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ZÁPIS 
 

ze 7. jednání Komise pro cestovní ruch a podporu podnikání Rady města 
Prostějova 

konané dne 6. 11. 2019 v době od 16:00 do 18:00 v prostorách Domovní správy 
Prostějov 

Přítomni: Ing. Marek Moudrý, Ing. Vladimír Průša, Bc. Tomáš Weber, Ing. Jaromír 
Hruban, Ing. Jiří Švančar, Ing. Jaroslava Moskalová, Helena Chalánková, Ing. Michal 
Juráček, Martin Šťastný, Ing. Tomáš Chalánek, Ing. arch. František Fröml  
 
Omluveni: Ing. Bořek Nagy, Ladislav Juhász   
 
Neomluveni: Ing. Jiří Pospíšil, Ing. Václav Šmíd  
 
Hosté:  
 
Program:  
 
1. Zahájení a schválení programu  
2. Prohlídka prostor zámku 
3. Organizační změny komise  
4. Informace o partnerských městech Prostějova (Mgr. Tetera) 
5. Informace o předpokládaných dotačních programech Olomouckého kraje pro rok 

2020  
6. Informace OHK týkající se podnikání v Prostějově (H. Chalánková) 
7. Různé  
8. Závěr 
 
K jednotlivým bodům programu:  
 
1. Zahájení a schválení programu  
 
Předseda komise přivítal přítomné a zahájil 7. jednání Komise pro cestovní ruch a 
podporu podnikání. Všichni zúčastnění souhlasili s programem jednání komise.  
 
2. Prohlídka prostor zámku 
 
Ing. Vladimír Průša zajistil pro přítomné členy komise prohlídku prostor zámku a 
předseda komise pak poskytl relevantní informace k příslušným prostorám.   
 
 
 



 
3. Organizační změny komise  
 
Předseda komise seznámil všechny přítomné s organizační změnou, resp. se změnou 
názvu, kompetencí a příslušnosti komise. Zároveň byl představen nový tajemník 
komise, Mgr. Josef Tetera.  
 
Komise pro cestovní ruch a podporu podnikání vzala podané informace na vědomí.  
 
4. Informace o partnerských městech Prostějova  
 
Mgr. Josef Tetera seznámil členy komise s aktuálním stavem zahraničních partnerství 
Prostějova.  
 
Dotazy a náměty:  
- klást důraz na rozvoj zahraničních partnerství pouze s partnery s adekvátním 
potenciálem, např. na základě partnerství či spolupráce podnikatelských subjektů 
apod.  
 
Komise pro cestovní ruch a podporu podnikání vzala podané informace na vědomí a 
doporučuje Radě města Prostějova navazovat zahraniční partnerství za účelem 
rozvoje města.  
 
5. Informace o předpokládaných dotačních programech Olomouckého kraje pro 
rok 2020 
 
Předseda komise seznámil přítomné členy s připravovanými dotačními tituly 
Olomouckého kraje pro rok 2020.  
 
Dotazy a náměty:  
- vypracovat návrh projektu do dotačního titulu Infrastruktura cestovního ruchu  
 
Komise pro cestovní ruch a podporu podnikání vzala podané informace na vědomí.  
 
6. Informace OHK týkající se podnikání v Prostějově  
 
Paní Chalánková informovala členy komise o proběhnuvší Burze práce a vzdělávání. 
Dále paní Chalánková seznámila členy komise s projektem zaměřeným na maminky 
na mateřské dovolené, jehož cílem je usnadnit jejich návrat do zaměstnání.  
 
Komise pro cestovní ruch a podporu podnikání vzala podané informace na vědomí.  
 
7. Různé  
 
7.1 Projekty do dotačních titulů  
- zvážit přihlášení projektů cílících na podporu cyklistiky, elektrokol apod.  
 
7.2 Kluziště  
- zvážit větší propagaci prostějovského mobilního kluziště  
 
 



 
8. Závěr  
 
Příští a zároveň poslední jednání letošního roku jednání komise se uskuteční 4. 12. 
2019.  
 
Zapsal: Mgr. Josef Tetera, tajemník komise  
Schválil: Ing. Marek Moudrý, předseda komise  
V Prostějově dne 13. listopadu 2019 
 
 
 
rozdělovník:  
- členové komise  
- sekretariát primátora  
- Mgr. František Jura - primátor  
- Ing. Jiří Rozehnal – náměstek primátora  
- Ing. Milada Sokolová – náměstkyně primátora 


