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ZÁPIS 
 

z 3. jednání Komise pro cestovní ruch a podporu podnikání Rady města Prostějova 
konané dne 25. 05. 2022 v 16:00 hodin v zasedací místnosti pod věží 

 
Přítomni: Ing. Marek Moudrý, Helena Chalánková, Ing. Vladimír Průša, Ing. Jaromír Hruban, 
Ing. Jiří Pospíšil 
 
Omluveni: Ing. Jiří Švančar, Ing. Jaroslava Moskalová, Martin Šťastný, Bc. Tomáš Weber  
 
Neomluveni: Ing. Michal Juráček, Ing. Bořek Nagy, Ing. Tomáš Chalánek, Ladislav Juhász, 
Ing. Václav Šmíd, Ing. arch. Fröml 
 
Hosté: Mgr. L. Burgr 
 
Program: 
 
1. Zahájení a schválení programu  
2. Prezentace návrhu nových propagačních materiálů - Rozhledy z radniční věže a Galerie 

starostů v Obřadní síni radnice (Mgr. Burgr) 
3. Informace k ocenění Podnikatel Prostějova 
4. Informace o průběhu příprav nového turistického webu 
5. Informace k nové turistické sezóně 
6. Zprávy z OHK (H. Chalánková) 
7. Různé  
8. Závěr 
 
 

 
1. Zahájení a schválení programu 

  
Předseda komise zahájil jednání komise a přivítal přítomné členy a hosty. Rozhodl, že 
komise není usnášení schopná a rozhodl o elektronickém hlasování per rollam. 
 
2. Prezentace návrhu nových propagačních materiálů – Rozhledy z radniční věže a 

Galerie starostů v Obřadní síni radnice (Mgr. Burgr) 
 
Mgr. Burgr krátce představil firmu VENDI s.r.o. a prezentoval propagační materiály 
zhotovené touto firmou pro potřeby Olomouckého kraje nebo Sdružení cestovního ruchu 
Střední Morava. Informoval o možnosti vytvoření nového turistického materiálu prezentující 
výhled z radniční věže.  
 



 

 

Komise doporučuje Radě města Prostějova zhotovit nový propagační turistický 
materiál s tématikou panoramatického pohledu z prostějovské radniční věže.  
hlasování: 12 pro, 3 se zdrželi 
 
3. Informace o ocenění Podnikatel Prostějova 
 
Předseda komise informoval o termínu a organizaci oceněných firem a podnikatelů 2. 6. 
2022 v obřadní místnosti budovy radnice. 
 
4. Informace o průběhu příprav nového turistického webu 

 
Tajemnice komise informovala o možném termínu spuštění nového turistického portálu k 1. 
6. 2022. 
 
5. Informace k nové turistické sezóně 
 
Připraveny jsou prohlídkové okruhy a projekt Prostějov baví.  
 
6. Zprávy z OHK  
 

H. Chalánková informovala o připravovaných akcích komory např. Burza práce a 
vzdělání, setkání personalistů a školení na různá témata. Akce jsou zveřejněny na 
www.ohkpv.cz. Nezaměstnanost v prostějovském regionu činí 2,3 %, v Olomouckém 
kraji 3,1 %. Informovala o situaci na trhu práce v souvislosti s příchozími válečnými 
uprchlíky z Ukrajiny a dále o informovala o situaci ve firmách právě v souvislosti 
s válkou na Ukrajině – obrovské zdražování energií, vstupních  materiálu a zároveň i 
jejich nedostatek, apod.  
Ing. Průša komentoval situaci na trhu dodavatelů energií z pohledu Domovní správy. 
 
 
7. Různé 
 
Ing. Moudrý navrhl jednání mimořádné komise a to 22. 6. 2022, součástí by mohla být 
prohlídka Kláštera Milosrdných bratří. Členové své stanovisko sdělí v mailu s hlasováním.  
 
8. Závěr 
 
Předseda poděkoval za pozornost a ukončil jednání komise. 
 
 
Zapsala: Kateřina Kimlová, DiS., tajemnice komise, v. r. 
Schválil: Ing. Marek Moudrý, předseda komise, v. r.  
 
V Prostějově 02. 06. 2022 
 
 
Rozdělovník: 

- Členové komise 
- Porada primátora 
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