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ZÁPIS 

 

z 5. jednání Komise pro rozvoj města, podporu podnikání  

a cestovní ruch Rady města Prostějova 

 konané dne 4. 9. 2019 v době od 16
00 –

 18
0 

hodin na Magistrátě města Prostějova 

Přítomni: Ing. Marek Moudrý, Helena Chalánková, Ing. Václav Šmíd, Bc. Tomáš Weber, 

Ing. Vladimír Průša, Ing. Jaromír Hruban, Ing. arch. František Fröml 

 

Omluveni: Ing. Jiří Pospíšil, Ing. Jaroslava Moskalová, Ing. Jiří Švančar, Martin Šťastný, 

Ladislav Juhász, Ing. Bořek Nagy 

 

Neomluveni: Ing. Michal Juráček, Ing. Tomáš Chalánek 

 

Hosté: Mgr. Josef Tetera 

 

Program : 
 

1. Zahájení a schválení programu 

2. Informace o nové organizační struktuře Odboru kanceláře primátora 

3. Problematika vybírání poplatků z ubytovací kapacity 

4. Informace OHK týkající se podnikání v Prostějově  

5. Různé  

6. Závěr 

7. Prohlídka nového informačního centra 

 
 

K jednotlivým bodům programu:  
 

1. Úvod 
 

Ing. Marek Moudrý přivítal přítomné a zahájil 5. jednání Komise pro rozvoj města, podporu 

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

  2.   Informace o nové organizační struktuře Odboru kanceláře primátora 
Ing. Marek Moudrý informoval členy komise o nově vzniklém oddělení vnějších vztahů na 

Odboru kanceláře primátora a představil členům komise vedoucího tohoto oddělení  

Mgr. Josefa Teteru. Dále proběhla diskuze o možném přesunu komise pod Odbor kanceláře 

primátora především z důvodu vzniku nového oddělení vnějších vztahů, které se bude zabývat 

i cestovním ruchem. Součástí komise je i rozvoj města, který by se mohl přesunout do 

Komise výstavby, která je pod Odborem rozvoje a investic. Současně i členové komise, kteří 

jsou v komisi nominováni pro rozvoj, by měli mít možnost se přesunout. 

 
Přítomní členové Komise pro rozvoj města, podporu podnikání a cestovní ruch doporučují 

Radě města přesun komise pod Odbor kanceláře primátora a navrhují změnu názvu komise 

na „Komise pro cestovní ruch a podporu podnikání“ a přesun „rozvoje města“ pod Odbor 

rozvoje a investic. 
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3.   Problematika vybírání poplatků z ubytovací kapacity 
Ing. Marek Moudrý informoval členy komise, že v současné době se připravuje podkladový 

materiál. Problematice se bude komise věnovat na některém z příštích jednání. 

 

Přítomní členové Komise pro rozvoj města, podporu podnikání a cestovní ruch vzali podané 

informace na vědomí. 

 

4.  Informace OHK týkající se podnikání v Prostějově  

Helena Chalánková předala členům komise pozvánku na 4. ročník akce Burza práce a 

vzdělávání. Cílem akce je prezentace významných firem v regionu. Akce se bude konat  

15. 10. 2019 od 9 do 17 hodin v Národním sportovním centru. V rámci akce proběhne i 

exkurze na tenisové kurty a areál Lukustřelců. 

Do konce roku chystá Okresní hospodářská komora ještě semináře, o kterých bude členy 

komise průběžně informovat. 

Ing. Průša navrhl rozšířit program i do přilehlého skateparku. 

 

Přítomní členové Komise pro rozvoj města, podporu podnikání a cestovní ruch vzali podané 

informace na vědomí 

 

5.   Různé 

V rámci bodu Různé byly projednány následující záležitosti: 

- Hodnocení prostějovského léta 

- Poděkování členům za stanoviska ke grafickému návrhu mapy v informačním centru 

- Informace Ing. Průši k provozu Aquaparku a Koupaliště Vrahovice 

- Informace Bc. Webera k prezentaci města na televizi PRIMA (pořad Bikesalon) 

- Upozornění Bc. Webera na možnosti čerpání dotací z OLK, nutná příprava projektů  

   do konce ledna (připravení návrhů do konce listopadu – aktivity s partnerskými regiony,   

   průvodcovská činnost, investice v cestovním ruchu, aj.) 

- Návrh Bc. Webera na reinvestování v budoucnu vybraných ubytovacích poplatků zpět  

   do podpory cestovního ruchu a příprava materiálu souběžně s OZV 

- Prosba Bc. Webera o vyjádření Ing. Rozehala k informacím o uzavření cyklostezky  

   do Smržic až na 20 měsíců, resp. dojednání úprav harm. s OLK a informování veřejnosti  

- Informace Ing. Moudrého k chystaným oslavám k 630 letům povýšení Prostějova na město   

  (od 02/2020 do podzimu 2020)  

- Návrh Ing. Šmída na zhotovení upomínkového předmětu – tiskový list známek 

- Informace Ing. Hrubana k vzniku „Krajské destinační organizace“ – pro koordinaci a  

  spolupráci v oblasti cestovního ruchu, pomoc oblastem, kde není cestovní ruch 

 

   6.  Závěr 

 

   7.  Prohlídka nového informačního centra 

 

Příští jednání komise se uskuteční 9. 10. 2019. 

 

Zapsala: Bc. Iva Veselá, tajemnice komise  

Schválil: Ing. Marek Moudrý, předseda komise  

V Prostějově dne 5. září 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 


