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ZÁPIS 
 

z 1. jednání Komise pro cestovní ruch a podporu podnikání Rady města 
Prostějova 

konané dne 8. 1. 2020 v době od 16:00 do 17:30 v zasedací místnosti  
ve dvoře radnice 

Přítomni: Ing. Marek Moudrý, Ing. Vladimír Průša, Bc. Tomáš Weber, Ing. Jaromír 
Hruban, Ing. Jaroslava Moskalová, Helena Chalánková, Martin Šťastný, Ladislav 
Juhász, Ing. Jiří Pospíšil, Ing. Michal Juráček, Ing. arch. František Fröml, Ing. Václav 
Šmíd, Ing. Bořek Nagy   

 

Omluveni: Ing. Jiří Švančar, Ing. Tomáš Chalánek 

 

Neomluveni:  

 

Hosté: Mgr. Jiří Pospíšil   

 

Program:  

 

1. Zahájení a schválení programu 
2. Vize cestovního ruchu v Prostějově (Mgr. Jura) 
3. Dotační programy Olomouckého kraje pro rok 2020  
4. Představení grafických návrhů na uvítací cedule (Mgr. Tetera) 
5. Představení průmyslových zón v Prostějově (Mgr. Pospíšil) 
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 1. jednání Komise pro cestovní ruch a 
podporu podnikání v roce 2020. Z důvodu nepřítomnosti Mgr. Jury byl z programu 
jednání vypuštěn bod č. 2, na jehož místo v programu byl přesunut bod č. 5. 
S uvedenou změnou v programu jednání souhlasili všichni členové komise.  



 
2. Představení průmyslových zón v Prostějově  
 
Mgr. Pospíšil seznámil komisi s aktuální situací v oblasti průmyslových zón 
v Prostějově, včetně stávajícího, popřípadě plánovaného využití dotčených pozemků.  
 
Komise pro cestovní ruch a podporu podnikání vzala podané informace na vědomí.  
 
3. Dotační programy Olomouckého kraje pro rok 2020  
 
Předseda komise informoval přítomné o schválení projektového námětu, na jehož 
základě bude podána žádost o dotaci z rozpočtu Olomouckého kraje v rámci 
Dotačního programu na podporu cestovního ruchu a zahraničních vztahů, konkrétní 
v dotačním titulu č. 3 Podpora rozvoje služeb turistických informačních center.  
 
Dále předseda otevřel diskusi na téma podání žádosti o dotaci z rozpočtu 
Olomouckého kraje v rámci již zmíněného dotačního programu, konkrétně v dotačním 
titulu č. 4 Podpora rozvoje cestovního ruchu.  
 
V rámci diskuse předseda komise podal návrh na sestavení žádosti o dotaci na 
základě již zpracovaného projektu z roku 2019, jehož jádrem je pořízení šachových 
ploch, šachových stolků a cyklostojanů pro opravu jízdního kola. Protinávrhem pak 
byla úprava projektového námětu do podoby, která by ve větší míře naplňovala 
hodnotící kritéria daného dotačního titulu s případným podáním v roce 2021. 
 
Komise pro cestovní ruch a podporu podnikání vzala podané informace na vědomí a 
doporučuje Radě města Prostějova podat žádost o dotaci z rozpočtu Olomouckého 
kraje v rámci dotačního programu na podporu cestovního ruchu a vnějších vztahů, 
konkrétně v dotačním titulu Podpora rozvoje cestovního ruchu, a to na základě již 
zpracovaného projektu, jehož jádrem je pořízení šachových ploch, šachových stolků a 
cyklostojanů pro opravu jízdního kola.  
 
V hlasování se 12 členů komise vyslovilo pro usnesení a 1 člen pak proti usnesení. 
Hlasování se nikdo nezdržel.  
 
4. Představení grafických návrhů na uvítací cedule  
 
Mgr. Tetera informoval členy komise o zadání vytvoření grafických návrhů uvítacích 
cedulí externímu grafikovi a uvedl, že tyto budou pro komisi k nahlédnutí při příštím 
jednání, tedy 4. 3. 2020, popřípadě budou v dřívějším termínu zaslány mailem pro 
případné odsouhlasení per rollam.  
 
Komise pro cestovní ruch a podporu podnikání vzala podané informace na vědomí.  
 
5. 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.  
 
 



6. Různé  
 
Ing. Moudrý informoval členy komise o zřízení Centrály cestovního ruchu 
Olomouckého kraje.  
Mgr. Tetera informoval komisi o výstavách připravovaných v Městské galerii 
v Prostějově.  
 
7. Závěr  
 
Příští jednání komise se uskuteční 4. 3. 2020. 
 
Zapsal: Mgr. Josef Tetera, tajemník komise  
Schválil: Ing. Marek Moudrý, předseda komise  
V Prostějově dne 13. ledna 2020  
 
 
 
 
rozdělovník:  
- členové komise  
- sekretariát primátora  
- Mgr. František Jura - primátor  
- Ing. Jiří Rozehnal – náměstek primátora  
- Ing. Milada Sokolová – náměstkyně primátora 
 
 
 
 
 
 
 


