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Počet listů: 2 příloh:       listů příloh: 

      

ZÁPIS 

 

z 1. jednání Komise pro rozvoj města, podporu podnikání  

a cestovní ruch Rady města Prostějova 

 konané dne 30. 1. 2019 v době od 15
00 –

 17
00 

hodin na Magistrátě města Prostějova 

Přítomni: Ing. Marek Moudrý, Ing. Jaroslava Moskalová, Ing. Michal Juráček, Ing. Bořek 

Nagy, Martin Šťastný, Ing. Jiří Pospíšil, Ing. Vladimír Průša, Ing. arch. František Fröml,  

Bc. Tomáš Weber, Ladislav Juhász  

 

Neomluveni: Ing. Václav Šmíd, Ing. Tomáš Chalánek 

 

Hosté: Ing. Antonín Zajíček, Bc. Vladimír Hofman 

 

Program : 
 

1. Zahájení a schválení programu 

2. Předání jmenovacích dekretů 

3. Seznámení s náplní komise 

4. Seznámení s usnesením o Určení členů volených orgánů statuárního města ke zpracování 

osobních údajů 

5. Projednání majetkoprávních záležitostí města 

6. Projednání dotačních možností v cestovním ruchu 

7. Různé  

8. Závěr 
 

K jednotlivým bodům programu:  
 

1. Úvod 
 

Ing. Marek Moudrý přivítal přítomné a zahájil 1. jednání Komise pro rozvoj města, podporu 

podnikání a cestovní ruch. Všichni zúčastnění souhlasili s programem jednání komise. 
 

2. Předání jmenovacích dekretů 

Ing. Marek Moudrý předal jmenovací dekrety členům komise. 

 

3. Seznámení s náplní komise 

Ing. Marek Moudrý popsal členům komise, co by mělo být náplní komise. 

 

Komise pro rozvoj města, podporu podnikání a cestovní ruch vzala uvedené informace na 

vědomí. 

 

4. Seznámení s usnesením o Určení členů volených orgánů statuárního města ke 

zpracování osobních údajů 

Bc. Iva Veselá, tajemnice komise, členy komise s usnesením Rady města Prostějova o Určení 

členů volených orgánů statutárního města ke zpracování osobních údajů. 

 

Komise pro rozvoj města, podporu podnikání a cestovní ruch vzala uvedené informace na 

vědomí. 
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5. Projednání majetkoprávních záležitostí  
 

1. Žádost o prodej části pozemku p. č. 7427/11 o výměře cca 5. 000 m2 za účelem zřízení 

sídla společnosti a stavebního dvora.  

Komise pro rozvoj města, podporu podnikání a cestovní ruch doporučuje Radě města prodej 

části předmětného pozemku.  

 

2. Žádost o směnu pozemků na ulici Brněnská, Okružní, Kostelecká, Olympijská a 

Určická. 
 

Komise pro rozvoj města, podporu podnikání a cestovní ruch doporučuje Radě města 

řešit navrženou směnu v souladu s připomínkami Odboru rozvoje a investic a s ohledem na 

specifičnost jednotlivých lokalit. 

 

3. Žádost  o odprodej pozemků p.č. 6087, p.č. 6088 a 6089/4 a části pozemku p.č. 6084/8 o 

výměře cca 223 m
2 

a části pozemku p.č. 6089/3 o výměře cca 159 m
2
, vše v k.ú. 

Prostějov, za účelem výstavby polyfunkčního domu. 

 

Komise pro rozvoj města, podporu podnikání a cestovní ruch doporučuje Radě města 

odprodej předmětných pozemků za podmínky předložení závazného investičního záměru, 

které bude předloženo komisi.  

 

4. Žádost o prodej pozemku p.č. 5736/1 – ostatní plocha o výměře 32 m2 v k.ú. Prostějov. 

Žadatel chce rozšířit pozemek p.č. 5736/78 v k.ú. Prostějov, který má ve vlastnictví jeho 

otec a postavit na předmětných pozemcích garáž. 

 

Komise pro rozvoj města, podporu podnikání a cestovní ruch nedoporučuje Radě města 

prodej předmětného pozemku, ale naopak doporučuje od žadatele vykoupit pozemek p.č. 

5736/78. 

 

5. Žádost o prodej části pozemku p.č. 6055/126 – ostatní plocha o výměře cca 408 m2 v 

k.ú. Prostějov. 

 

Komise pro rozvoj města, podporu podnikání a cestovní ruch nedoporučuje Radě města 

prodej části předmětného pozemku. 

 

6. Žádost o směnu části pozemku p.č. 511 v k.ú. Domamyslice o výměře cca 2 m
2
 ve 

vlastnictví Statutárního města Prostějova za část pozemku p.č. 240/2 v k.ú. 

Domamyslice o výměře cca 4 m
2
 ve vlastnictví žadatele za účelem majetkoprávního 

vyrovnání zaplocené části pozemku p.č. 511 v k.ú. Domamyslice. Požadovaná část 

pozemku p.č. 511 v k.ú. Domamyslice ve vlastnictví Statutárního města Prostějova je 

zaplocena a je součástí zahrady u rodinného domu žadatele, naopak nabízená část 

pozemku p.č. 240/2 v k.ú. Domamyslice ve vlastnictví žadatele je součástí veřejného 

prostranství. Navrženou směnou pozemků bude dosaženo souladu mezi skutečným 

stavem a právním stavem z hlediska využití těchto pozemků. 

 

Komise pro rozvoj města, podporu podnikání a cestovní ruch doporučuje Radě města směnu 

části předmětných pozemků. 

 

7. V návaznosti na v letošním roce realizované výkupy pozemků p.č. 6231/4, p.č. 6231/67 

a p.č. 6231/69, vše v k.ú. Prostějov, do vlastnictví Statutárního města Prostějova Vás 

tímto žádáme o vyjádření k návrhu městu odprodat i přilehlý pozemek p.č. 6231/68 v 

k.ú. Prostějov za kupní cenu ve výši 300 Kč/m2. V rámci tohoto převodu navrhuje 

společnost ISMO a.s. dořešit i vlastnictví přípojek inženýrských sítí (plynovod a 
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kanalizace) vybudovaných k pozemkům p.č. 6231/67 a p.č. 6231/4, oba v k.ú. Prostějov, 

neboť tyto přípojky nebyly předmětem převodu těchto pozemků a zůstávají tak nadále 

ve vlastnictví této společnosti. 

 

Komise pro rozvoj města, podporu podnikání a cestovní ruch doporučuje Radě města odkup 

předmětných pozemků a převedení přípojek plynu a kanalizace. 

 

8. Žádost o pronájem částí pozemků p.č. 7817/5 a p.č. 8071, oba v k.ú. Prostějov, za účelem 

zřízení dobíjecí stanice o výměře cca 1 m2 s využitím dvou odstavných stání o celkové 

výměře 25 m2. 

 

Komise pro rozvoj města, podporu podnikání a cestovní ruch nedoporučuje Radě města 

pronájem částí předmětných pozemků. Jedná se o pozemky, které jsou součástí investiční akce 

– Okružní křižovatka na Poděbradově náměstí, na kterou je vydáno územní rozhodnutí.   

 

6.  Projednání dotačních možností v cestovním ruchu 
Ing. Marek Moudrý informoval členy komise o následujících možnostech čerpání dotace 

v oblasti cestovního ruchu:   

1. Možnost získání dotace na podporu zahraničních aktivit subjektů z Olomouckého kraje na 

projektech se zahraničními partnery - cílem je podpora dobrých nápadů a zájmu o 

zorganizování akcí společně se zahraničním partnerem, na který dotyčnému subjektu chybějí 

finance. Může se čerpat 35 tisíc bez vlastní spoluúčasti. Termín odevzdání je 31. 1. 2019. 

Téma žádosti:  

Návštěva folklórního souboru z Opolského vojvodství v rámci Hanáckých slavností 

(vystoupení na náměstí). Dotace by směřovala na dopravu a ubytování.  

 
2. Možnost získání dotace z OLK na podporu zkvalitnění služeb  turistických informačních 

center - rozšíření nabízených služeb, např. průvodcovské služby, speciální programy pro 

cílové skupiny, nové produkty atd.  

Může se čerpat 35 tisíc bez vlastní spoluúčasti. Termín odevzdání je 31. 1. 2019. 

Téma žádosti:  

Průvodcovská služba o prázdninách (zajišťuje již delší dobu Střední odborná škola podnikání 

a obchodu) + tisk letáků, které citelně chybí. 

 
3. Možnost získání dotace z OLK na podporu aktivit v oblasti budování, rekonstrukce a 

opravy infrastruktury cestovního ruchu s cílem zlepšit kvalitu a nabídku cestovního ruchu v 

Olomouckém kraji, zlepšit její dostupnost a zvýšit její atraktivitu.   

50 % nákladů přispívá kraj, minimálně 100 tisíc (město 200 tisíc).  Termín odevzdání je -

28. 2. 2019. 

Téma žádosti:  

Zatraktivnění Prostějova pro turisty a oživení veřejných prostranství - "parková" šachovnice 

na náměstí v prostoru malé kuželny - od dubna do října a šachovnicové stolky a mobiliář na 5 

místech ve městě (vč. občerstvení u Hloučely) + cyklo-stojany s "první pomocí"  a 

mobiliářem na vybraných místech Prostějova.  

 

Komise pro rozvoj města, podporu podnikání a cestovní ruch doporučuje Radě města 

podpořit zmíněné žádosti o dotaci. 

 

Ing. Marek Moudrý vyzval členy komise k podání podnětů k cykloturistice, cyklo-stojanům 

apod. do konce jarních prázdnin, tj. do 10. 2. 2019. 
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7.   Různé 

Diskuze k záměru budování dalších garážových stání na ulici K. Svolinského. 

 

Komise pro rozvoj města, podporu podnikání a cestovní ruch doporučuje Radě města zvážit 

zadání zpracování studie pro parkování v lokalitě ulice K. Svolinského.  

 
 

Zapsala: Bc. Iva Veselá, tajemnice komise  

Schválil: Ing. Marek Moudrý, předseda komise  

V Prostějově dne 1. února 2019 

      

 

 

rozdělovník:  

- členové komise  

- sekretariát primátora 

- Ing. Jiří Rozehnal – náměstek primátora 

- Ing. Antonín Zajíček, vedoucí Odboru rozvoje a investic 

- Odbor správy a údržby majetku města  


