na 
prohlídkový okruh Prostějov židovský. Aplikace vzniká z aktivity spolku Hanácký Jeruzalém, 
připravuje se i okruh Jano Köhlera. 
 
4. Pokud epidemiologická situace umožní, pak se prosincové jednání komise uskuteční 15. 
12. 2021 v budově Národního domu. V opačném případě se jednání komise zruší. Informace 
o tomto jednání bude odeslána týden před plánovaným jednáním. 
 
 
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 probíhalo od 11. 11. do 15. 11. 2021 (do 10.00 hod.).  
 
Stanovisko komise:  
Komise doporučuje Radě města Prostějova zavést ve spolupráci s Okresní 
hospodářskou komorou oceňování podnikatelů. Smyslem ocenění bude nejen 
vyzdvihnout podnikatele, kteří něco dokázali nebo nezištně pomáhali, ale také 
prohlubovat vztahy mezi podnikatelským a neziskovým sektorem, sdílet zkušenosti a 
vzájemně se inspirovat. Ocenění má tímto způsobem vyjádřit uznání a poděkování 
podnikatelům, kteří svou činností přispívají k prosperitě města i regionu a také 
značnou měrou ovlivňují zaměstnanost. Spolupodílí se tak na utváření dobrého místa 
k životu. 
 
 



 

 

V hlasování se 13 členů vyslovilo pro usnesení a 1 člen se hlasování zdržel z důvodu střetu 
zájmů, 1 člen nehlasoval.  
 
 
Zapsala: Kateřina Kimlová, DiS., tajemnice komise 
Schválil: Ing. Marek Moudrý, předseda komise 
 
 
V Prostějově dne 16. 11. 2021 
 
 
 
 
Rozdělovník:  

- členové komise 
- sekretariát primátora 
- porada primátora 
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