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ZÁPIS 
 

z 8. jednání Komise pro cestovní ruch a podporu podnikání Rady města 
Prostějova 

konané dne 4. 12. 2019 v době od 16:00 do 18:00 v zasedací místnosti č. 5 
budovy magistrátu  

Přítomni: Ing. Marek Moudrý, Ing. Vladimír Průša, Bc. Tomáš Weber, Ing. Jaromír 
Hruban, Ing. Jiří Švančar, Ing. Jaroslava Moskalová, Helena Chalánková, Martin 
Šťastný, Ing. Tomáš Chalánek, Ladislav Juhász, Ing. Jiří Pospíšil  
 
Omluveni: Ing. Bořek Nagy, Ing. Jaroslava Moskalová    
 
Neomluveni: Ing. Michal Juráček, Ing. arch. František Fröml,  
 
Hosté: Rostislav Posker  
 
Program:  
 
1. Zahájení a schválení programu 
2. Informace o dotačních programech Olomouckého kraje pro rok 2020 (Bc. Weber,  

Mgr. Tetera)  
3. Představení projektu smart bikespotů (Rostislav Posker – Kolovna.cz)  
4. Informace OHK týkající se podnikání v Prostějově (H. Chalánková) 
5. Vyhodnocení činnosti komise v roce 2019  
6. Vyhodnocení aktivit v oblasti cestovního ruchu v Prostějově v roce 2019 
7. Seznámení s termíny jednání komise v roce 2020 
8. Různé  
9. Závěr 
 
K jednotlivým bodům programu:  
 
1. Zahájení a schválení programu  
 
Předseda komise přivítal přítomné a zahájil 8. jednání Komise pro cestovní ruch a 
podporu podnikání. Všichni zúčastnění souhlasili s programem jednání komise.  
 
2. Informace o dotačních programech Olomouckého kraje pro rok 2020 
 
Bc. Weber podrobně představil dotační programy/tituly Olomouckého kraje, které jsou 
relevantní pro oblasti cestovního ruchu.  
 



Komise pro cestovní ruch a podporu podnikání vzala podané informace na vědomí a 
doporučuje Radě města Prostějova podat žádosti o dotaci z rozpočtu Olomouckého 
kraje v rámci dotačního programu na podporu cestovního ruchu a vnějších vztahů, 
konkrétně v dotačním titulu Podpora rozvoje zahraničních vztahů Olomouckého kraje 
a v dotačním titulu Podpora zkvalitnění služeb turistických informačních center 
v Olomouckém kraji.  
 
3. Představení projektu smart bikespotů 
 
Pan Rostislav Posker komisi představil koncept smart bikespotů včetně veškerých 
souvisejících služeb.  
 
Komise pro cestovní ruch a podporu podnikání vzala podané informace na vědomí.  
 
4. Informace OHK týkající se podnikání v Prostějově 
 
Paní Chalánková informovala členy komise o aktivitách OHK v Prostějově.  
 
Komise pro cestovní ruch a podporu podnikání vzala podané informace na vědomí.  
 
5. Vyhodnocení činnosti komise v roce 2019  
 
Předseda komise shrnul činnost komise v roce 2019.  
 
Komise pro cestovní ruch a podporu podnikání vzala podané informace na vědomí.  
 
6. Vyhodnocení aktivit v oblasti cestovního ruchu v Prostějově v roce 2019 
 
Předseda komise zrekapituloval události a projekty v oblasti cestovního ruchu, které 
se uskutečnily během roku 2019.  
 
Komise pro cestovní ruch a podporu podnikání vzala podané informace na vědomí.  
 
7. Seznámení s termíny jednání komise v roce 2020 
 
Předseda komise seznámil členy komise s předběžnými termíny jednání pro rok 2020. 
Celkem je pro rok 2020 naplánováno 8 jednání komise.  
 
Navržené termíny jednání komise pro rok 2020:  
 
8. ledna, 4. března, 8. dubna, 6. května, 9. září, 7. října, 4. listopadu, 9. prosince   
 
Komise pro cestovní ruch a podporu podnikání vzala podané informace na vědomí.  
 
8. Různé   
 
V rámci tohoto bodu bylo krátce diskutováno využití prostor po bývalém informačním 
centru v zámku. Dále byl tajemník komise požádán členy komise o jejich průběžné 
informování o připravovaných akcích v Městské galerii.  
 
 



9. Závěr  
 
Příští a zároveň první jednání komise v roce 2020 se uskuteční 8. 1. 2020. 
 
Zapsal: Mgr. Josef Tetera, tajemník komise  
Schválil: Ing. Marek Moudrý, předseda komise  
V Prostějově dne 11. prosince 2019 
 
 
 
 
rozdělovník:  
- členové komise  
- sekretariát primátora  
- Mgr. František Jura - primátor  
- Ing. Jiří Rozehnal – náměstek primátora  
- Ing. Milada Sokolová – náměstkyně primátora 


