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ZÁPIS 
 

z 2. jednání Komise pro cestovní ruch a podporu podnikání Rady města Prostějova 
konané dne 15.03.2022 v 16:00 hodin v zasedací místnosti pod věží 

 
Přítomni: Ing. Marek Moudrý, Helena Chalánková, Ing. Jiří Švančar, Ing. Vladimír Průša, 
Martin Šťastný, Ing. Jaromír Hruban, Ing. Jaroslava Moskalová, Ing. Jiří Pospíšil, Bc. Tomáš 
Weber, Ing. Arch. František Fröml 
 
Omluven: Ing. Tomáš Chalánek 
 
Neomluveni: Ing. Michal Juráček, Ing. Bořek Nagy, Ladislav Juhász, Ing. Václav Šmíd 
 
Hosté: JUDr. Bohuslav Švamberk, Mgr. J. Gáborová 
 
Program: 
 

1. Zahájení a schválení programu  
2. Informace k ocenění Podnikatel Prostějova 
3. Analýza rozvoje města Prostějova (JUDr. Švamberk)  
4. Dopady válečného konfliktu na Ukrajině na podnikatele (JUDr. Švamberk)  
5. Vyhodnocení Mezinárodního dne průvodců v Prostějově 
6. Dotační programy Olomouckého kraje pro rok 2022  
7. Informace o průběhu příprav nového turistického webu 
8. Zprávy z OHK (H. Chalánková) 
9. Různé  
10. Závěr 
11. Komentovaná prohlídka radnice (K. Kimlová) 

- prohlídka proběhne po ukončení jednání komise 
 
1. Zahájení a schválení programu 

  
Předseda komise zahájil jednání komise a přivítal přítomné členy a hosty.  
 
2. Informace k ocenění Podnikatel Prostějova 

 
Předseda komise informoval o schválených pravidlech pro udělování ocenění. Oceňování je 
pod záštitou Statutárního města a Okresní hospodářské komory. Slavnostní předávání 
ocenění se uskuteční v prostorách Národního domu.   
 
3. Analýza rozvoje města Prostějova (JUDr. Švamberk) 
4. Dopady válečného konfliktu na Ukrajině na podnikatele (JUDr. Švamberk)  

 
JUDr. Švamberk analyzoval město Prostějov z hlediska struktury obyvatelstva, možnostech 
bydlení, podnikatelského prostředí, nezaměstnanosti v regionu, možností 
sportovních a kulturních aktivit, vzdělávání, bezpečnosti ve městě, životního 
prostředí. 



 

 

Analyzoval možné dopady ukrajinské krize na podnikatele v regionu, možné dopady jako 
třeba úbytek ukrajinských zaměstnanců, nárůst cen ropy a energií, nedostatek surovin, 
nárůst ceny dalších komodit (obilí, slunečnice, hnojiva atd.) 
V diskuzi vystoupil Ing. Průša, Bc. Weber, Ing. Fröml, Ing. Moudrý, Ing. Švančar. 
Analýza bude zaslána členům komise mailem. 
 
5. Vyhodnocení Mezinárodního dne průvodců v Prostějově 
 
Den průvodců se setkal s velkým ohlasem veřejnosti. Prostějov nabídl 4 prohlídkové okruhy - 
Národní dům, po stopách Jano Köhlera, Prostějovem židovským a interiéry radnice. 
 
6. Dotační programy Olomouckého kraje pro rok 2022 
 
Byla podána dotace v rámci Programu na podporu cestovního ruchu a zahraničních vztahů 
na rozšíření prohlídkových okruhů v Prostějově. V této chvíli se čeká na rozhodnutí 
krajského úřadu. 
 
7. Informace o průběhu příprav nového turistického portálu (Mgr. Gáborová) 
 
Mgr. Gáborová informovala o různých verzích návrhů a současném návrhu grafiky. Dále 
upozornila na probíhající akce v rámci Pernštejnského roku, 31. 3. vernisáž výstavy 
Pernštejnské ženy, 26. 5. vernisáž v Husově sboru, virtuální rekonstrukce nové synagogy, 
dnešní Husův sbor. 
 
8. Zprávy z OHK (H. Chalánková) 
 
Zaměstnavatelé, kteří nabízí práci pro běžence z Ukrajiny, ale  nemají pro ně ubytování, ať 
se obrátí na Krajské asistenční centrum pomoci Ukrajincům v Olomouci. Tam se soustředí                    
a koordinují veškeré nabídky pomoci včetně ubytovacích kapacit. 
Co se týká pracovních nabídek u nás – volných míst v Olomouckém kraji je více než 9 tis., 
v Prostějově necelé 2 tis. Dle našich informací se ale v současné době došlí Ukrajinci k práci 
na Úřadech práce masivně neregistrují, zatím pouze využívají žádosti o finanční příspěvek               
ve výši Kč 5 tis. 
 
 
9. Různé 
 
---------- 
 
10. Závěr 
 
Předseda poděkoval za pozornost a vzhledem k časovém deficitu přesunul prohlídku radnice 
na další komisi. 
 
11. Komentovaní prohlídka radnice 
  
Byla přesunuta na další jednání komise. 
 
 
otisk razítka 
 
Zapsala: Kateřina Kimlová, DiS., tajemnice komise, v. r. 
Schválil: Ing. Marek Moudrý, předseda komise 
 
 
 



 

 

V Prostějově 22. 03. 2022 
 
Rozdělovník: 

- Členové komise 
- Porada primátora 
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