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101.2.3  A10 
Počet listů: 1 příloh:       listů příloh: 

      

ZÁPIS 

 

z 6. jednání Komise pro rozvoj města, podporu podnikání  

a cestovní ruch Rady města Prostějova 

 konané dne 9. 10. 2019 v době od 16
00 –

 18
0 

hodin na Magistrátě města Prostějova 

Přítomni: Ing. Marek Moudrý, Ing. Václav Šmíd, Bc. Tomáš Weber, Ing. Vladimír Průša, 

Ing. Jaromír Hruban, Ing. arch. František Fröml, Ing. Jaroslava Moskalová, Ing. Jiří Švančar, 

Ing. Jiří Pospíšil, Ing. Bořek Nagy 

 

Omluveni: Martin Šťastný, Ladislav Juhász, Helena Chalánková 

 

Neomluveni: Ing. Michal Juráček, Ing. Tomáš Chalánek 

 

Hosté: Mgr. Josef Tetera, Mgr. Djamila Bekhedda 

 

Program: 

 

1. Zahájení a schválení programu 

2. Představení Střední Moravy - Sdružení cestovního ruchu (cca 30 minut + prostor k 

diskusi) 

3. Problematika vybírání poplatků z ubytovací kapacity 

4. Problematika kompetencí komise a jejího názvu 

5. Informace OHK týkající se podnikání v Prostějově  

6. Různé  

7. Závěr 
 

K jednotlivým bodům programu:  
 

1. Úvod 
 

Ing. Marek Moudrý přivítal přítomné a zahájil 6. jednání Komise pro rozvoj města, podporu 

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

  2.   Představení Střední Moravy - Sdružení cestovního ruchu 
Mgr. Djamila Bekhedda, ředitelka Střední Moravy - Sdružení cestovního ruchu, podala 

členům komise zajímavé informace týkající se činnosti a cílů Střední Moravy - Sdružení 

cestovního ruchu. V rámci prezentace představila např. statistiku návštěvnických cílů, počtů 

ubytovaných, návštěvnost turistických cílů. 

 

Záznam prezentace je přílohou zápisu.  

 

Dotazy a náměty: 

- poděkování za vstup do sdružení 

- dotaz na rozdíl mezi centrálou cestovního ruchu Olomouckého kraje a tímto sdružením 

- návrh na založení turistických stránek na Facebooku 

 

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

vědomí. 
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3.   Problematika vybírání poplatků z ubytovací kapacity 
Ing. Marek Moudrý informoval členy komise, že se problematice věnuje Odbor kanceláře 

primátora. 

Dotazy a náměty: 

- zda jsou informováni provozovatelé 

- příprava legislativy 

- zpětná investice do turismu (aktivity, balíčky,...) 

 

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

vědomí. 

 

4.  Problematika kompetencí komise a jejího názvu 

Příprava přesunu komise pod Odbor kanceláře primátora – tajemníkem bude Ing. Josef 

Tetera.  

 

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

vědomí. 

 

5.   Informace OHK týkající se podnikání v Prostějově  

Helena Chalánková, ředitelka Okresní hospodářské komory byla omluvena z důvodu účasti na 

Fóru Zdravého města. 

  

     6.  Různé 

     6.1 Obměna informačních cedulí 

- problematice se věnuje Oddělení vnějších vztahů  

- členové komise mohou poslat připomínky na email Ing. Josefa Tetery, vedoucího oddělení 

vnějších vztahů do pondělí 14. 10. 2019 

- komise se bude ke grafické podobě vyjadřovat na svém jednání 

6.2 Problematika využití zámku 

- ustanovení pracovní skupiny pro využití zámku - dlouhodobá koncepce využití pro kulturní 

a turistickou činnost - komise požaduje mít v této pracovní skupině zastoupení  

6.3 Partnerská spolupráce Prostějova s jinými městy  

- předseda komise požádal vedoucího oddělení vnějších vztahů k zaslání přehledu 

partnerských měst Prostějova s uvedením míry aktivity této spolupráce 

6.4 Příští jednání  

- příští jednání komise proběhne v prostorách zámku 6. 11. (zařizuje Ing. Průša) 

 

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

pracovní skupinu, která by se věnovala koncepci dlouhodobého využití zámku pro potřeby 

kultury a turismu. Zároveň žádá Radu měst, aby nominovala do této pracovní skupiny 

zástupce komise. 

 

   7.  Závěr 

 

Příští jednání komise se uskuteční 6. 11. 2019. 

Poslední jednání komise v letošním roce se uskuteční 4. 12. 2019 

 

Zapsala: Bc. Iva Veselá, tajemnice komise  

Schválil: Ing. Marek Moudrý, předseda komise  

V Prostějově dne 16. října 2019 
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rozdělovník:  

- členové komise  

- sekretariát primátora 

- Mgr. František Jura - primátor 

- Ing. Jiří Rozehnal – náměstek primátora 

- Ing. Milada Sokolová – náměstkyně primátora 


