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Zápis č. 1 

z jednání Komise pro občanské záležitosti  

Rady města Přerova 

ze dne 6. 1. 2011 

 

Přítomni: Nepřítomni:  

Ludmila Tomaníková - předsedkyně  

Monika Bednaříková     

Simona Frantová  

Marie Hudečková Omluveni:  Zuzana Hladníková                                                                                                                                                             

Miroslava Kroupová                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Eva Mádrová                                                                                                                                                               

Blanka Poláchová                                                                                  Hosté: 

Mgr. Ludmila Pospíšilová                                                        

Karel Skřeček                                                        

Marta Sýkorová                                                            

Ivana Veselá – organ. pracovnice                             

                                                                                                                                                                                                                                                     

Program: 

1. Zahájení a představení jednotlivých členů komise 

2. Jednací řád komisí 

3. Náplň práce komise  

4. Termíny jednání komisí 

5. Různé  

6. Závěr 
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Zápis: 
 

1. Zahájení a představení jednotlivých členů komise  

Jednání komise zahájila předsedkyně Ludmila Tomaníková a představila jednotlivé členy 
komise. Organizační pracovnice si vyžádala kontakty od členů komise a podle toho zpracuje 
jmenovitý seznam, který všichni následně obdrží.         

 

2. Jednací řád komisí  

Všichni členové komise obdrželi v současné době platný jednací řád komisí Rady města 
Přerova, aby se s ním mohli seznámit. V případě, že dojde k nějaké úpravě, bude členům  
komise předán aktuální jednací řád.      

 

3. Náplň práce komise 

Komise pro občanské záležitosti má velmi rozsáhlou činnost. Hlavní náplní je zajištění obřadů 
vítání dětí, obřadů zlatých a diamantových svateb, setkání 75letých občanů s představiteli 
města Přerova a návštěvy jubilantů.  
 
Prvním přerovským dítětem narozeným v roce 2011 se stal M.Č., narozený dne 1. 1. 2011 ve 
23.59 hod.  

 
 
Obřady vítání dětí se konají jedenkrát měsíčně. 
  
Termíny vítání dětí v roce 2011: 
 
15. 1.    16. 7.  
12. 2.    20. 8. 

 12. 3.    10. 9. 
 9. 4.    15. 10. 
 14. 5.    19. 11.  
 11. 6.    17. 12. 
 
 

Jednou měsíčně se konají dva až tři obřady – podle počtu narozených dětí. Obřady připravují 
tři členové a předsedkyně komise. První obřad začíná v 8.30 hodin, ale vždy je nutné být 
nejpozději v 8 hodin na matrice, neboť je třeba nachystat obřadní místnost. Členové komise 
na jednání dostali popis obřadu vítání dětí, jak obřad probíhá a co je třeba se naučit.  
Pozvánky zasílá rodičům dětí organizační pracovnice.  

 
Dne 15. ledna 2011 se uskuteční tři obřady vítání dětí narozených v listopadu. Obřadů se 
zúčastní předsedkyně Tomaníková a členové komise Poláchová, Hladníková a Skřeček.  
Hudba Ingrid Sekerová, zpěv Marta Netopilová.     

 

Dne 12. února 2011 se uskuteční obřady vítání dětí narozených v prosinci. Obřadů se 
zúčastní předsedkyně Tomaníková a členové komise Bednaříková, Kroupová a Frantová.   
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Na jednání únorové komise se dohodneme na složení jednotlivých skupin, které budou 
připravovat obřady.  

Ve skupině se můžete navzájem střídat. Je třeba zajistit dozor u kočárků,  v zasedací místnosti 
seznámí další členka komise rodiče a hosty s programem, potom bude v obřadní místnosti 
předsedkyni podávat dárky a třetí členka komise bude v obřadní místnosti. 

V sobotu 15. ledna 2011 se konají obřady v 8.30, 9.15 a v 10.00 hodin. Je možné přijít se 
podívat na tyto obřady. Členové byli upozorněni na chyby, které se mohou při obřadech 
vyskytnout a je třeba jim zamezit, neboť je zde přítomen kameraman i fotograf.  

 

Zlaté a diamantové svatby 

V současnosti musí manželé nahlásit, že mají zájem o obřad zlaté nebo diamantové svatby a 
dávají souhlas k použití jejich osobních údajů a životopisu. Obřady připravují dvě členky 
komise z jednotlivých skupin a předsedkyně komise. Termíny svateb jsou dle požadavku 
občanů. Texty na obřady svateb získají členové od organizační pracovnice.   

 
Ohledně obřadů se podepisují dohody o provedení práce, neboť tato činnost je magistrátem 
proplácena i na tzv. ošatné. Je třeba volit oblečení pro slavnostní chvíle. 

 

Setkání 75letých občanů s představiteli města  

V roce 2011 bude na setkání pozváno asi 381 občanů. Setkání se koná dle dohody 
s primátorem a dle volného sálu v Městském domě. 

V letošním roce se setkání uskuteční v těchto termínech: 21. 3.; 11. 4. a 16. 5. Této akce se 
musí účastnit všichni členové komise, protože je to akce velmi organizačně náročná. Na každé 
setkání přijde v průměru 100 jubilantů a je třeba se o ně postarat. Kulturní program zajišťují 
jednotlivé základní školy, dle projednání předsedkyně komise s ředitelem školy. Občerstvení, 
dárkové balíčky, kytky, jednotlivé seznamy jubilantů a jmenovky na stoly zajistí organizační 
pracovnice. Členové komise uvádějí jubilanty do velkého sálu Městského domu dle 
zasedacího pořádku a představují je vedení města. Starají se o jubilanty až do ukončení akce. 
Členové komise připravují velký sál Městského domu vždy od 13 hodin. Je třeba si zajistit 
uvolnění ze zaměstnání.   

Kulturní program zajistí v měsíci březnu ZŠ Za mlýnem, v měsíci dubnu vystoupí žáci ze ZŠ 
a MŠ Mateřídouška – Pod skalkou z Předmostí  a v květnu se představí děti ze ZŠ Želatovská.  

Jednotlivá setkání 75letých se budou průběžně připravovat na jednání komise. 

 

Návštěvy jubilantů    

V roce 2011 bude navštíveno přibližně 668 občanů Přerova a místních částí. S komisí je 
v kontaktu 24 spolupracovníků, kteří navštěvují jubilanty v místě jejich bydliště, kteří dovrší 
80, 85, 90, 91, 92 a více let. Popřejí jubilantům k narozeninám za magistrát města Přerova i 
komisi a předají dárkový balíček, kytku a blahopřání podepsané primátorem města. S těmito 
spolupracovníky se setkáváme 1 – 2x ročně. Zároveň nám pomáhají s organizací setkání 
75letých občanů. Dárkové balíčky objednává organizační pracovnice. Nejstarší občankou 
Přerova je paní Anežka Wonischová, která v lednu oslaví své 103. narozeniny.   
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4. Termíny jednání komise     

Další jednání komise v I. pololetí roku 2011 se budou konat vždy první čtvrtek v měsíci v 15 
hodin v budově matriky a to v těchto termínech: 3. února, 3. března, 7. dubna, 5. května  
a 2. června. Svoji nepřítomnost nahlaste organizační pracovnici I. Veselé.    
    

 
5. Různé 

- Případné změny osobních údajů: změny zaměstnání (odchodu do důchodu), trvalého      
bydliště, účtu pro bezhotovostní převod peněz, zdravotní pojišťovny apod. nahlaste 
organizační pracovnici komise Ivaně Veselé (náměstí T. G. Masaryka č. 2, přízemí, tel. 
581 268 452), která bude informovat personální oddělení.  

- Komise v předcházejícím volebním období připomínkovala zákon č. 301/2000 Sb.  
o matrikách. Dopis byl předán přerovským poslancům Parlamentu ČR  Mgr. Boháčovi  
a RSDr. Neklovi se žádostí o úpravu zákona. Jedná se o to, že komise nemůže zasílat 
manželům nabídky na zlaté a diamantové svatby, protože jí zákon neumožní dostat se 
k těmto údajům.  

- Organizační pracovnice připraví seznamy ohledně docházky do komise a na jednotlivé 
obřady. Dále připraví tiskopis ohledně počtu předávání dárků a ohledně účasti občanů na 
obřadech.   

- Pokud by někdo z členů komise nemohl z různých důvodů v komisi pracovat, musel by  
o tom písemně informovat Radu města Přerova, která jej do komise jmenovala.  

- Příští jednání komise se uskuteční ve čtvrtek 3. února 2011 v 15 hodin v zasedací 
místnosti na matrice, Horní náměstí č. 10, Přerov.    

   

6. Závěr  

 Jednání ukončila předsedkyně komise Ludmila Tomaníková. Ta členům popřála, aby se jim 
práce v komisi líbila a zůstali v komisi pracovat po celé volební období.  

 
 

V Přerově dne 11. ledna 2011  

 
 
 
         .............................................                                              ................................................. 
                      Ivana Veselá                                                                  Ludmila Tomaníková 
               organizační pracovnice                                                         předsedkyně Komise 
                    tel. 581 268 452                                                             pro občanské záležitosti 

   e-mail: ivana.vesela@mu-prerov.cz                                      telefon 581 201 055, 731 618 125           

 

 

Příloha:           prezenční listina  
                       
Rozdělovník:  členové komise a paní Ludmila Schönová z kanceláře primátora 
   
  


