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ZÁPIS 

 

z 2. jednání Komise pro rozvoj města, podporu podnikání  

a cestovní ruch Rady města Prostějova 

 konané dne 27. 2. 2019 v době od 15
00 –

 16
0 

hodin na Magistrátě města Prostějova 

Přítomni: Ing. Marek Moudrý, Ing. Jaroslava Moskalová, Ing. Bořek Nagy, Martin Šťastný, 

Ing. Jiří Pospíšil, Ing. Vladimír Průša, Ing. arch. František Fröml, Ing. Tomáš Chalánek 

  

Omluveni: Ing. Michal Juráček, Ladislav Juhász, Ing. Jiří Švančar 

 

Neomluveni: Bc. Tomáš Weber, Ing. Václav Šmíd  

 

Hosté: Ing. Jaromír Hruban 

 

Program : 
 

1. Zahájení a schválení programu 

2. Projednání zapojení Prostějova do akce Brány památek dokořán 

3. Různé  

4. Závěr 
 

K jednotlivým bodům programu:  
 

1. Úvod 
 

Ing. Marek Moudrý přivítal přítomné a zahájil 2. jednání Komise pro rozvoj města, podporu 

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

2.    Projednání zapojení Prostějova do akce Brány památek dokořán 

Ing. Marek Moudrý informoval členy komise o možnosti zapojení města Prostějova do akce 

Brány památek dokořán. 

Prostějov je členem  Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska (SHS ČMS). 

Sdružení je dobrovolná, zájmová, nestranická a nevládní organizace sdružující především 

historické obce nebo jejich částí, na jejichž území jsou zachovány významné kulturní 

hodnoty, zejména nemovité památky. Vzniklo z iniciativy měst v listopadu roku 1990.  

Od roku 2014 se členská města se připojují k Mezinárodnímu dni památek a sídel – po celý 

duben otevírají památky ve svých městech, pořádají prohlídkové okruhy, výstavy, koncerty, 

přednášky apod.). 

Prostějov by se do této aktivity mohl zapojit třemi akcemi ve třech různých termínech během 

měsíce dubna, odkazujícími na moderní architekturu – 6. 4. 2019 (např. zpřístupnění nové 

radnice nebo národního domu), židovskou kulturu - 14. 4. 2019 (např. zpřístupnění nového 

židovského hřbitova) a křesťanskou tradici – 27. 4. 2019 (zpřístupnění všech kostelů a 

vybraných kaplí a prohlídka areálu bývalého konventu milosrdných bratří).  

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

podpořit zapojení města Prostějova do akce Brány památek dokořán. 
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7.   Různé 

 

Na příštím jednání komise budou upřesněny další termíny jednání komise. 

  

Příští jednání komise se uskuteční 17. dubna 2019. 

 
 

Zapsala: Bc. Iva Veselá, tajemnice komise, v. r.  

Schválil: Ing. Marek Moudrý, předseda komise, v. r.   

V Prostějově dne 28. února 2019 

      

 

 

rozdělovník:  

- členové komise  

- sekretariát primátora 

- Ing. Jiří Rozehnal – náměstek primátora 

- Ing. Antonín Zajíček, vedoucí Odboru rozvoje a investic 

- Ing. Milada Sokolová, náměstkyně primátora 


