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ZÁPIS 

 

z 3. jednání Komise pro rozvoj města, podporu podnikání  

a cestovní ruch Rady města Prostějova 

 konané dne 17. 4. 2019 v době od 15
00 –

 16
0 

hodin na Magistrátě města Prostějova 

Přítomni: Ing. Marek Moudrý, Ing. Bořek Nagy, Martin Šťastný, Ing. Vladimír Průša,  

Ing. arch. František Fröml, Ing. Tomáš Chalánek, Ing. Jaromír Hruban, Ing. Michal Juráček, 

Ladislav Juhász, Ing. Jiří Švančar, Helena Chalánková, Ing. Václav Šmíd  

 

Omluveni: Ing. Jiří Pospíšil, Ing. Jaroslava Moskalová 

 

Neomluveni: Bc. Tomáš Weber 

 

Program : 
 

1. Zahájení a schválení programu 

2. Představení nových členů komise 

3. Seznámení se schváleným jednacím řádem komisí Rady města Prostějova 

4. Seznámení s dokumentem Zásady instalace letního a zimního sezónního mobiliáře  

a s reakcí provozovatelů kaváren  

5. Seznámení s termíny jednání komise do konce roku 2019 

6. Různé  

7. Závěr 
 

K jednotlivým bodům programu:  
 

1. Úvod 
 

Ing. Marek Moudrý přivítal přítomné a zahájil 3. jednání Komise pro rozvoj města, podporu 

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

2.   Představení nových členů komise 

Ing. Marek Moudrý představil členům komise 2 nové členy komise Ing. Jaromíra Hrubana a 

Helenu Chalánkovou. 

 
3.  Seznámení se schváleným jednacím řádem komisí Rady města Prostějova 

Ing. Marek Moudrý seznámil členy komise s podstatným obsahem jednacího řádu. Jednací 

řád byl rozeslán všem členům komise. 

 

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

vědomí. 

 

4.  Seznámení s dokumentem Zásady instalace letního a zimního sezónního mobiliáře  

     a s reakcí provozovatelů kaváren  

Ing. Marek Moudrý informoval členy komise s reakcí provozovatelů předzahrádek, kteří se na 

komisi obrátili a vyzval členy komise k diskuzi k danému dokumentu (ten byl členům komise 

rozeslán před jednáním komise).  

 

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

Prostějova zmírnit omezení vztahující se na provozovatele předzahrádek v centru města 
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(např. mobilní zeleň, reklamy na slunečnících, ohraničení předzahrádek, plynové ohřívače 

atd.) Komise pozitivně vnímá snahu k vizuálnímu vylepšení centra města a pohybu osob, 

nemělo by se to však dít na úkor rozvoje podnikání.   

Stávající směrnice může vést k likvidaci podnikání v oblasti gastronomie a cestovního ruchu. 

 

Ing. Marek Moudrý informoval členy komise o žádosti pana Roberta Bartů (Cafe Corso), 

týkající se předzahrádky kavárny. 

 

Komise pro rozvoj města, podporu podnikání a cestovní ruch doporučuje udělení výjimky 

provozovateli kavárny Corso na základě jeho žádosti. Ing. Marek Moudrý bude pana Bártů 

kontaktovat, aby žádost předložil Odboru územního plánování a památkové péče.   

 

 

5.  Seznámení s termíny jednání komise do konce roku 2019 

Ing. Marek Moudrý informoval členy komise o naplánovaných termínech jednání komise:  

26. 6. 2019 

4. 9. 2019 

6. 11. 2019 

4. 12. 2019 

Vždy od 16 hodin v zasedací místnosti č. 5 pod věží radnice. 

 

Komise pro rozvoj města, podporu podnikání a cestovní ruch vzala předložené termíny na 

vědomí. 

 

6.   Různé 

Ing. Marek Moudrý informoval členy komise o přijetí města do Sdružení Cestovního ruchu –

Střední Morava. Dále členy komise informoval o realizované akci „Brány památek dokořán“ 

a zároveň je pozval na akci Prostějov duchovní, která proběhne 27. dubna 2019. 

 

Helena Chalánková požádala o možnost rozeslání pozvánky na setkání podnikatelů 

s představiteli města Prostějova na adresy členů komise a případně do budoucna i na jiné akce 

týkající se podnikatelů.  

 

Ing. Vladimír Průša navrhl, aby se komise mohla vyjadřovat k jednotlivým postupům 

přestavby prostoru kolem Společenského centra. 

 

Komise pro rozvoj města, podporu podnikání a cestovní ruch žádá Radu města o průběžné 

informace o přípravě rekonstrukce centra města, tržnice, Kulturního a společenského centra a 

parkoviště a možnost se k této problematice vyjádřit.   

 

Příští jednání komise se uskuteční 26. 6. 2019. 

 
 

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

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

V Prostějově dne 18. dubna 2019 

      

rozdělovník:  

- členové komise  

- sekretariát primátora 

- Ing. Jiří Rozehnal – náměstek primátora 

- Ing. Milada Sokolová 

- Ing. Antonín Zajíček, vedoucí Odboru rozvoje a investic 


