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ZÁPIS 

 
z 2. jednání Komise pro cestovní ruch a podporu podnikání Rady města Prostějova 

konané dne 4. 3. 2020 v době od 16:00 do 17:50 v zasedací místnosti pod věží 
 
Přítomni: Ing. Marek Moudrý, Ing. Jaromír Hruban, Helena Chalánková, Ing. Jiří Pospíšil, 
Ing. Tomáš Chalánek, Ing. Jiří Švančar 
 
Omluveni: Ing. Vladimír Průša, Ing. arch. František Fröml, Ing. Jaroslava Moskalová,  
Martin Šťastný, Ing. Václav Šmíd, Bc. Tomáš Weber 
 
Neomluveni:, Ladislav Juhász, Ing. Michal Juráček, Ing. Bořek Nagy 
 
Hosté: Ing. Václav Lužný   
 
 
Program:  
 
1. Zahájení a schválení programu 
2. Seznámení s Případovou studií nového strategického plánu Prostějova (Ing. Lužný) 
3. Představení grafického návrhu na uvítací cedule  
4. Informace o podaných projektech v rámci Dotačních programů Olomouckého kraje  
5. Informace OHK týkající se podnikání v Prostějově (H. Chalánková) 
6. Různé  
7. Závěr 
 
K jednotlivým bodům programu:  
 
1. Zahájení a schválení programu  
 
Předseda komise přivítal přítomné a zahájil 2. jednání Komise pro cestovní ruch a podporu 
podnikání v roce 2020. Představil novou tajemnici komise Kateřinu Kimlovou, DiS., 
referentku turistického informačního centra. Z důvodu nepřítomnosti 9 členů komise, nebylo 
možné hlasovat na místě samém. Předseda komise konstatoval, že by bylo vhodné 
projednat program a následně hlasovat per rollam (prostřednictvím mailu). S uvedenou 
změnou ve formě jednání souhlasili všichni přítomní členové komise.  
05.03.2020 byl všem členům komise rozeslán mail s pokyny hlasování per rollam.  
 
2. Seznámení s Případovou studií nového strategického plánu Prostějova (Ing. Lužný) 
 
Ing. Lužný, vedoucí oddělení rozvoje a investičních záměrů odboru rozvoje a investic, 
prezentoval počáteční přípravnou fázi Případové studie nového strategického plánu. 
 
Komise doporučuje Radě města Prostějova, aby se nadále pokračovalo na Případové studii 
nového strategického plánu. 
 
V hlasování per rollam se 11 členů komise vyslovilo pro usnesení. Hlasování se zdrželi  
4 členové komise. 
 
 
 
 



3. Představení grafického návrhu na uvítací cedule 
 
Předseda komise prezentoval připravený grafický návrh uvítacích cedulí s vysvětlením 
celkové koncepce designu. Upřesnil navrhované umístění jednotlivých cedulí na hlavních 
příjezdových komunikací (Brněnská, Plumlovská, Kostelecká, Dolní a u sjezdu z dálnice 
vedle parkoviště Tesca). Zároveň představil návrhy dopravních značek začátek obce (IS 
12a), které budou umístěny na všech příjezdových komunikacích.  
 
Komise schválila grafický návrh uvítacích cedulí a doporučuje Radě města Prostějova, aby 
tento návrh v co nejbližším období nechala zrealizovat. 
 
V hlasování per rollam se 10 členů komise vyslovilo pro usnesení, 1 hlasoval proti usnesení. 
Hlasování se zdrželi 4 členové komise.  
U variant dopravních značek začátek obce se pro variantu c) vyslovilo 7 členů komise,  
pro variantu d) 1 člen komise. Ostatní se z variantního řešení zdrželi hlasování.  
 
4. Informace o podaných projektech v rámci Dotačních programů Olomouckého kraje   
 
Předseda komise informoval přítomné o podaných žádostech, v dotačním titulu č. 3 Podpora 
rozvoje služeb turistických informačních center. Prohlídkové okruhy kostela Povýšení  
sv. Kříže, centra města a radniční věže se v letošní roce doplní o prohlídkové okruhy radnicí. 
Promo akcí bude prohlídka radnice s primátorem. 
V dotačním titulu č. 4 Podpora rozvoje cestovního ruchu schválilo zastupitelstvo města 
podání žádosti na pořízení šachových ploch, šachových stolků a servisních cyklostojanů. 
 
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, především  
o připravovaných školeních týkajících se důchodového pojištění a problematiky EET.   
 
Komise pro cestovní ruch a podporu podnikání vzala podané informace na vědomí.  
 
6. Různé  
 
Ing. Moudrý informoval členy komise o nabídce Střední Moravy – Sdružení cestovního ruchu 
na pořízení dotovaných nabíjecích stanic pro elektrokola.  
Ing. Hruban sdělil, že součástí cyklověže bude i 1 dobíjecí stanice.  
Následně proběhla diskuze o vytvoření „prostějovské“ atrakce, které by přilákala turisty,  
o nedostatečné a nevhodné ubytovací infrastruktuře ve městě a o možnosti spolupráce se 
Střední Moravou sdružením cestovního ruchu.   
 
7. Závěr  
 
Příští jednání komise se uskuteční 8. 4. 2020. 
 
Zapsala: Kateřina Kimlová, DiS., tajemnice komise, v. r.  
Schválil: Ing. Marek Moudrý, předseda komise, v. r.  
V Prostějově dne 9. března 2020  
 
rozdělovník:  
- členové komise  
- sekretariát primátora  
- Mgr. František Jura - primátor  
- Ing. Jiří Rozehnal – náměstek primátora  
- Ing. Milada Sokolová – náměstkyně primátora 
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