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Počet listů: 2 příloh:       listů příloh:

  

 

      

ZÁPIS 

 

z 4. jednání Komise pro rozvoj města, podporu podnikání  

a cestovní ruch Rady města Prostějova 

 konané dne 26. 6. 2019 v době od 16
00 –

 18
0 

hodin na Magistrátě města Prostějova 

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

Ing. Jiří Švančar, Helena Chalánková, Ing. Václav Šmíd, Bc. Tomáš Weber, Martin Šťastný  

 

Omluveni: Ing. Jiří Pospíšil, Ing. Bořek Nagy, Ing. Vladimír Průša, Ing. Tomáš Chalánek, 

Ing. Jaromír Hruban 

 

Neomluveni: Ladislav Juhász, Ing. arch. František Fröml 

 

Program : 
 

1. Zahájení a schválení programu 

2. Informace vedení města týkající se cestovního ruchu v Prostějově 

3. Informace OHK týkající se podnikání v Prostějově 

4. Seznámení s termíny jednání komise do konce roku 2019 

5. Různé  

6. Závěr 
 

K jednotlivým bodům programu:  
 

1. Úvod 
 

Ing. Marek Moudrý přivítal přítomné a zahájil 4. jednání Komise pro rozvoj města, podporu 

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

2.   Informace vedení města týkající se cestovního ruchu v Prostějově 

Ing. Marek Moudrý informoval členy komise o výběrovém řízení na vedoucího nového 

oddělení vnějších vztahů na Odboru primátora, které se bude zabývat cestovním ruchem. 

Dále Ing. M. Moudrý informoval o požadavku pana primátora na zpracování tzv. 

standardního produktového balíčku (tj. přehled toho, co se dá v Prostějově navštívit během 4 

dnů).   

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

vědomí. 

 
3.   Informace OHK týkající se podnikání v Prostějově 

Helena Chalánková informovala členy komise o akcích, které proběhly: 

- 22. 5. 2019 setkání podnikatelů s představiteli města v Národním sportovním centru 

- 19. 6. 2019 setkání personalistů 

Dále Helena Chalánková informovala členy komise o zajímavé nabídce pro společnosti ve 

městě Prostějově. Jedná se o možnost podílet se na revolučním elektrickém dronu pro 

přepravu lidí. Německé zastoupení agentury CzechTrade chystá Dodavatelské fórum s 

německou společností Volocopter vyvíjející elektricky poháněné helikoptéry s technologií 

používanou v dronech. CzechTrade ve spolupráci se svým německým zastoupením v 
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Düsseldorfu hledá v České republice pro německou firmu Volocopter dodavatele produktů a 

služeb k výrobě a testování nových prototypů ultralehkých plně elektricky poháněných 

helikoptér.  

 

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

vědomí. 

 

4.  Přehled činnosti komise za uplynulé období  

Ing. Marek Moudrý shrnul jednotlivé body z předešlých komisí a sdělil členům komise, že 

majetkoprávní záležitosti se již nebudou na komisi projednávat.  

 

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

vědomí 

 

   5.  Návrh na nové informační cedule na příjezdech do Prostějova 

Ing. Marek Moudrý podal členům komise informace o stavu uvítacích a informačních cedulí 

na příjezdových komunikacích do Prostějova a navrhl pořízení nových uvítacích cedulí. 

Jednak velké uvítací cedule na hlavních příjezdových komunikacích – Brněnská, Plumlovská, 

Dolní a malé uvítací cedule se znakem Prostějova s textem. Viz. příloha k zápisu.  

 

Komise pro rozvoj města, podporu podnikání a cestovní ruch souhlasí s návrhem na pořízení 

uvítacích cedulí a doporučuje Radě města Prostějova se tímto zabývat.  

 

6.   Různé 

Bc. Weber položil dotaz týkající se vybírání poplatků z ubytovací kapacity. Předseda komise 

přítomným sdělil, že o této problematice již jednal s primátorem Statutárního města 

Prostějova. Následovala diskuze k vybírání ubytovacích poplatků. Všichni přítomní by byli 

pro zavedení poplatku, který by zpětně sloužil k podpoře cestovního ruchu a podnikání 

v Prostějově. Záležitost bude zařazena do programu na příští jednání komise v měsíci záři.  

 

7.  Závěr 

 

8.  Prohlídka radnice 

Prohlídka radnice byla odložena a proběhne v rámci příštího jednání komise. 

 

Příští jednání komise se uskuteční 4. 9. 2019. 

 
 

Zapsala: Bc. Iva Veselá, tajemnice komise  

Schválil: Ing. Marek Moudrý, předseda komise  

V Prostějově dne 27. června 2019 

      

rozdělovník:  

- členové komise  

- sekretariát primátora 

- Mgr. František Jura - primátor 

- Ing. Jiří Rozehnal – náměstek primátora 

- Ing. Milada Sokolová – náměstkyně primátora 

- Ing. Antonín Zajíček, vedoucí Odboru rozvoje a investic 


